
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 59 

 DNE: 30. 1. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 925/2017/ORÚP 

 

NÁZEV: 
 

Smlouva o poskytnutí dotace  

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost o dotaci do nově vypsaného programu Fondu Vysočiny 
na opravy cyklostezek. Městu byla přiznána dotace ve výši 240 tis. Kč. Jedná se o dotaci na 
opravu části cyklostezky vedoucí za Domem kultury. 

 
 

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 „Oprava cyklostezky ve Žďáře nad 
Sázavou“ v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
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Předkládá: Odbor rozvoje a ÚP 

 

 



 

Název materiálu: Smlouva o poskytnutí dotace na akci „Oprava cyklostezky ve 
Žďáře nad Sázavou“ 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 1 Smlouva o poskytnutí dotace  
 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost o dotaci  z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina do grantového 
programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 -II.  Jednalo se o opravu páteřní cyklostezky vedoucí 
středem města podél řeky Sázavy (za Domem kultury). Cílem projektu je zlepšení technického 
stavu značené cyklotrasy v délce 380 m.  Výše dotace je 240 tis. Kč. 
 
 
Geneze případu 

 Město Žďár nad Sázavou – podání žádosti o dotaci do Fondu Vysočiny  grantová výzva 

Cyklodoprava a cykloturistika 2016 – II – říjen 2016 

 Kraj Vysočina zaslal informaci o podpoření akce Oprava cyklostezky ve Žďáře nad 

Sázavou spolu se smlouvami o poskytnutí dotace – leden 2017 

 Termíny realizace akce(ukončení)  dle smlouvy o poskytnutí dotace – 31. května 2017  

Doručení závěrečné zprávy na Krajský úřad – do 30. června 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 „Oprava cyklostezky 

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 „Oprava cyklostezky 

ve Žďáře nad Sázavou“ v předloženém znění  

. 

Doporučení předkladatele 
Viz návrh usnesení 
 
 
Stanoviska  
- 
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KUJIP018W0AL 

FOND VYSOCINY 

SMLOUVA 0 POSKYTNUTi DOT ACE 
uzavrena na zaklade dohody smluvnich stran nikolilfna ukor ochrany kterekoliv ze smluvnich 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zakona c, 89/2012 Sb., obcansky zakonik 

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

a 

(dale jen ,obcansky zakonik") 

(FV01830.0006) 

c1.1 
Smluvni strany 

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

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
cislo uctu: 4050005211/6800 
variabilni symbol: 637016 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
se sidlem: Zizkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
ICO: 00295841 
zastoupeno: 
(dale jen "Pfijemce") 
bankovni spojeni: 

Mgr. Zdenkem Navratilem, starostou mesta 

ceska narodni banka 
cislo uctu: 94-512751/0710 
variabilni symbol: 637016 

c1. 2 
Ocel smlouvy 

Ucelem teto smlouvy je poskytnuti ucelove verejne financni podpory z Fondu Vysociny (dale 
jen ,dotace") na realizaci akce ,Oprava cyklostezky ve Zd'afe nad Sazavou" blize 
specifikovane v zadosti 0 poskytnuti dotace, ktera tvofi nedilnou soucast teto smlouvy jake 
Pfiloha c. 1 (dale jen ,akce"). 

c1. 3 
Zavaznost navrhu 

1) Doba platnosti tohoto navrhu smlouvy je omezena na 30 kalendarnich dnu 
od prokazatelneho doruceni navrhu tete smlouvy P(ijemci. 

2) Pokud tento navrh smlouvy nebude Prijemcem akceptovan a podepsany dorucen 
na adresu uvedenou v zahlavi tete smlouvy v terminu podle Cl. 3 odst. 1 teto smlouvy, 
navrh smlouvy zanika a narok na dotaci nevznikne. 
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c1. 4 
Zavazek Prijemce 

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

2) Pi'ijemce se zavazuje vratit dotaci do 15-ti kalendarnich dnu ode dne, kdy Kraji 
pisemne sdeli, ze u akce, ktera byla zrealizovana, nebude nadale plnit podminky dane 
touto smlouvou (udrzitelnost, archivace, povinnost umoznit kontrolu, ... ) na ucet 
uvedeny v zahiavi teto smlouvy. 

