
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 68 
 DNE: 12. 6. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1102/2017/OPM 

 

NÁZEV: 
 

Smlouva o poskytnutí dotace 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost o dotaci do programu Fondu Vysočiny Odpady 2017. 
Městu byla přiznána dotace ve výši 56 404 Kč z celkových nákladů 141 012 Kč. Cílem projektu je 
pořízení nádob na bioodpad, třídící tašky, boxy na baterie, exkurze pro žáky ZŠ na skládku. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny 
mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina na projekt „Rozšíření systému nakládání 
s odpady a jejich předcházení ve Žďáru nad Sázavou“ v předloženém znění a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Ing. Prokop 

Předkládá: 
OPM, OKS 

 



 

Název materiálu: Smlouva o poskytnutí dotace na projektu „Rozšíření systému 
nakládání s odpady a jejich předcházení ve Žďáru 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 Odpady 2017. Výstupem projektu je pořízení nádob na bioodpad, velké barevné třídící 
tašky, boxy na baterie, exkurze pro žáky na skládku v Ronově nad Sázavou. Výše dotace je 
56 404 Kč z celkových nákladů 141 012 Kč. 
 
 
Geneze případu 

1. Město Žďár nad Sázavou – podání žádosti o dotaci do Fondu Vysočiny výzva Odpady 
2017. 

2. Kraj Vysočina zaslal informaci 17.5.2017 o podpoření akce „Rozšíření systému nakládání 
s odpady a jejich předcházení ve Žďáru nad Sázavou“. 

3. Termíny realizace akce dle smlouvy o poskytnutí dotace – 06/2017 – 05/2018. Předložení 
závěrečné zprávy o vyúčtování projektu do 31.7.2018. 

Přílohou k návrhu je Smlouva o poskytnutí dotace. 
 
 
 
Návrh řešení 
Schválit navržené usnesení. 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu 
Vysočina mezi městem Žďárem nad Sázavou a Krajem Vysočina na projekt „Rozšíření 
systému nakládání s odpady a jejich předcházení ve Žďáru nad Sázavou“ v předloženém 
znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

• Rada města po projednání neschvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu 
Vysočina mezi městem Žďárem nad Sázavou a Krajem Vysočina na projekt „Rozšíření 
systému nakládání s odpady a jejich předcházení ve Žďáru nad Sázavou“ v předloženém 
znění. 
 

Doporučení předkladatele 
Viz návrh usnesení 
 
 
 
Stanoviska  
- 
  



I 

FOND VYSOCINY 

SMLOUVA 0 POSKYTNUTi DOT ACE 
uzavi'ena na zaklade dohody smluvnich stran nikoliv na ukor ochrany kterekoliv ze smluvnich 

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

Kraj Vysocina, 
se sidlem: 
I CO: 

ve zneni pozdejsich pi'edpisu (dale jen ,obcansky zakonik") 

(FV01975.0022) 

c 1. 1 
Smluvni strany 

Zizkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 

zastoupeny: MUDr. Jii'im Behounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy povei'en: Mgr. Pavel Pacal, namestek hejtmana 
(dale jen "Kraj") 
bankovni spojeni: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

cislo uctu: 4050005211/6800 
variabilni symbol: 2238017 

a 

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

cislo uctu: 94-512751/0710 

c1.2 
Ocel smlouvy 

Ocelem teto smlouvy je poskytnuti ucelove vei'ejne financni podpory z Fondu Vysociny (dale 
jen ,dotace") na realizaci akce ,Rozsifeni systemu nakladanf s odpady a jejich pfedchazeni 
ve Zd'aru nad Sazavou", blize specifikovane v zadosti o poskytnuti dotace, ktera tvori 
nedilnou soucast teto smlouvy jako Pi'iloha c. 1 (dale jen ,akce"). 

c1. 3 
Zavaznost navrhu 

1) Doba platnosti tohoto navrhu smlouvy je omezena na 30 kalendai'nich dnu 
od prokazatelneho doruceni navrhu teto smlouvy Pi'ijemci. 

