
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 58 
 DNE: 16. 1. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 918/2017/ORÚP 

 

NÁZEV: 
 

Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Zlepšujeme životní prostředí ve Žďáře nad 
Sázavou“ 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou pořádá každoročně pro žáky žďárských škol vzdělávací akce 
S lesníkem do lesa a Sovička. Na tyto akce je pravidelně žádáno o dotaci z Fondu Vysočiny 
Kraje Vysočina. Také v loňském roce byla podána žádost o finanční podporu na tyto dvě naučné 
akce včetně tisku 10 000 ks propagačního materiálu (brožur), zaměřených na separaci odpadu. 
Městu byla dotace přiznána. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny 
mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na akci „Zlepšujeme životní prostředí ve 
Žďáře nad Sázavou“ v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
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Název materiálu: Smlouva o poskytnutí dotace na akci Zlepšujeme životní prostředí   
                             ve Žďáře nad Sázavou 
 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 Smlouva o poskytnutí dotace  
 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou pořádá každoročně pro žáky 4. tříd žďárských základních škol 
vzdělávací akci „S lesníkem do lesa“ a pro rodiče s dětmi, žáky mateřských a základních škol 
včetně široké veřejnosti soutěžně naučnou akci „Sovička“.  Na tyto akce je pravidelně žádáno o 
dotaci z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Také v loňském roce byla podána žádost o finanční 
podporu pro rok 2017 na tyto dvě naučné akce včetně tisku 10 000 ks propagačního materiálu 
(brožur), zaměřených na separaci odpadu.  Městu byla přiznána dotace ve výši 46 tis. Kč na akci 
s názvem „Zlepšujeme životní prostředí ve Žďáře nad Sázavou“. 
 
 
Geneze případu 

• Město Žďár nad Sázavou pravidelně podává žádosti o dotace do Fondu Vysočiny  grantová 
výzva Životní prostředí. V letošním roce byla podpořena akce „ Zlepšujeme životní 
prostředí ve Žďáře nad Sázavou“. Zahájení projektu je plánováno na květen 2017, 
ukončení na  září 2017. Závěrečná zpráva musí být na krajský úřad doručena do 30. 
listopadu 2017. 
Smlouva o poskytnutí dotace je přílohou tohoto materiálu. 

 
 
Návrh řešení 
Schválit navržené usnesení 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu 
Vysočiny mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na akci „Zlepšujeme životní 
prostředí ve Žďáře nad Sázavou“ v předloženém znění a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy. 

• Rada města po projednání neschvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu 
Vysočiny mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na akci „Zlepšujeme životní 
prostředí ve Žďáře nad Sázavou“ v předloženém znění  
. 

Doporučení předkladatele 
Viz návrh usnesení 
 
 
Stanoviska  
- 



FOND VYSOCINY 

SMLOUVA 0 POSKYTNUTi DOT ACE 
uzavfena na zaklade dohody smluvnich stran nikoliv na ukor ochrany kten§koliv ze smluvnich 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, 
ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen .,obcansky zakonik") 

Kraj Vysocina, 
se sfdlem: 
I CO: 
zastoupeny: 
(dale jen "Kraj") 
bankovni spojeni: 

a 

(FV01815.0031) 

Cl.1 
Smluvni strany 

Zizkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jifim Behounkem, hejtmanem kraje 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
cislo .uctu: 4050005211/6800 
variabilni symbol: 3136916 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
se sidlem: Zizkova 227/1, Zd'ar nad Sazavou 591 01 
ICO: 00295841 
zastoupeno: lng. Zdenkem Navratilem, starostou mesta 
(dale jen "Pfijemce") 
bankovni spojeni: Ceska narodni banka. 

Cislo uetu: 94-512751/0710 
variabilni symbol: 3136916 

c1. 2 
Ocersmlouvy 

Ocelem tete smlouvy je poskytnuti ucelove vefejne financni podpory z Fondu Vysociny (dale 
jen .,dotace") na realizaci akce .,Ziepsujeme i:ivotni prostfedi ve Zd'afe n. Saz. • .. blize 
specifikovane v zadosti o poskytnuti dotace, ktera tvofi nedilnou soucast teto smlouvy jako 
Pfiloha c. 1 (dale jen .,akce"). 

cl.3 
Zavaznost navrhil 

1) Doba platnosti tohoto navrhu smlouvy je omezena na 30 kalendafnich dnu 
od prokazatelneho doruceni navrhu teto smlouvy Pfijemci. 

2) Pokud tento navrh smlouvy nebude Pfijemcem akceptovan a podepsany dorueen 
na adresu uvedenou v zahlavi teto smlouvy v terminu podle Cl. 3 odst. 1 teto smlouvy, 
navrh smlouvy zanika a narok na dotaci nevznikne. 
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Cl. 4 
Ziivazek Pi'ijemce 

1) Prijemce dotaci za podminek stanovenych v tete smlouve pnjlma a zavazuje 
se, ze bude akci realizovat s¥Ym jmenem, na svou vlastni odpovednost, v souladu 
s pravnimi predpisy a podminkami tete smlouvy. 