Cl. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Pfijemci na akci dotaci ve vysi 240 000 Kc (slovy: dve ste ctyricet tisic 
korun ceskych). 

2) Pro uceiy teto smiouvy se rozumi: 
a) Celkove naklady akce (objem akce) jsou naklady tvorene souctem dotace 

a viastnim podflem Pfijemce. 
b) Vlastni podil Pi'ijemce jsou prostfedky, ktere mohou bYt tvoreny viastnimi 

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

Celkove naklady akce s1s44o Kc 
Vyse dotace v Kc 240 ooo Kc 
Vvse dotace v % 38,93% z celkovych nakladu na akci 
Podil Pfijemce v % 61,07 % z ceikovych nakiadu na akci 
Podil Pi'ijemce v Kc 376440 Kc 

3) V}ise dotace uvedena v Cl. 5. odst. 1 teto smlouvy je maximaini. Pokud skutecne 
celkove naklady akce pfekroci celkovou vysi nakladu akce uvedenou v tabuice 
v odst. 2, uhradi Pfijemce castku tohoto pfekroceni z vlastnich zdroju. Pokud budou 
skutecne celkove nakiady akce nizsi nez vyse ceikovych nakladu akce uvedena 
v tabuice v odst. 2, procentni vyse dotace die Cl. 5 odst. 2 teto smlouvy se nemeni, 
tzn., ze absoiutni castka dotace se umerne snizi. v pfipade, ze procentni vyse dotace 
die Cl. 5 odst. 2 teto smiouvy byia zaokrouh!ena, pouzije se pro vypocet skutecne 
castky dotace nezaokrouhiene procento odpovidajici podilu vyse dotace k celkovym 
nakiadum akce die Cl. 5 odst. 2. 

4) Dotace je verejnou financni podporou ve smyslu zakona c. 320/2001 Sb., o financni 
kontrole ve vei'ejne sprave a o zmene nekter)lch zakonu (zakon o financni kontroie), ve 
zneni pozdejsich pfedpisu, a vztahuji se na ni vsechna ustanoveni tohoto zakona. 

5) Soubeh dotace z nekoiika grantovych programu Fondu Vysociny ci daisich dotacnich 
tituiu Kraje na reaiizaci jedne akce neni mozny. Soubeh dotace z Fondu Vysociny 
s dotacemi jinych poskytovateiu se nevylucuje. Vyse poskytnutych dotacf na akci vsak 
v takovem pfipade nesmi pfesahnout 100 % ceikovych nakiadu na akci. 

t1. s 
Zpusob poskytnuti dotace 



Dotace bude poskytnuta jednon3zove bankovnim pfevodem na ucet Prijemce uvedeny 
v zahlavi teto srnlouvy, a to nejpozdeji do 60-ti kalendarnich dnu ode dne vcasneho 
a prokazatelneho dorueeni zaverecne zpravy die Cl. 8 pism. f) teto smlouvy. V pfipade, 
ze zaverecna zprava nebude dorucena die predchozi vety nebo nebude obsahovat 
nalezitosti die Cl. 8 pi sm. f) teto smlouvy, narok na vyplaceni dotace bez dalsiho zanika. 

t1. 7 
Podminky pouziti dotace 

1) Pfijemce je opravnen cerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozdeji do 31. 5. 2017. 

2) Uznatelne naklady na realizaci akce vznikaji nejdrive dnem podpisu teto smlouvy 
opravnenymi zastupci obou smluvnich stran. 