2) Pokud tento navrh smlouvy nebude Prijemcem akceptovan a podepsany dorucen 
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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c1. 4 
Zavazek Prijemce 

1) Prijemce dotaci za podminek stanovenych v tete 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 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 zahlavi teto smlouvy. 

c1. s 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Pi'ijemci na akci dotaci ve vysi 56 404 Kc (slovy: padesat sest tisic ctyri 
sta ctyri korun ceskych). 

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

a vlastnim podilem Pi'ijemce. 
b) Vlastni podil Prijemce jsou prostredky, ktere jsou tvoi'eny vlastnimi prosti'edky 

Pi'ijemce. 

Celkove naklady akce 141 012 Kc 
Vyse dotace v Kc 56 404 Kc 
Vyse dotace v% 40 % z celkovych nakladu na akci 
Vlastni podil Pi'ilemce v% 60 % z celkovych nakladu na akci 
Vlastni podil Pi'ijemce v Kc 84 608 Kc 

3) Vyse dotace uvedena v Cl. 5. odst. 1 teto smlouvy je maximalni. Pokud skutecne 
celkove naklady akce pi'ekroci celkovou vysi nakladu akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradi Prijemce castku tohoto prekroceni z vlastnich zdroju. Pokud budou 
skutecne celkove naklady akce nizsi nez vyse celkovych nakladu akce uvedena 
v tabulce v odst. 2, procentni vyse dotace die Cl. 5 odst. 2 tete smlouvy se nemeni, 
tzn., ze absolutni castka dotace se umerne snizi. v pripade, ze procentni vyse dotace 
die Cl. 5 odst. 2 teto smlouvy byla zaokrouhlena, pouzije se pro vypocet skutecne 
castky dotace nezaokrouhlene procento odpovidajici podilu vyse dotace k celkovym 
nakladum akce die c1. 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'fch zakonu (zakon o financni kontrole), ve 
zneni pozdejsich predpisu, a vztahuji se na ni vsechna ustanoveni tohoto zakona. 

5) Soubeh dotace z nekolika grantovych programu Fondu Vysociny ci dalsich dotacnich 
titulu Kraje na realizaci jedne akce neni mozny. Soubeh dotace z Fondu Vysociny 
s dotacemi jinych poskytovatelu se nevylucuje. Vyse poskytnutych dotaci na akci vsak 
v takovem pripade nesmi presahnout 100 % celkovych nakladu na akci. 

c1. s 
Zpusob poskytnuti dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorazove bankovnim prevodem na ucet Prijemce, a to nejpozdeji 
do 60 kalendai'nich dnu ode dne vcasneho a prokazatelneho doruceni zaverecne zpravy die 
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cr. 8 pism. f) teto smlouvy. v pripade, ze zaverecna zprava nebude dorucena v souladu s 
Cl. 8 pism. f) teto smlouvy, narok na vyplaceni dotace bez dalsiho zanika. 

c1. 7 
Podminky pouziti dotace 

1) Pi'ijemce je opravnen cerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozdeji do 31. cervence 2018. 

2) Uznatelne naklady na realizaci akce vznikaji nejdi'ive 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 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 pism. d) teto smlouvy, 

b) alkohol a tabakove vyrobky, 

5) Uznatelne naklady akce jsou: 

a) porizeni dlouhodobeho hmotneho majetku, drobneho hmotneho dlouhodobeho 
majetku - velkoobjemovych a sbernych nadob na vyuzitelne slozky 
komunalniho odpadu, komposteru, kompostovacich sil, vcetne nakladu na jejich 
dopravu k zadateli , 

b) poi'izeni dlouhodobeho hmotneho majetku, drobneho hmotneho dlouhodobeho 
majetku a materialu- interierovych nadob a sad tasek na trideni odpadu, vcetne 
nakladu na jejich dopravu k zadateli, 

c) porizeni dlouhodobeho hmotneho majetku, drobneho hmotneho dlouhodobeho 
majetku a materialu - stojany na pytle na vyuzitelne slozky komunalniho odpadu 
a pytle v barvach ti'ideneho odpadu, vcetne nakladu na jejich dopravu 
k zadateli, 

d) porizeni dlouhodobeho hmotneho majetku, drobneho hmotneho dlouhodobeho 
majetku - nakup nadob na opetovne pouziti textilu, vcetne nakladu na jejich 
dopravu k zadateli, 

e) opravy a technicke zhodnoceni velkoobjemovych a sbernych nadob 
na vyuzitelne slozky komunalniho odpadu, 

f) opravy, technicke zhodnoceni a poi'izeni staveb - zpevneni ploch pod nadoby 
na vyuzitelne slozky komunalniho odpadu a nadoby k opetovnemu pouziti 
textilu, 

g) nakup sluzeb na realizaci informacnich aktivit jen v tomto rozsahu: 