2) Pfijemce se zavazuje vriitit dotaci do 15-ti kalendiirnich dnu. ode dne, kdy Kraji 
pisemne sdeli, ze u akce, kterii byia zreaiizoviina, nebude nadiiie plnit podminky dane 
touto smiouvou (udrziteinost, archivace, povinnost umoznit kontroiu, ... ) na ucet 
uvedeny v ziihiavi tete smlouvy. 

Ci. s 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Pfijemci na akci dotaci ve yYSi 46 000 Kc (slovy: ctyficet sest tisic korun 
ceskych). 

2) Pro ucely tete smlouvy se rozumi: 
a) Celkove nakiady akce (objem akce) jsou niiklady tvorene souctem dotace 

a vlastnim podilem Prijemce. 
b) Vlastni podil Pi'ijemce jsou prostredky, ktere mohou byt tvoreny viastnimi 

prostfedky Pfijemce i sdruzenymi prostredky z jinych zdroju (dotace, granty, dary). 
Prijemce musi byt schopen prokazat jejich vysi. 

Celkove naklady akce 66 200 Kc 
Vyse dotace v Kc 46 ooo Kc 
Vyse dotace v % 69,49 % z celko¥Ych niikiadu na akci 
Podil Pfij_emce v % 30,51 % z ceiko¥Ych nakiadu na akci 
Podii Pfijemce v Kc 20 200 Kc 

3) Vyse dotace uvedena v Cl. 5. odst. 1 teto smlouvy je maximiilni. Pokud skutecne 
celkove nakiady akce prekroci ceikovou ¥Ysi niikiadu akce uvedenou v tabuice 
v odst. 2, uhradi Prijemce ciistku tohoto prekroceni z viastnich zdroju. Pokud budou 
skutecne celkove naklady akce nizsi nez ¥Yse ceiko¥Ych niikiadu akce uvedena 
v tabuice v odst. 2, procentni ¥Yse dotace die Cl. 5 odst. 2 teto smiouvy se nemeni, 
tzn., ze absoiutni castka dotace se umerne snizi. V pripade, ze procentni ¥Yse dotace 
die Cl. 5 odst. 2 teto smlouvy byia zaokrouhiena, pouzije se pro vypocet skutecne 
ciistky dotace nezaokrouhiene procento odpovidajici podilu vyse dotace k celko¥Ym 
niikiadum akce die Cl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je Vefejnou financni podporou ve smyslu ziikona c. 320/2001 Sb., o financni 
kontroie ve verejne sprave a 0 zmene nekter'fch zakonu (ziikon 0 financni kontrole), 
ve zneni pozdejsfch predpisu, a vztahuji se na ni vsechna ustanovenf tohoto ziikona. 

5) Soubeh dotace z nekolika grantovych programu Fondu Vysociny ci dalsich dotacnich 
titulu Kraje na reaiizaci jedne akce neni mozny. Soubeh dotace z Fondu Vysociny 
s dotacemi jinych poskytovatelu se nevyiucuje. Vyse poskytnut'fch dotaci na akci vsak 
v takovem pripade nesmi presiihnout 100 % celkovych niikladu na akci. 

c1. s 
Zpusob poskytnuti dotace 

Dotace bude poskytnuta jednoriizove bankovnim pfevodem na ucet Prijemce uvedeny 
v ziihlavi teto smlouvy, a to nejpozdeji do 60-ti kalendiifnich dnu ode dne vcasneho 
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a prokazatelneho dorucenf zaverecne zpravy die Cl. 8 pfsm. f) tete smlouvy. V pfipade, 
ze zaverecna zprava nebude dorucena die pi'edchozf vety nebo nebude obsahovat 
nalezitosti die Cl. 8 pfsm. f) tete smlouvy, narok na vyplaceni dotace bez dalsiho zanika. 

c1. 7 
Podminky pouzitf dotace 

1) Prijemce je opravnen cerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozdeji do 31. i'fjna 2017. 

2) Uznatelne naklady na realizaci akce vznikajf nejdi'fve dnem podpisu teto smlouvy 
opravnenymi zastupci obou smluvnfch stran. 

3) Cerpanfm dotace se pro ucely teto smlouvy rozumf uhrada celkovych nakladu 
souvisejfcfch s realizacf akce, ktere nejsou touto smlouvou oznaceny jake naklady 
neuznatelne. Celkove naklady akce ve skutecne vYSi musf byt vyuetovany, uhrazeny 
a promftnuty v ucetnictvf Pi'ijemce nejpozdeji do dne uvedeneho v Cl. 7 odst. 1 teto 
smlouvy. 