3) Cerpanim dotace se pro ucely teto smlouvy rozumi uhrada celkovych nakladu 
souvisejicich s realizaci akce, ktere nejsou touto smlouvou oznaceny jako naklady 
neuznatelne. Celkove naklady akce ve skutecne vysi musi byt vyuctovany, uhrazeny 
a promitnuty v ucetnictvi Prijemce nejpozdeji do dne uvedeneho v Cl. 7 odst. 1 teto 
smlouvy. 

4) Neuznatelne naklady akce jsou: 
a) dane, s vyjimkou uvedenou v Cl. 8 pi sm. d) teto smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) mzdove naklady a ostatni osobni naklady a naklady na socialni a zdravotni 

pojisteni Pfijemce a jeho zamestnancu, 
d) naklady na nakup veci osobni potreby, ktere nesouviseji s realizaci akce, 
e) uhrada uveru a pujcek, 
f) penale, pokuty, 
g) nahrady skod a manka, 
h) m:tklady na pohosteni, 
ch) bezne provozni naklady (napr. telefonni sluzby, energie, poplatky za pripojeni k siti, 

postovne, balne, bankovni poplatky, ...... ), 
i) naklady na pravni spory, 
j) naklady na publicitu, 
k) naklady na vykup pozemku, 
I) naklady na vyneti pudy ze ZPF, 
m) vystavba, opravy a prelozky siti realizovane v ramci rekonstrukce komunikace. 

5) Uznatelne naklady akce jsou udr2:ba, opravy a technicke zhodnoceni mistnich a 
ucelovych komunikaci tj. vsech jejich konstrukcnich vrstev vcetne nezbytne nutnych 
praci na soucastech a pfislusenstvi komunikace (mostky, operne a zarubni zdi, 
propustky, prikopy a ostatni povrchova odvodnovaci zarizeni, opatreni k ochrane volne 
zijicich zivocichu, svisle a vodorovne dopravni znaceni, zabradli na mostech a 
opernych zdech, alp.). 

6) V pripade, ze dojde k rozporu mezi Cl. 7 odst. 4 a odst. 5 teto smlouvy a Pfilohou teto 
smlouvy, pouziji se prednostne ustanoveni Cl. 7 odst. 4 a odst. 5 teto smlouvy. Pokud 
dale dojde k vzajemnemu rozpofu mezi Cl. 7 odst. 4 a odst. 5 teto smlouvy, pripadne 
nebudou nektere naklady uvedeny v techto ustanovenich, plati, ze se jedna o naklady 
neuznatelne. 
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c1. a 
Zakladni povinnosti Pi'ijemce 

Pr[jemce se zavazuje: 
a) dotaci prijmout, 
b) realizovat akci pri dodr:Zovani teto smlouvy a respektovani zasad zdraveho 

financniho rizeni, zejmena efektivnosti a hospodarnosti, 
c) vest ucetnictvi v souladu s obecne platnymi predpisy, zejm. zakonem c. 563/1991 

Sb., 0 ucetnictvi, ve ZnEmi pozdejsich predpisu (dale jen ,zakon 0 ucetnictvi), 
a zajistit radne a oddelene sledovani dotacf poskytnutych na akci a celkovych 
nakladu na akci. Pokud Prijemce nevede ucetnictvi podle zakona o ucetnictvi, 
je povinen vest daiiovou evidenci podle zakona c. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, 
ve zneni pozdejsich pfedpisu, rozsfrenou tak, aby prfslusne doklady vztahujfcf 
se k dotaci spliiovaly nalezitosti ucetniho dokladu ve smyslu § 11 zakona 
o ucetnictvf, aby predmetne doklady byly spravne, uplne, prukazne, srozumitelne, 
vedene v pisemne forme chronologicky a zpusobem zarucujicim jejich trvalost 
a aby uskutecnene prijrny a vydaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musi bYt jednoznacne uvedeno, ze se vazou k akci). Pffjemce 
odpovida za radne vedeni a viditelne oznaceni prvotnich ucetnich dokladu 
prokazujicfch celkove naklady akce (faktury, vydajove pokladni doklady apod.) 
uvedenim ,spolufinancovofmo z Fondu Vysoi:iny ID FV01830.0006", 