• priprava obsahu a predtiskova priprava, tisk, distribuce letaku 
nebo brozur, 

• doprava na exkurze ci vyukove programy, 

• vyukove programy a exkurze do vyse 70 Kc,- na ucastnika/hod, 

• pronajem prostor pro usporadani vymenne burzy, tematicke besedy, 
seminai'e, akce, 
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• skolenf a vzdelavanf (lektorne pro prednasejfcf na besede, seminari, 
tematicke akci) do vyse 2 000 Kc/osobu/na akci, 

h) nakup vratneho nadobf na zelene slavnosti poradane v dobe trvanf projektu 
a sluzby spojene s udrzbou vratneho nadobf na techto zelenych slavnostech 
do vyse 5.000,- Kc /1 akci (zelenou slavnost) , a nakup informacnfho ROLL UPu 
o predchazenf vzniku odpadu do vyse 2.000,- Kc (na projekt). 

6) V pi"ipade, ze dojde k rozporu mezi Cl. 7 odst. 4 a odst. 5 teto smlouvy a Prflohou teto 
smlouvy, pouzijf se prednostne ustanovenf Cl. 7 odst. 4 a odst. 5 teto smlouvy. Pokud 
dale dojde k vzajemnemu rozporu mezi Cl. 7 odst. 4 a odst. 5 teto smlouvy, prfpadne 
nebudou nektere naklady uvedeny v techto ustanovenfch, platf, ze se jedna o naklady 
neuznatelne. 

7) Vymezenf neuznatelnych a uznatelnych nakladu die Cl. 7 odst. 4 a odst. 5 teto smlouvy 
vychazf z definic jednotlivych polozek druhoveho trfdenf rozpoctove skladby uvedenych 
ve vyhlasce Ministerstva financf c. 323/2002 Sb. , o rozpoctove skladbe. 

c1. a 
Zakladni povinnosti Prijemce 

Prfjemce se zavazuje: 
a) dotaci pi"ijmout, 
b) realizovat akci pri dodrzovanf teto smlouvy a respektovani zasad zdraveho 

financnfho i"fzenf, zejmena efektivnosti a hospodarnosti , 
c) vest ucetnictvf v souladu s obecne platnymi predpisy, zejm. zakonem c. 563/1991 

Sb., o ucetnictvf, ve znenf pozdejsich predpisu (dale jen ,zakon o ucetnictvf), 
a zajistit radne a oddelene sledovani dotacf poskytnutych na akci a celkovych 
nakladu na akci (napf. analytickym uctem, ucetnfm znakem, sti'ediskem, cinnostl, 
ORGem apod.). Pokud Prfjemce nevede ucetnictvi podle zakona o ucetnictvf, 
je povinen vest dariovou evidenci podle zakona c. 586/1992 Sb., o danich z prfjmu, 
ve znenf pozdejsfch predpisu, rozsfrenou tak, aby prfslusne doklady vztahujfcf 
se k dotaci splriovaly nalezitosti ucetnfho dokladu ve smyslu § 11 zakona 
0 ucetnictvf, aby predmetne doklady byly spravne, uplne, prukazne, srozumitelne, 
vedene v pisemne forme chronologicky a zpusobem zarucujfcfm jejich trvalost 
a aby uskutecnene prfjmy a vydaje byly v dariove evidenci sledovany oddelene 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 prokazujfcfch celkove naklady akce (faktury, vydajove pokladni doklady, 
paragony, uctenky apod.) uvedenim ,spolufinancovano z Fondu Vysociny 
ID FV01975.0022", 

