
  Příloha č.2 

Smlouva o spolupráci při realizaci projektu  
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 

I.  

Smluvní strany 

1. Moravskoslezský kraj 

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 

zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje 

IČ:  70890692 

(dále jen „kraj“) 

2. statutární město Havířov 

se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

zastoupeno: Mgr. Janou Feberovou, primátorkou města 

IČ:  00297488 

(dále jen „obec“) 

II.  

Úvodní ustanovení 

1. Kraj realizuje v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 projekt „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, reg. č. CZ.xxxx/xx/xxxxxxxx (dále jen „Projekt“). Cílem 

Projektu je zlepšení kvality ovzduší díky omezení primárních emisí znečišťujících látek z lokálního 

vytápění domácností, a to prostřednictvím náhrady zastaralých spalovacích zařízení na pevná paliva 

za nové environmentálně šetrné způsoby s prioritní podporou obnovitelných a bezemisních zdrojů 

s přihlédnutím k regionálnímu specifiku spočívajícím v tradičním zaměření lokálních topenišť na 

uhlí.  

2. V rámci Projektu budou fyzickým osobám/domácnostem (dále jen „konečný uživatel“) poskytovány 

dotace na výměnu kotlů dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (dále též jen „dílčí projekt“), a to ve výši 

podle typu zvoleného nového zdroje vytápění; pro prioritní území dle příslušných dokumentů 

Ministerstva životního prostředí je dotace navýšena o 7.500,- Kč. Na financování výměny kotlů dle 

odst. 1 tohoto článku smlouvy poskytne dotaci ze svých finančních prostředků rovněž kraj, a to ve 

výši 7.500,- Kč.  

3. Projekt probíhá do 31. 12. 2019 s tím, že způsobilými výdaji jsou výdaje vzniklé od 15. 7. 2015. 

Vyhlášení dotačního programu pro podávání žádostí o dotaci konečnými uživateli se uskuteční 

v červnu 2017.  

4. Obec má zájem na podpoře výměny kotlů v rámci Projektu, a to formou spolufinancování této 

výměny v součinnosti s krajem. 
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III. 

Spolufinancování obce 

1. Obec se zavazuje poskytnout na spolufinancování výměny kotlů konečných uživatelů dle čl. II odst.1 

této smlouvy částku ve výši 7 500,- Kč/dílčí projekt konečného uživatele, celkově však maximálně  

5 mil. Kč v letech 2018 a 2019. 

Uvedená částka bude poskytnuta konečným uživatelům – vlastníkům rodinných domů nacházejících 

se na území obce; rodinným domem se pro tento účel rozumí rodinný dům ve smyslu definice 

uvedené v Závazných pokynech Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.   

2. V případě, že budou způsobilé výdaje dílčího projektu nižší než předpokládaná výše dotace 

(tj. součet částek poskytnutých z Projektu, rozpočtu kraje a rozpočtu obce), částky odpovídající 

spolufinancování z rozpočtu obce a kraje dle této smlouvy se poměrně sníží. 

3. Spolufinancování dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude realizováno následujícím způsobem:    

3.1. Částka odpovídající spolufinancování obce dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude konečným 

uživatelům poskytnuta krajem současně s dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014 

– 2020 a dotací kraje dle čl. II odst. 2 této smlouvy. 

3.2. Obec se zavazuje uhradit kraji finanční prostředky vyplacené konečným uživatelům takto:  

3.2.1 Finanční prostředky budou obcí kraji poskytnuty na základě samostatných smluv 

o poskytnutí dotace. 

3.2.2 Kraj zašle žádost o poskytnutí dotace vždy do 31. 1. a 31. 7. příslušného kalendářního 

roku. 

3.2.3 Obec rozhodne o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v příslušném 

kalendářním roce vždy 

a) do 30. 4. na základě žádosti kraje o poskytnutí dotace zaslané obci do 31. 1. a  

b) do 31. 10. na základě žádosti kraje o poskytnutí dotace zaslané obci do 31. 7.; 

v uvedených termínech obec zároveň zašle kraji sdělení o svém rozhodnutí poskytnout kraji 

dotaci a podepsaný návrh smlouvy o poskytnutí dotace. 