d) zajistit, aby do celkovych nakladu na akci nebyly zahrnuty naklady na vlastni dane. 
Vsechny naklady musi bYt kalkulovany bez dane z pridane hodnoty (dale jen 
,DPH") v pripade, kdy Pfijemce je jejim platcem. Vyjimkou jsou pouze takove 
naklady, u nichz Pfijemce nemuie uplatnit odpocet DPH na vstupu podle zakona 
c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty, ve zneni pozdejsich predpisu. 
V takovem pfipade muze Pfijemce dotaci vyuiit i na financni kryti takove DPH, 
ktera je uctovana jako naklad. v pfipade aplikace rezimu preneseni dai\ove 
povinnosti ve smyslu § 92e zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty, 
ve zneni pozdejsich predpisu, uhradit DPH nejpozdeji do 31. 5. 2017. Uhradou 
DPH je v tomto pripade myslen prevod na ueet prisluseneho Financniho uradu 
nebo na zvlastnf ucet Pfijemce, zfizeny specialne pro ucely daiiovych zaloh, 

e) prokazat uhradu celkovych nakladu akce, a to bud' vypisem ze sveho bankovniho 
uctu (mozno i vypisem z elektronickeho bankovnictvi) nebo svymi pokladnimi 
doklady, 

f) dorucit Kraji do 30. 6. 2017 zaverecnou zpravu, jejiz vzor je umisten na 
http:llextranet.kr-vysocina.czledotace, ktera bude obsahovat: 
- strucny popis realizovane akce, 
- fotodokumentace realizovane akce (min 4x situacni foto stavu komunikace po 

realizaci akce) 
- informace o realizovane publicite (,printscreen" webove zpravy nebo kopie 

otisteni zpravy o realizovane a podporene akci ve zpravodaji) 
- financnf vyuctovani akce, 
- kopie ucetnich dokladu o vysi celkovych nakladu akce a doklady o 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 tela smlouvy, 

archivovat nasledujici podkladove materialy: 
- tuto smlouvu, 
- originaly dokladu, prokazujfcfch celkove naklady akce (faktury, vydajove pokladni 

doklady apod.), jejich uhradu a zauctovani, .. 
- prostou kopii zaverecne zpravy a financniho vyuctovani akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s Cl. 10 teto smlouvy, 
j) zajistit udr:Zitelnost akce v souladu s Cl. 11 teto smlouvy, 
k) vratit na ucet uvedeny v zahlavi teto smlouvy celou castku dotace v pfipade, ze 

dojde do do by uplynuti do by udrzitelnosti . die Cl. 11 smlouvy k premene nebo 
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zruseni pnJemce s likvidaci (§ 1 Oa odst. 5 pism. k) zakona c. 250/2000 Sb., o 
rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu), bez pfedchoziho souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendafnich dnu ode dne rozhodnuti pfijemce o prememe nebo zruseni 
s likvidaci. 

Cl.9 
Kontrola 

1) Kraj je opravnen provadet kontrolu plnenf teto smlouvy a financnf kontrolu ve smyslu 
zakona c. 320/2001 Sb., o financnf kontrole ve verejne sprave a o zmene nekter)ich 
zakonu (zakon o financnf kontrole), ve zneni pozdejsfch predpisu (dale jen ,kontrola"). 

2) Kraj je opravnen provadet kontrolu v prubehu realizace akce i po jejim dokonceni, 
a to po dobu deseti let pocftanych od 1. ledna roku nasledujicfho po roce, v nemz mela 
by! splnena poslednf z povinnosti stanovenych Cl. 8 pfsm. a) - pfsm. f) a pism. i) -
pfsm. k) teto smlouvy. 