4) Neuznatelne naklady akce jsou: 
a) dane, s vyjimkou uvedenou v Cl. 8 pfsm. d) tete smlouvy, 
b) kancelai'ska a vYPOCetni technika 
c) mzdove naklady zamestnancu zadatele, dohoda o pracovnf cinnosti, dohody o 

provedenf prace (mime viz nfze) 
d) cestovne a stravne na kurzy a seminare 
e) naklady na nakup pesticidu, umelych hnojiv a raseliny 
f) naklady na obcerstvenf 
g) naklady na altany, ploty a chodnfky 
h) ostatnf naklady prokazatelne nesouvisejici s realizaci projektu 

5) Uznatelne naklady akce jsou: 
a) nakup materialu (napr. papir, barvy, aped., kancelarske poti'eby, tonery, sadba, 

stromky) 
b) nakup pomucek (napf. ucebni pomucky, usporne zarivky, zahradnicke nacinf) 
c) nakup sluzeb (tisk, doprava na exkurze, vzdelavacf seminare a kurzy vcetne 

akreditovaneho kurzu EWO, poraaenstvi, realizace prvku pi'irodnf zahrady, 
vYUkovYch programu, propagace a publicita projektu) 

d) · naklady na certifikace zahrady 
e) pronajem mfstnostf, prostoru pro venkovni akci 
f) · dohoda o provedeni prace az do vYSe 5 tis. Kc pro skolniho koordinatora EWO, 

ktery se zapojf do projektu zadatele (tj. max. 5 tis. Kc na projekt) 

6) V pi'fpade, ze dojde k rozporu mezi Cl. 7 odst. 4 a odst. 5 tete smlouvy a Pi'flohou teto 
smlouvy, pouziji se prednostne ustanoveni Cl. 7 odst. 4 a odst. 5 teto smlouvy. Pokud 
dale dojde k vzajemnemu rozporu mezi Cl. 7 odst. 4 a odst. 5 tete smlouvy, pi'fpadne 
nebudou nektere naklady uvedeny v techto ustanovenfch, plati, ze se jedna o naklady 
neuznatelne. 

c1. s 
Zakladni povinnosti Pi'ijemce 

Pi'fjemce se zavazuje: 
a) dotaci pi'ijmout, 
b) realizovat akci pi'i dodr:Zovani tete smlouvy a respektovanf zasad zdraveho 

financniho i'fzenf, zejmena efektivnosti a hospodarnosti, 
c) vest ucetnictvi v souladu s obecne platnymi pi'edpisy, zejm. zakonem c. 563/1991 

Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pi'edpisu (dale jen ,zakon o ucetnictvf), 
a zajistit radne a oddelene sledovani dotacf poskytnutych na akci a celkovYch 
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mikladu na akci. Pokud Prijemce nevede ucetnictvi podle zakona o ucetnictvi, 
je povinen vest danovou evidenci podle zakona c. 586/1992 Sb., o danich z prfjmu, 
ve zneni pozdejsich predpisu, rozsirenou tak, aby prislusne doklady vztahujfcf 
se k dotaci splnovaly nalezitosti ucetniho dokladu ve smyslu § 11 zakona 
o ucetnictvi, aby pi'edmetne doklady byly spravne, uplne, prukazne, srozumitelne, 
vedene v pisemne forme chronologicky a zpusobem zarucujicim jejich trvalost 
a aby uskutecnene prijmy a Y9daje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musi byt jednoznacne uvedeno, ze se vazou k akci). Prijemce 
odpovida za radne vedeni a viditelne oznaceni prvotnich ucetnich dokladu 
prokazujicfch celkove naklady akce (faktury, vydajove pokladni doklady apod.) 
uvedenim ,spolufinancovano z Fondu Vysociny ID FV01815.0031", 

d) zajistit, aby do celkov¥ch nakladu na akci nebyly zahrnuty naklady na vlastni dane. 
Vsechny naklady musi byt kalkulovany bez dane z pridane hodnoty (dale jen 
,DPH") v prfpade, kdy Prijemce je jejim platcem. vyjimkou jsou pouze takove 
naklady, u nichz Prijemce nemuze uplatnit odpocet DPH na vstupu podle zakona 
c. 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve zneni pozdejsich predpisu. 
V takovem pripade muze Prijemce dotaci vyuzit i na financni kryti takove DPH, 
ktera je uctovana jako naklad. v pripade aplikace rezimu preneseni danove 
povinnosti ve smyslu § 92e zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty, 
ve zneni pozdejsich predpisu, uhradit DPH nejpozdeji do 31. rijna 2017. Uhradou 
DPH je v tomto pripade myslen pfevod na ucet prisluseneho Financniho ui'adu 
nebo na zvlastni ucet Pi'ijemce, zrizeny specialne pro ucely danovych zaloh, 

e) prokazat uhradu celkov¥ch nakladu akce, a to bud' Y9pisem ze sveho bankovniho 
uetu (mozno i vypisem z elektronickeho bankovnictvQ nebo svymi pokladnimi 
doklady, 

f) dorucit Kraji do 30. listopadu 2017 zaverecnou zpravu, jejfz vzor je umisti'm na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, ktera bude obsahovat: 
- strucny popis realizovane akce, 
- informace o realizovane publicite vcetne fotodokumentace, 
- financni vyuctovani akce, c 