3.2.4 Kraj rozhodne o přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v příslušném 

kalendářním roce vždy  

a) do 30. 6. na základě zaslaného sdělení obce a návrhu smlouvy o poskytnutí dotace dle 

předchozího odstavce 3.2.3 písm. a) a  

b) do 31. 12. na základě zaslaného sdělení obce a návrhu smlouvy o poskytnutí dotace dle 

předchozího odstavce 3.2.3 písm. b). 
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4. Budoucí smlouva o poskytnutí dotace bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

4.1. Účelem, na který bude dotace poskytnuta, bude spolufinancování projektu „„Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ realizovaného krajem v rámci Operačního programu 

Životní prostředí, reg. č. CZ.xxx/xx/xx/xxxxxxxx . 

4.2. Dotace bude poskytnuta ve výši souhrnu částek odpovídajících spolufinancování obce dle odst. 

1 a 2 tohoto článku smlouvy uhrazených krajem konečným uživatelům do doby odeslání 

příslušné žádosti o poskytnutí dotace; kalkulace k požadované výši dotace bude součástí 

žádosti o poskytnutí dotace.  

4.3. Dotace bude poskytnuta v termínu do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti příslušné smlouvy 

o poskytnutí dotace.  

4.4. Finanční vypořádání dotace bude krajem předloženo vždy do 31. 1. kalendářního roku 

následujícího po poskytnutí dotace. 

4.5. Pokud se na smlouvu o poskytnutí dotace bude vztahovat povinnost uveřejnění v registru smluv 

ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění 

v souladu se zákonem kraj. 

IV. 

Ujednání o uzavření budoucí smlouvy o poskytnutí dotace 

1. Smluvní strany se v souladu s § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) výslovně zavazují uzavřít příslušnou dotační smlouvu do 2 měsíců ode dne 

rozhodnutí kraje přijat dotaci a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle čl. III odst. 3.2.4 této 

smlouvy.  

2. Základní obsah budoucí smlouvy o poskytnutí dotace je uveden v čl. III odst. 4 této smlouvy. 

Zbývající povinné náležitosti podle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příp. další obsah smlouvy o poskytnutí dotace 

bude určen dohodou smluvních stran.   

V. 

Společné ustanovení ke spolupráci 

Smluvní strany se zavazují poskytovat si veškerou potřebnou součinnost a informace tak, aby byl zajištěn 

řádný průběh vzájemné spolupráce a sjednaného spolufinancování. 

VI. 

Ukončení spolupráce 

1. Obec je oprávněna oznámením ukončit vzájemnou spolupráci podle této smlouvy, avšak vždy pouze 

v souvislosti s případným dalším dotačním programem kraje pro podávání žádostí o dotaci 

konečnými uživateli a pro žádosti podávané konečnými uživateli v rámci takovéhoto dotačního 

programu.  
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2. Oznámení o ukončení vzájemné spolupráce musí být učiněno písemně a musí být kraji doručeno 

před vyhlášením příslušného dotačního programu; pozdější doručení oznámení nemá za následek 

ukončení spolupráce podle této smlouvy a zánik závazků obce z této smlouvy.  

3. Kraj se zavazuje informovat obec o vyhlášení další výzvy s maximálním možným předstihem. 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. 

2. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně 

číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží kraj a 2 obec. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5. Obec bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně případných dodatků bude 

zveřejněna na oficiálních webových stránkách kraje.  

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se 

dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů:  

O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….  ze dne………… 

8. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů: 

O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č.  …….. ze dne  

 

V Ostravě dne  V Havířově dne 

 

 

 

________________________________ 

za kraj 

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 

hejtman kraje 

 

 

  

 

 

________________________________ 

za obec 

Mgr. Jana Feberová 

primátorka města 