3) Pfijemce je povinen poskytnout soucinnost pri vykonu kontrolnf cinnosti die Cl. 9 teto 
smlouvy. 

CL 10 
Publicita 

1) Prijemce je povinen v pfipade informovani sdelovacich prbstfedku o akci uvest fakt, 
ze akce byla podporena Krajem. 

2) Prijemce po ukonceni akce umfsti na obecnim webu ve vhodne sekci (napr. aktuality) 
nebo v obecnim zpravodaji informaci o realizovane akci a jejim spolufinancovani 
z Fondu Vysociny se ,Sponzorskym vzkazem Kraje Vysocina- Fond Vysociny", kter)i 
je v grafickem provedenf a die manualu ke stazenf na www.kr-vysocina.cz/publicita . 

3) ,Logotyp Kraje Vysocina" je ochrannou znamkou, ktera pozfva ochrany podle zakona 
c. 441/2003 Sb., o ochrannych znamkach a o zmene zakona c. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcich, pfisedicich a statnf sprave soudu a o zmene nekter)ich dalsich zakonu 
(zakon o soudech a soudcich), ve zneni pozdejsich predpisu, (zakon o ochrannych 
znamkach), ve znenf pozdejsich pfedpisu. 

CL 11 
Udi'Zitelnost akce 

Pffjemce je povinen po dobu tff let ode dne terminu stanoveneho v Cl. 7 odst. 1 zajistit 
uzivani komunikace podpofene v ramci akce v souladu se zamerenim projektu tj. prujezdnou 
pro cyklisty a udrzovat ji ve stavu odpovfdajicim pouze beznemu opotfebeni. 

CL 12 
Diisledky porusenf povinnosti Prijemce 

1) V pfipade, ze se Pfijemce dopusti poruseni rozpoctove kazne ve smyslu zakona c. 
250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnfch rozpoctu, bude postupovano die 
ustanoveni tohoto zakona. 

2) V pripade, ze dotace jeste nebyla vyplacena, smlouva bez dalsiho zanika, a to ke dni 
rozhodnuti pfijemce o pfemene nebo zrusenf s likvidaci, pokud nebylo mezi smluvnimi 
stranami dodatkem teto smlouvy dohodnuto jinak. 
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c1. 13 
Zaverecna ujednani 

1) Tato smlouva n<:~b}Na platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich 
stran a ucinnosti dnem uverejneni v informacnim 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 nekterych smluv, uverejnovani 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 je lng. Petr Stejskal, tel: 564602354, email: 
stejskal.p@kr-vysocina.cz . 

4) Jakekoli zmeny teto smlouvy lze provadet pouze formou pisemnych postupne 
cislovanych dodatku na zaklade dohody obou smluvnich stran s vyjimkou 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 0 poskytnuti dotace, neni mozne povolit 

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

6) Vzhledem k verejnopravnimu charakteru Kraje Prijemce vyslovne prohlasuje, ze je 
s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zverejnenim celeho textu smlouvy vcetne 
podpisu. Smluvni strany se zavazuji, ze obchodni a technicke informace, ktere jim byly 
svereny druhou stranou, mimo text teto smlouvy, nezpristupni tretim osobam bez 
pisemneho souhlasu druhe strany a nepouziji tyto informace k jinym ucelum, nez je 
plneni podminek teto smlouvy. 

7) Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nichz jedno je urceno pro Kraj 
a druhe pro Prijemce. Kazda ze smluvnich stran obdr:Zi po jednom vyhotoveni smlouvy. 

8) Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zaklade pravdivych udaju, 
podle jejich svobodne a vazne vule, a na dukaz toho pripojuji sve vlastnorucni podpisy. 

9) Nedilnou soucasti teto smlouvy je: 
Priloha c. 1- Zadost o poskytnuti dotace ze dne 21. 10. 2016. 

1 0) 0 poskytnuti dotace die teto smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysocina dne 
20. 12. 2016 usnesenim c. 0621/08/2016/ZK. 