- kopie ucetnfch dokladu o vysi celkov¥ch nakladu akce a jejich uhrade, 
g) umoznit kontrolu v souladu s Cl. 9 teto smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj opravnen provadet kontrolu die Cl. 9 odst. 2 teto smlouvy, 

archivovat nasledujfcf podkladove materialy: 
- tuto smlouvu, 
- originaly dokladu, prokazujicfch celkove naklady akce (faktury, Y9dajove pokladni 

doklady apod.), jejich uhradu a zauctovani, 
- prostou kopii zaverecne zpravy a financniho vyuctov<!mi akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Cl. 1 0 teto smlouvy, 
j) zajistit udrZitelnost akce v souladu s Cl. 11 teto smlouvy, 
k) vratit na ucet uvedeny v zahlavi teto smlouvy celou castku dotace v pripade, ze 

dojde do doby uplynuti doby udrzitelnosti die Cl. 11 smlouvy k pfemene nebo 
zruseni prijemce s likvidacf (§ 1 Oa odst. 5 pism. k) zakona c. 25012000 Sb., 
o rozpoctovych pravidlech uzemnfch rozpoctu), bez pfedchoziho souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendarnich dnu ode dne rozhodnuti prijemce o premene nebo 
zruseni s likvidaci. 

c1. s 
Kontrola 

1) Kraj je opravnen provadet kontrolu plneni teto smlouvy a financni kontrolu ve smyslu 
zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejne sprave a o zmene nekterych 
zakonu (zakon o financnf kontrole), ve znenf pozdejsich pfedpisu (dale jen "kontrola"). 
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2) Kraj je opravnen provadet kontrolu v prubehu realizace akce i po JeJim dokonceni, 
a to po dobu deseti let poCitanych od 1. ledna roku nasledujiciho po race, v nemz mela 
byt splnena posledni z povinnosti stanovenych Cl. 8 pism. a) - pfsm. f) a pism. i) -
pism. k) teto smlouvy. 

3) Prijemce je povinen poskytnout soucinnost pri vykonu kontrolni cinnosti die Cl. 9 teto 
smlouvy. 

c1. 10 
Publicita 

1) Pfijemce je povinen v pi'ipade informovani sdelovacich prostredku o akci uvest fakt, 
ze akce byla podpoi'ena Krajem. 

2) Na vystupech akce typu publikaci, internetovych stranek ci jinych nosicu uvede 
Prijemce ,Sponzorsky vzkaz Kraje Vysocina" v grafickem provedeni a die manualu, 
ktery je ke stazenf na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

3) Prijemce je povinen pfedlozit navrh zpusobu pouzitf a umfsteni ,Sponzorskeho vzkazu 
Kraje Vysocina" ke schvaleni Kraji, pi'ipadne upravit navrh podle namitek Kraje 
a pi'edlozit ho Kraji ke konecnemu schvaleni. 

4) Pfijemce dotace je povinen prezentovat Kraj v nasledujicim rozsahu, a to nejmene 
po dobu realizace projektu: 
a) logo Kraje umistene na - pozvankach, plakatech, programech, vstupenkach 

souvisejicich s akci, 
b) verbalnf prezentace Kraje v mediich a na tiskov9ch konferencich poi'adanych 

u pfflezitosti akce, 
c) umfsteni aktivniho odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetov9ch strankach 

souvisejicich s konanim akce, 

5) ,Logotyp Kraje Vysocina" je ochrannou znamkou, ktera poziva ochrany podle zakona 
c. 441/2003 Sb., o ochrannych znamkach a o zmene zakona c. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcich, pi'isedicich a statnf sprave soudu a a zmene nekterych dalsich zakonu 
(zakon o soudech a soudcich), ve zneni pozdejsich pfedpisu, (zakon o ochrannych 
znamkach), ve zneni pozdejsich predpisu. 

c1.11 
Udrzitelnost akce 

Udr:Zitelnost akce (ve smyslu udr:Zeni takov9ch hodnot pfirodni zahrady, pro ktere byl udelen 
certifikat) je vyzadovana po dobu 3 let od predlozeni zaverecne zpravy a vyuetovani 
projektu. 

U ostatnfch akci se udr:Zitelnost nevyzaduje. 

c1.12 
Dusledky poruseni povinnosti Pi'ijemce 

1) V pripade, ze se Pfijemce dopusti poruseni rozpoctove kazne ve smyslu zakona 
c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctU, bude postupovano 
die ustanovenf tohoto zakona. 

2) V pfipade ze dotace jeste nebyla vyplacena, smlouva bez dalsiho zanika, a to ke dni 
rozhodnuti pi'ijemce o pi'emene nebo zruseni s likvidaci, pokud nebylo mezi smluvnimi 
stranami dodatkem teto smlouvy dohodnuto jinak. 
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cl.13 
Zaverecmi. ujednani 

1) Tato smlouva nab:fva platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich 
stran a ucinnosti dnem uverejneni v inf. systemu verejne spravy - Registru smluv. 

2) Smluvni strany se dohodly, ze zakonnou povinnost die§ 5 odst 2 zakona c. 340/2015 
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nekter}ich smluv, uverejiiovani techto smluv 
a o registru smluv (zakon o registru smluv) splni Kraj. 