d) zajistit, aby do celkovych nakladu na akci nebyly zahrnuty naklady na vlastni dane, 
(vyjma dani z mezd a odmen zamestnancu, pokud jsou mzdove a ostatnf osobni 
naklady touto smlouvou definovany jako uznatelne). Vsechny naklady musf byt 
kalkulovany bez dane z pfidane hodnoty (dale jen ,DPH") v pripade, 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 pi"idane 
hodnoty, ve znenf pozdejsfch pi'edpisu. V takovem pi'ipade muze Prfjemce dotaci 
vyuzit i na financnf kryti takove DPH, ktera je uctovana jako naklad. (V pripade 
aplikace rezimu preneseni dariove povinnosti ve smyslu § 92e zakona c. 235/2004 
Sb., o dani z pridane hodnoty, ve zneni pozdejsfch pi'edpisu, uhradit DPH 
nejpozdeji do 31. cervence 2018. Uhradou DPH je v tomto pi"fpade myslen prevod 
na ucet prisluseneho Financniho uradu nebo na zvlastni ucet Prijemce, zi'izeny 
specialne pro ucely dariovych zaloh, 
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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 31 . srpna 2018 zaverecnou zpravu, jejiz vzor je umisten na www.kr
vysocina.cz/edotace, ktera bude obsahovat: 
- strucny popis zrealizovane akce, 
- fotodokumentace zrealizovane akce, 
- informace o realizovane publicite a jeji dolozeni, 
- financni vyuctovani akce, 
- kopie ucetnich dokladu 0 vysi celkovych nakladu akce a jejich uhrade, 
- kopie zaznamu prokazujici zauctovani a oddelene sledovani celkovych nakladu 

akce die Cl. 8 pism. c) , napf. v}'pisy z ucetnich knih, apod." 
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 nasledujici podkladove materialy: 
- tuto smlouvu, 
- originaly dokladu, prokazujicich celkove naklady akce (faktury, paragony, uctenky 

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 udrzitelnost 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 doby uplynuti doby udr:Zitelnosti die Cl. 11 smlouvy k pfemene nebo 
zruseni prijemce s likvidaci (§ 10a odst. 5 pism. k) zakona c. 250/2000 Sb., 
o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu) , bez predchoziho souhlasu Kraje, a 
to do 15 kalendarnich dnu ode dne rozhodnuti pfijemce o pfemene nebo zruseni 
s likvidaci. 

I) na nadobach a komposterech vylepit sponzorsky vzkaz kraje, kter}' formou 
samolepek doda PFijemci dotace Kraj . 

c1. 9 
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 financni kontrole), ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen ,kontrola"). 

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 roce, v nemz mela 
byt splnena posledni z povinnosti stanovenych Cl. 8 pism. a) - pism. f) a pism. i) -
pism. I) teto smlouvy. 

3) PFijemce je povinen poskytnout soucinnost pfi vykonu kontrolni cinnosti die Cl. 9 teto 
smlouvy. 

c1.10 
Publicita 

1) Prijemce je povinen v pripade informovani sdelovacich prostredku o akci uvest fakt, 
ze akce byla podpofena Krajem. 

2) Na vystupech akce typu publikaci, internetovych stranek ci jinych nosicu uvede 
PFijemce ,Sponzorsky vzkaz Kraje Vysocina" v grafickem provedeni a die manualu, 
kter}' je ke stazeni na www.kr-vysocina.cz/publicita. 
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3) Pi'ijemce je povinen pi'edlozit navrh zpusobu pouziti a umistEmi .,Sponzorskeho vzkazu 
Kraje Vysocina" ke schvaleni Kraji, pi'ipadne upravit navrh podle namitek Kraje 
a pi'edlozit ho Kraji ke konecnemu schvaleni. 

4) Pi'ijemce dotace je povinen vylepit na nadoby nebo kompostery samolepky 
se sponzorskym vzkazem, ktere obdrzi od Kraje. 