Ve Zd'are nad Sazavou dne ................ . 

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 

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

MUDr. Jiri Behounek 
hejtman kraje 
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lADOST 0 POSKYTNUTi DOT ACE Z FONDU VYSOCINY 

Evidencni cislo (zadatel nevyplnuje) FV .o '\~ ~ <c:> <~ 

K6d elektronicke zadosti (po 
FV01830-20_10_16-6 fimilnfm vyplneni zadosti kliknete na, 

,.Odeslat data" v zflhlavi formulilre} 

Nazev grantoveho programu Cyklodoprava a cykloturistika 2016 - II 

Nazev projektu Oprava cyklostezky ve Zd'are nad Sazavou 

Presny nazev: Mesto Zd'ar nad Sazavou / 
Pravni forma: Obecni urad 

Ulice: Zizkova 227 f 1 I 
Obec: Zdar nad Sazavou 

ldentifikacni (idaje zadatele PSC: 59101 

Posta: 

ICO/RC: 00295841 / 
Nazev banky: Ceska narodni banka 

Cislo uetu: 94-512751/0710 

Titul: Mgr. . 

Jmeno: Zdenek 
Statutilrni zastupce zadatele 

Prijmeni: Navratil I 
'Funkce: starosta obce 

Titul: lng. 

Jmeno: Jiri 

Zadost zpracoval (kontaktni Prijmeni: Matousek 

osoba projektu) Funkce: projektov9 koordinator 

Email: jiri.matousek@zdarns.cz 

TeL: 566688380 

lndentifikacni udaje 
Pfesny nazev: 

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

Cislo uctu: 



1. Lokalizace projektu Mesto Zd'ar nad Sazavou 

(Mestolobec/mikroregion) 

Projektem reseny usek cyklostezky byl postaven v 

2. Odiivodni'mi projektu 
race 1993 a stavajfci stav povrchu je jiz velmi 
spatny. (praskliny v asfal!u, nerovnosti). 

(Popiste vychozi situaci, ktera Vas 
Cyklostezka je paterni cyklostezkou mesta, jenz vede k podtmi zadosti) 
vede podel reky Sazavy a odvadi cyklodopravu od 

j 

/ 
hlavni silnice I. tfidy 1/37. 
Cilem projektu je vyznamne_zlepseni technickeho 
stavu znacene cyklotrasy KCT s cilem zvyseni 
komfortu a bezpecnosti pro uzivatele a tim 
7atraktivneni nabidky cestovniho ruchu. Jde o 

3. Cile projektu plosnou opravu povrchu nejfrekventovanejsi casti 
(Strucny vycet cilu, jichz rna byt hlavni cyklostezky mesta Zd'aru nad Sazavou (die 
projektem dosazeno) KCT c:·5061 - Santiniho cyklotrasa), jenz pfimo ve 

~este propojuje planovanou evropskou dalkovou 
rasu EURO VELO c. 4 a dalkovou cyklotrasu KCT 

/ 
nadregionah'liho vyznamu c. 19. 

Cilovou skupinou jsou turiste, ktei'i pi'i navsteve 
mesta a pamatky UNESCO (kostel sv. J. 

4. Cilove skupiny Nepomuckeho na Zelene Hofe) Liprednostni 
(Popiste ci/ove skupiny, na net je pyklodopravu a vyuziji tuto hlavni cyklostezku 
navrhovany projekt zamefen a k pohybu po meste. Nemene vyznamnou cilovou 
jejich potfeby, ktere navrhovany ~kupinou jsou obyvatele mesta Zd'aru nad 
projekt fesi) Sazavou a okolnich obcl, kteri tuto paterni 

• pyklostezku vyuzivaji k ceste do prace a k relaxaci 
' 

, 
r,-e volnem ease. 
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6. Wstupy projektu 
(Uvedfe konkretni a pokud mozno 
kvantifikovane vystupy projektu) 