3) Kontaktni osobou Kraje opravnenou a povinnou poskytovat Prijemci veskerou 
neZbytnou soucinnost die teto smlouvy 
email: navratilova.e@kr-vvsocina.cz · a 
email: krizek.m@kr-vvsocina.cz. 

je ing. Eva Navratilova, tel: 564 602 522, 
ing. Milan Krizek teL 564 602 527 

4) Jakekoli zmeny teto smlouvy lze provadet pouze formou pisemnych postupne 
cislovanych dodatku na zaklade dohody obou smluvnich stran s v}ijimkou zmeny CL 13 
odst 3 teto smlouvy. Zmenu CL 13 odst 3 teto smlouvy je opravnen proves! Kraj 
jednostranne s tim, ze tuto zmenu je povinen oznamit Prijemci. Zmeny v realizaci akce 
uvedene ve CL 2 teto smlouvy, ktere zasadnim zpusobem meni zamereni akce, blize 
specifikovane v zadosti o poskytnuti dotace, neni mozne povolit 

5) Vztahy touto smlouvou neupravene se ridi prislusnymi ustanovenimi obc. zakoniku. 

6) Vzhledem k verejnopravnimu charakteru Kraje Prijemce v}islovne prohlasuje, ze je 
s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zverejnenim celeho textu smlouvy veetne 
podpisu. Sml. strany se zavazuji, ze obchodni a technicke informace, ktere jim byly 
svereny druhou stranou mimo text teto smlouvy, nezpristupni ti'etim osobam bez pisemneho 
souhlasu druhe strany a nepouziji tyto inf. kjinym ueelum, neije plneni podm. smlouvy. 

7) Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nichz jedno je ureeno pro Kraj 
a druhe pro Prijemce. Kazda ze smluvnich stran obdrii po jed nom vyhotoveni smlouvy. 

8) Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zaklade pravdiv}ich udaju, 
podle jejich svobodne a vazne vule, a na dukaz toho pi'ipojuji sve vlastnorucni podpisy. 

9) Nedilnou soucasti teto smlouvy je: 
Priloha c. 1 - Zadost o poskytnuti dotace ze dne 24. 10. 2016 

1 0) 0 poskytnuti dotace die teto smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysocina 
dne 20. prosince 2016 usnesenim cc 0617/08/2016/ZK. 

V ............................. dne ....................... . 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 

Strana 6 ( celkem 6) 

V Jihlave dne .......................... .. 

MUDr. Jii'i Behounek 
hejtman kraje 



r<rcu vysocu1a 
.. fOND VYSOCINY 

lADOST 0 POSKYTNUTi DOTAGE Z FONDU VYSOCINY 

Evidencni cislo (zadatel nevyplnuje) FVOitc. QY31 
K6d elektronicke zadosti (po 

FV01815-24_10 16-37 finalnim vyplneni zadosti kliknete na -
,Odeslat data" v zahlavi formulare) 

Nazev grantoveho programu Zivotni prostredi 2016 

Nazev projektu Zlepsujeme zivotni prostredi ve Zcfare n. Saz. 

Presny nazev: Mesto Zd'ar nad Sazavou 

Pravni forma: Obecni urad 

Ulice: Zizkova 227/1 

Obec: Zd'ar nad Sazavou 

ldentifikacni udaje zadatele PSG: 59101 

Posta: Zd'ar nad Sazavou 

ICO/RC: 00295841 

Nazev banky: Ceska narodni banka 

Cislo uctu: 94-512751/0710 

Titul: Mgr. 

Jmeno: Zdenek 
Statutarni zastupce zadatele 

Pi'ijmeni: Navratil 

Funkce: starosta 

Titul: lng. 

Jmeno: Ilona 

Zadost zpracoval (kontaktni Pffjmenf: Vrablova 

osoba projektu) Funkce: referent 

Email: ilona.vrablova@zdarns.cz 

Tel.: 605852984 

lndentifikacni udaje 
Pi'esny nazev: 

I CO: zi'izovatele (vyplni jen zadatel, 
pokud je prispevkovou Nazev banky: 
organizaci zfizovanou obci) 

Cislo uctu: 



1. Lokaiizace projektu Mesto Zd'ar nad Sazavou, okres Zd'ar nad 

(Mestolobeclmikroregion) Sazavou, kraj Vysocina 

1. Mesto Zd'ar nad Sazavou pravidelne jednou 
rocne porada venkovnf naucnou akci S lesnikem 
do lesa. Mesto je vlastnikem meslskych lesu a 
chce zabavnou formou detem ze 4.lrfd zakladnich 
~kol priblizit environmenlalni vychovu a osvetu v 
oblasti odpadu, ovzdusf, ochrany prirody, uspor a 
lzdroju energie, prace v lese a podobne. Z duvodu 
izavaznosli danych temat a velkeho mnozstvi detf 
[ve zd'arskych skol<kh je polfeba akci pravidelne 
minimalne jednou rocne opakovat. Reakce na 
prvni lfi rocniky akce bylyvelmi pozitivnf a zajem 
ostalnich skol obrovsky. 2. Na podzJm je " 
opakovane planovana akce mesla Zd'aru ve 
spolupraci s Meslskou policii, oddilem skaulu, 
strednf skolou obchodnf a neziskovou organizaci 

! 