7. Pi'edpokladany easovy 
harmonogram realizace 
projektu - zacatek/ukonceni 
projektu 

8. Organizacni a odbome 
zabezpecenf projektu 

(Popi§te Vase odborne a 
organizacni schopnosti veetne 
pfede§lych zkusenosti s 
rea/izaci projektu) 

[Vystupem projektu je V)fznamne zlepseni 
echnickeho stavu casti (useku v nejhorsim stavu) 

paterni cyklostezky skrz mesto Zd'ar nad Sazavou, 
a to v deice 380 bm a sirce 3 m, coi prispeje ke 
~V)fseni komfortu a bezpecnos~ cyklodopravy na 
prioritne znacene cyklotrase KCT (c. 5061). 

12/2016-01/2017 Ziskani informace o prideleni 
~otace, pod pis smlouvy 
01. 02. 2017 Zacatek projektu 
p2-03/2017 Realizace V)fberu dodavatele 
04-05/2017· Fyzicka realizace projektu 
31. 05.2017 Ukoneeni projektu a nasledne 
~pracovani zaverecne zpravv 
K realizaci projektu jsou pine zajisteny 
administrativni, financnf a provoznf kapacity. 
Zadatel ma radu zkusenostf s realizaci investicnich 
aktivit a vzhledem ke svemu charakteru (uzemne 
samospravny celek) ma kvalitni zazemf a 
~kusenosti s aplikacf pravnfch norem CR a EU. 
Zadatel bude dusledne dodrzovat podminky 
programu a povinnosti vypl}lvajicf ze smlouvy o 
poskytnutf dotace. · 

Projektovy tym rna zkusenosti s obdobnymi 
projekty a dotacnimi_ tituly z minulych let, napr. . 
projekt cyklostezka Zd'ar- Polnicka podporen ze 
SFDI a mnoha projektu z ROP JV- Rekonstrukce 
namestf Republiky, Naucna stezka kolem Zelene 
Hory, VolnocasoV)f areal Pilak, Rekonstrukce 
povrchu autobusoveho nadrazf a dalsi. 

Planovane slozeni projektoveho tymu: 
projektov'{ manazer- lng. Jiri Matousek, 

projektoV)f koordinator MeO Zd'ar nad Sazavou 
, (zkusenosti s administracf projektu z minulych 

programovacich obdobi) 
·· vedouci projektu - lng. Irena Skodova, odbor 
rozvoje a uzemnfho planovani MeO Zd'ar nad 
Sazavou (behem pusobeni na pozici vedoucf 
odboru rozvoje a uzemnfho planovanf se podilela 
a i'fdila celou radu projektU) 
- technicky manazer- lnlJ. _Milan Petr, technicka 
sprava budov mesta MeU Zd'ar nad Sazavou 
(zkusenosti s realizacf staveb a vei'ejnymi 
zakazkami u projektu mesta) 

ekonom projektu- lng. Alena Turinska, odbor 
inancni MeO Zd'ar nad Sazavou (jake ucetni ma 

odpovednost za zauctovani vsech projektU, ktere 
mesto realizovalo a ktere ziskaly pod peru z 
verejnych zdroju) 

z povahy projektu nebude mit zadatel problem 
s jeho udriitelnosti. 

j 

j 
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Celkove naklady na 
616440 Kc 100,00 projekt 

Poiadovana vjse 240 000 Kc 38,93 
9. Rozpoeet projektu 

dotace 

(podrobny polotkovy rozpocet - z toho investicni 240 000 Kc 100,00 projektu zaslete spolecne s touto do lace 
tadostf) U tadate!U, ktefi mohou 
uplatnit odpocet DPH na vstupu, - z~toho neinvesticni 