Kolping -malefske centrum Srdfcko, soutezne 
naucna akce s nazvem Sovicka. Akce se kona v 

2. Oduvodnenf projektu parku Farska humna ve sti'edu mesla. Je 
(Popiste vychozi situaci, ktera Vas zamerena na rodices detmi, deli matei'sk'{ch skol, 
vede k podani zadosti) deli 1.stupne zakladnich skol, siroke vei'ejnosli 

(\kce je pofadana z duvodu poli'eby osvety v 
environmentalnf oblasti, nakladanf s odpady, 

' ochrane ovzdusf a zivotnfho prostfedf. 3.Separaci 
bioodpadu je poti'eba ve meste podporit tiske_!Tl 
letaku (brozur) do kazde rodiny (zdarma).Ve Zd'are 
n.Saz. je jiz mnoho let dobi'e zavedeny system 
rideni odpadu, v lonskem roce jiz zacalo 

rozmisfovani bionado"b do zaslaveb rodinnych i 
bylov'{ch domu. Za 4 roky bylo pi'edano do 
bezplatne v'{pucky 911 ks biopopelnic a 127 ks 
biokontejneru. Z techto nadobbylo za rok2015 
svezeno 995 l biologicky rozlozitelnych odpadu. 
Snahou mesta je cisla stale zvysovat a snazit se 
:separaci odpadu podpofil a upozornit nato, ze je 
stale co zlepsovat. 

1. Environmentalnf vzdelavanf, vychova a osveta 
obyvatel mesta,zaku zakladnlch skol, detf z 
malerskych skol 2. Zkvalitnenf vyuky a 
environmentalniho vzde!avanf deti i rodicu 

3. Cile projektu zabavnou fiormou 3. Aktivnf ucast na ochrane 
(Strucny v}'cet cilu, jichz ma b9l zivolniho prostfedl 4. Zvysenf vzdelanosti jak 
projektem dosazeno) obyvatel mesta, tak i zaku v oblasti odpadu, 

ochrany ovzdusf, pffrody, uspor a zdroju energie 5. 
Zv'{senf povedomi o separaci odpadu co 
nejsirsfmu spektru obyvatel mesta 



4. Cilove skupiny 
(Popiste cilove skupiny, na net je 
navrhovany projekt zamefen a 
jejich potfeby, ktere navrhovany 
projekt fesi) 

5. Popis projektu 
(V pffpade potfeby podrobneji 
rozepiste v samostatnem 
dokumentu, kterf do/oite k 
zadosti) 

1. U akce S lesnfkem do lesa zaci 4. U'fd 
zakladnfch skol ve Zd'are nad Sazavou 2. U akce 
Sovicka rodice s detmi, matei'ske skoly, diHi ze 
7akladnfch skol a siroka vei'ejnost (vi':. napi'. 
duchodcu) 3. Naui':ne letaky (brozury) jsou 
planovany do kazde domacnosti ve meste. 
1. S lesnfkem do lesa- jedna se o jednodennf 
kazdoroi':ne pofadanou venkovnf akci zamei'enou . - - -
na environmentalnf osvetu a vzdelavanf v 
oblastech lesnfho hospodarstvf, odpadu, ovzdusf, 
pi'frody, uspor a zdroju energie. Ui':astnfky budou 
~aci 4.ti'fd zakladnfch skol ve Zd'are nad Sazavou. 
Akc:_e bude probfhat vprostorach mestskych lesu 
ve Zd'are nad Sazavou a to u 1 0-ti stanovisf. 
Kazde stanoviste bude zamereno na jinou 
ematiku, kde zaci dostanou formou v)fkladu nebo 

pffmo ukazky (lesni stroje) souhrn inforrnacf. 
Stanoviste budou zarnerena na nakladani s 
odpady, kvalitu ovzdusi, pfirodu, lesni pedagogiku, 
uspopry energie apod. Z tech potom budou plnit 
ukoly, na zaklade nichz budou jednotlive skupiny 
zaku obodovavany. Po absolvovani vsech 1 0-ti 
stanovisf budou body zakum sei':teny a slavnostne 
~hlaseny prvni tfi nejuspesnejsi sku piny detf. Ty 
obdrii drobny darei':ek a diplom. Organizai':ni 
[zajisteni jednotlivych stanovisf zaji~fuji 
izamestnanci mestskeho ufadu ve Zcfafe nad 
Sazavou spolu s dobrovolniky z fad myslivcu, 
hasii':U, mestske policie a odborniku z krajskeho 
uradu v Jihlave. Na akci budou koordinatori EWO 
ze zakladni skoly Svermova. 2. Akce Sovii':ka -
venkovnf akce opakovane poi'adana venku v parku 
Farska humna. Je zamerena na ochranu zivotniho 
prostredf, chovani v lese, na verejny poi'adek, 
ochranu zdravi, environmentalnf vychovu, 
bezpei':nost na vode, odpadove hospodai'stvi 
japod. Akce bude realizovana na 8 stanovistich, 
jkde dojde k predanf informaci od proskolenych 
~obrovolniku, modelovym situacim a zabavnou 
ormou k plneni ukolu vzdy k danemu tematu. 

ft\kce je zajisfovana ve spolupraci s mestskou · 
policii, stredni obchodni skolou, se Skauty a 

. neziskovou organizaci Kolping - materske centrum 
Srdii':ko. Akce je pofadana pro rod ices detmi, deti 
z materskych skol, zakladnich skol, napr. i pro 
duchodce a sirokou vefejnost. 3. Bude vytisknuto a 
~istribuovano 10 000 ks letaku (brozury) o 
separaci odpadu (do vsech zd'arskych domacnosti 
lzdarma). 