0 Kc ,00 se naklady uvadejf bez DPH. ~dotace 

Ostatni zadatele uvadeji naklady 
vcetneDPH. Spoluueast iadatele 376440 Kc 61,07 

castky uvadejte v celych Kc 
- z toho investicni 
spoluOcast 376440 Kc 100,00 

·' 
- z toho neinvesticni 

0 Kc ,00 spoluucast 

10. Platcovstvi DPH u zadatele (zakrizkujte vhodnou variantu) 

zadatel je platcem DPH a u zdanitelnych plnenf pi'ijatych v souvislosti s 
l>l financovanim daneho projektu nema narok na odpoeet dane z pridane hodnoty 

zadatel je platcem DPH a u zdanitelnych plnenf prijatych v souvislosti s 
D financovanfm daneho projektu ma narok na odpoeet dane z pridane hodnoty 

zadatel nenf platcem DPH D 

11. Prohlasenf iadatele, ze zajisti podfl na spolufinancovanf projektu a souhlasf se 
zvei'ejnenim vybranych udaju o projektu 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

Zadatel prohlasuje, ze zajisti podil na spolufinancovani projektu a souhlasi se 
zvei'ejnenim sveho jmena (obchodniho jmena), adresy (sidla), nazvu projektu a yYse 
pi'idelene podpory pro ucely informov{mi o cerpanf prosti'edku z Fondu Vysociny. 

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

.Zactatel prohlasuje, ze ma: 

a) vyporadany zavazky vucistatnimu rozpoetu a statnim fondum (za zavazky vuci 
statnimu rozpoctu se povazuji zavazky vuci financnimu ufadu, Sprtwe socialniho 
zabezpeeeni, zdravotnim pojisfovnam a Celni sprave; za statni fondy se povatuji Fond 
narodniho majetku, Statni fond tivotniho prostfedi, Pozemkovj fond, Statni fond rozvoje 
bydlenf a Statni fond dopravnf infrastruktury), 

b) na majetek iadatele neni vyhlasen konkurz nebo podan navrh na konkurz a zadatel 
neni v likvidaci. 

13. Prohlaseni zadatele o ucetnimobdobi (nevyplriuje zadatel, kterY pouziva ucetni 
obdobi shodne s kalendiii'nim rokem a zadatel, kterY neni ucetni jednotkou) 

.Zactatel prohlasuje, ze pouziva ucetnr obdobi (hospodarsey rok) od do 

( 

I 
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14. Seznam dokladu (Uvedte seznam vsech dokladu, ktere k iadosti pfikladate a ocfslujte 
je.) . . ' 

1. Strucny popis naplneni specifickYch kriterii 
2. Mapovy pi'ehledovy situacni zakres 
3. Fotodokumentace stavajiciho stavu 
4. neobsazeno - mesto nedoklada 
5. Dolozeni nalezitosti die zakona c. 250/2000 Sb. 
6. Kopie dokladu o vlastnictvi nemovitosti 
7. Podrobny polozkovy rozpocet nakladu projektu 
8. Cestne prohlaseni zadatele 

V e Zcfai'e nad Sazavou dne 21.10.2016 

Poznamka pro iadatele: 
Pied podanfm projektu si ovefte, zda: 

- je formula! iadosti kompletne vyplnen 

zastupce :Zadatele 

[Jii2:.STO i:fJfi.R f<lAD sAZAVOU 
· <I> Zii.kova 227 I i · 

i!'[)AR Nf'D S/>;ZAVOU 
PSG 59131 

jsou pfiloieny veskere doklady nutne k posouzenf iadosti poiadovane v bode 14 
Vyzvy k pfedkladani projektu 

v pffpade potfeby konkretnf bod iadosti rozepiste v samostatnem dokumentu 

- projekt spliluje kriteria a podminky itvedene ve V}lzve k pfedk/adani projektu 

je iadost vcetne dokladu nutnych k posouzenf iadostf pfipravena k podanf die 
podminek uvedenych v bode 14 Vyzvy k pfedkladfmf projektu 

Na dalsf fadek (odfadkovanf) v textovem poli se dostanete stisknutfm klaves CTRL +ENTER 