Wstupem projektu bude 1. celodennf venkovnf 
naucna akce s lesnfkem do lesa (v obecnfm lese) 
zamerena na environmentalni vychovu a osvetu v 
oblasti leniho hospodarstvf, odpadu, ochrany 
ovzdusf, uspor a zdroju energie, ochrany pfirody, 

6. Vystupy projektu 
vazeb cloveka na pfirodu a podobne 2. celodennf 
naucno-vzdelavaci akce Sovicka (v parku ) 

(Uved'te konkretni a pokud moino 
zamerena na environmentalni vychovu, ochranu kvantifikovane vystupy projektu) 
ZP, vefejny pofadek, ochranu zdravi, prvni pomoc 
apod. 3. 1 0 000 ks tiskoveho materialu - brozura, 

. 

barevneho na recyklovanem papife, zamereneho 
na separaci odpadu (do kazde domacnosti 
zdarma) 

7. Pfedpokliidany casovy Zahajeni realizace 5/2017- ukonceni 10/2017 ( S 

harmonogram realizace lesnikem do lesa 6.2017, akce Sovicka 9.2017) 

projektu - zaciitekiukonceni 
projektu 

Mesto Zd'ar nad Sazavou ma bohate zkusenosti s 

8. Organizacni a odborne 
cerpanim dotaci jak z narodnich, tak i z 
evropskych zdroju. Ma vytvofi:m tYm odborniku, 

zabezpeceni projektu kteff zajisfuji realizace a kef, jejich bezproblemov:f 
(Popiste Vase odborne a prubeh a take dokladovou cast vc. vyhodnoceni 
organizacni schopnosti veetne akcf a nasledneho monitoringu. Mesto jiz cerpalo 
pfedeslych zkusenosti s inancnf prostfedky z Fondu Vysociny, ze SFZP, Z 
realizaci projektu) ROPu, z ministerstva financf a dais!. 

Celkove nilklady na 
66200 Kc 100,00 % projekt 

Pozadovana vjse 
46 000 Kc 69,49 % 

9. Rozpocet projektu 
dotace . 

(podrobny poloikovy rozpocet - z toho invesucni Kc projektu zaslete spolecne s touto dotace 0 ,00 % 

iadosti) U iadatelu, ktefi mohou 
. 

uplatnit odpocet DPH na vstupu, - z toho neinvestitni 
se naklady uvadeji bez DPH dotace 46 000 Kc 100,00 % 

Ostatni iadatele uvadeji m3klady 
vcetneDPH Spoluucast zadatele 20 200 Kc 30,51 % 

ciistky uviidejte v celych Kc 
- z toho investicni 
spoluucast 0 Kc ,00 % 

- z toho neinvesticni 20 200 Kc 100,00 % spoluucast 

10. Platcovstvi DPH u iadatele (zakrizkujte vhodnou variantu) 

zadatel je platcem DPH a u zdanitelnych plneni pnjatych v souvislosti s 
I2J financovanim daneho projektu nema narok na odpocet dane z pildane hodnoty 

zadatel je platcem DPH a u zdanitelnych plneni prijatych v souvislosti s 
D financovanim daneho projektu rna narok na odpocet dane z pridane hodnoty 

zadatel neni platcem DPH D 



11. Prohlaseni zadatele, ze zajisti pod II na spolufinancovani projektu a souhlasi se 
zvefejnenim vybranych udaju o projektu 

Zadatel prohlasuje, ze zajisti podil na spolufinancovani projektu a souhlasi se 
zverejnenim sveho jmena (obchodniho jmena), adresy (sidla), nazvu projektu a vyse 
pridelene podpory pro ucely informovani o cerpani prosti'edku z Fondu Vysociny. 

12. Prohlaseni zadatele o vyporadani zavazku (netyka se obci, svazku obci a 
organizaci zi'izovanych a zakladanych Krajem Vysocina) 

.Zactatel prohlasuje, ze ma: 

a) vypoi'adany zavazky vuci statnimu rozpoctu a shitnim fondum (za zavazky vuci 
statnimu rozpoctu se povaiuji zavazky vuci financnfmu ufadu, Spn3ve socii31niho 
zabezpeceni, zdravotnim pojisfovnam a Celni sprave; za statnf fondy se povaiuji Fond 
narodniho majetku, Statni fond tivotniho prostfedf, Pozemkovy fond, Statni fond rozvoje 
byd/eni a Statni fond dopravni infrastruktury), 

b) na majetek zadatele neni vyhlasen konkurz nebo podan navrh na konkurz a zadatel 
neni v likvidaci: 

13. Prohlaseni zadatele o ucetnim obdobi (nevypli\uje zadatel, ktef9 pouziva ucetni 
obdobi shodne s kalendarnim rokem a zadatel, ktef9 neni ucetni jednotkou) 

Zadatel prohlasuje, ze pouziva iicetni obdobi (hospodai'sky rok) od do 



14. Seznam dokladii (Uvedle seznam vsech dok/adi'J, ktere k iadosti pfikladate a oCfslujte 
je.) 

1. Strucny popis naplnenf specifickych kriterif 2. Doklad o pravnf subjektivite- nenf 
relevantnf 3. Doklad die zakona 250/2000 Sb. 4. Podrobny polozkovy rozpis nakladu 
5. Osvedcenf koordinatora EWO 

V e Zd'afe nad Sazavou dne 24.10.2016 

Poznamka pro zadatele : 
Pfed podanim projektu si ovefte, zda: 

- je formulaf iadosti kompletne vyplnen 

Razitko a podpis statutarniho 
zastupce zadatele 

jsou pfiloieny veskere doklady nutne k posouzeni iadosti poiadovane v bode 14 
Vyzvy k pfedkladani projekti'i 

v pfipade potfeby konkretni bod iadosti rozepiste v samostatnem dokumentu 

- projekt splfiuje kriteria a podminkY uvedene ve V.Yzve k pfedkladani projektu 

je iadost vcetne dok/adu nutnych k posouzeni iadosti pfipravena k podani die 
podminek uvedenych v bode 14 V.Yzvy k pfedkladani projektu 

Na da!Si fadek (odradkovani) v textovempoli se dostanete stisknutim klaves CTRL + ENTER 



Pi'iloha c. 1 

Strucny popis naplneni specifickych kriterii 

a/ Vyuziti rozsahu oblasti EWO 

Nakladani s odpady- 25 ooo Kc ~ 37,76 % 

Pi'iroda- 20 000 Kc - 30,21 % 

Lesni pedagogika - 20 000 Kc- 30,21 % 

Uspora energie, kvalita ovzdusi- 1 200 Kc- 1,82 % 

b/ Zapojeni cilovych sku pin 

Dany projekt fesi zapojeni 4 a vice cilovych skupin 

Akce: 
s lesnikem do lesa - zaci zakladnich skol ve Zd'afe nad Sazavou Qednotliva 
stanoviste- vedomostni a soutezni formou ziskavani informaci o pfirode, o lesni 
pedagogice, o nakladani s odpady, o kvalite ovzdusi, o usporach energie apod.) 

Sovicka - rod ice s diHmi, diHi z MS, ZS, duchodci a siroka vei'ejnost (Oednotliva 
stanoviste- vedomostni a soutezni formou ziskavani informaci o pfirode, ochrane 
zdravi, o verejnem pofadku, o nakladani s odpady, o kvalite ovzdusi, o usporach 
energie apod.) 

Tiskovy material k separaci odpadu- vsichni obyvatehfl Zd'aru nad Sazavou bez 
rozdilu veku, zdarma do vsech domacnosti 

c/ Zapojeni skolniho koordinatora EWO 

Do projektu je zapojena koordinatorka EWO skoly, ktera uspesne absolvovala 
akreditovany kurz pro skolni koordinatory EWO. 
Jedna se o pani ucitelku Borilovou nebo Storkovou, ktera uspesne absolvovala 
akreditovany kurz viz. pfiloha Cestne prohlaseni. 

d/ Financni spoluucast zadatele 

Spoluucast zadatele je 30,51 % 



Pi'iloha c. 4 

Podrobny polozkovy rozpis nakladu 

Druh zapujcene techniky 

Vyvazecisouprava 
JMP 
Stepkovac 

hodinova sazba 

700 Kc/hod 
300 Kc/hod 
700 Kc/hod 

Pestebni cinnost 2x 600 Kc/hod 
Sberac osiva 200 Kc/hod 
Pi'iprava stanovisf 200 Kc/hod 
(uprava cest, uklid, vyzinanf trasy apod.) 

pocet hodin 

8 hodin 
8 hodin 
8 hodin 

16 hodin 
5 hodin 

32 hodin 

Pfiprava stanovist' UKT, vyvazeci souprava -lapaky, vyfezy, tezba 
700 KC/hod 4 hodin 

Nakup materialu na stanoviste 
(kancel. potreby- barevne papiry, nuzky, lepidla, pastelky, apod.) 

Dfeviny- Upa + dreveny kolik 180 Kc/ks 20 ks (poloodrostky) 

Smrk + ochrana proti okusu 20 ks x 20 Kc 

Prace 200Kc/hod 4 hodiny 

Letaky (separace odpadu)- grafika + tisk- 10 000 ks ( brozura) 

Celkem 

celkova cena 
(s DPH) 
5 600 Kc 
2 4oo Kc 
5 6oo Kc 

9 6oo Kc 
1 ooo Kc 
6 4oo Kc 

2 8oo Kc 

3 ooo Kc 

3 600 Kc 

400 Kc 

800 Kc 

25 ooo Kc 

66 200 Kc 

j 


	Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Zlepšujeme životní prostředí ve Žďáře nad Sázavou“