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, prisedicich a statni sprave soudu a o zmene nekter9ch dalsich zakonu 
(zakon o soudech a soudcich), ve zneni pozdejsich pi'edpisu, (zakon o ochrannych 
znamkach), ve zneni pozdejsich pi'edpisu. 

c1. 11 
Udrzitelnost akce 

Pi'ijemce je povinen nakladat po dobu ti'i let ode dne nabyti platnosti teto smlouvy 
s vesker9m investicnim majetkem podpoi'enym v ramci akce die teto smlouvy v souladu se 
zamei'enim projektu, s peci radneho hospodare a nezatezovat tento majetek ani jeho cast 
zadnymi vecnymi pravy tretich osob, vcetne zastavniho prava bez vedomi a pi'edchoziho 
pisemneho souhlasu Kraje. Pi'ijemce nesmi investicni majetek poi'izeny z poskytnute dotace 
po dobu ti'i let od nabyti platnosti teto smlouvy pi'evest na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmi Pi'ijemce majetek investicniho charakteru ci jeho cast poi'izenou z dotace prodat, 
pronajmout ci darovat bez vedomi a pi'edchoziho pisemneho souhlasu Kraje. 

c1.12 
Dusledky poruseni povinnosti Prijemce 

1) V pi'ipade, ze se Prijemce dopusti poruseni rozpoctove kazne ve smyslu zakona c. 
250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, bude postupovano 
die ustanoveni tohoto zakona. 

2) V pi'ipade 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. 

c1.13 
Zaverecna ujednani 

1) Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich 
stran a ucinnosti dnem uvei'ejneni v informacnim systemu vei'ejne spravy - Registru 
smluv. 

2) Smluvni strany se dohodly, ze zakonnou povinnost die§ 5 odst. 2 zakona c. 340/2015 
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nekter9ch smluv, uvei'ejnovani 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 ing. Eva Navratilova, tel: 564 602 522, 
email : navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Krizek tel. 564 602 527 
email : krizek.m@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. 1 
a Cl. 13 odst. 3 teto smlouvy. Zmenu identifikacnich udaju Pi'ijemce uvedenych v Cl. 1 
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teto smlouvy je opravnen provest Prijemce jednostranne s tim, ze tuto zmenu je 
povinen oznamit Kraji . Zmenu Cl. 13 odst. 3 teto smlouvy je opravnen provest 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 poskytnutf dotace, neni mozne povolit. 

5) Vztahy touto smlouvou neupravene se ridi prislusnymi ustanovenimi abc. zakonfku. 

6) Vzhledem k verejnopravnimu charakteru Kraje Pi'ijemce 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 inf. k jinym ueelum, nezje plneni podm. teto smlouvy. 

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

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

9) Nedilnou soucasti teto smlouvy je: 
Priloha c. 1 - Zadost o poskytnuti dotace ze dne 14. 3. 2017. 

1 0) 0 poskytnuti dotace die teto smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysocina 
dne 9. kvetna 2017 usnesenim c. 0227/03/2017/ZK. 

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

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 
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V Jihlave dne .. ................... ..... . . 

Mgr. Pavel Pacal 
namestek hejtmana 



KraJ vysocina 
FOND VYSO(INY 

ZADOST 0 POSKYTNUTi DOTACE Z FONDU VYSOCINY 

_,--.d L_ -- ~ -4,_...,~ ~/i 
Evidencni cislo (zadatel nevyplnuje) rf/ (/'{~ ?'~ • f/04;: 

' K6d elektronicke zadosti (po 
finfilnim vyplneni zadosti kliknete na FV01975-14 03 17-29 
,.Odeslat data" v zahlavf formulare) 

Nazev grantoveho programu Odpady 2017 

Nazev projektu 
Rozsffeni systerl]u nakladani s odpady a jejich 
pfedchazeni ve Zd'aru nad Sazavou 

Presny nazev: Mesto Zd'ar nad Sazavou 

Pravni forma: Obecni urad 

Ulice: Zizkova 227/1 

Obec: Zd'ar nad Sazavou 

ldentifikacni udaje zadatele PSC: 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 

Prijmeni: Navratil 

Funkce: starosta mesta 

Titul: 

Jmeno: Mil use 

Zadost zpracoval (kontaktni Prijmeni: Kozak ova 

osoba projektu) Funkce: referent 

Email: miluse.kozakova@zdarns.cz 

Tel. : 566688183 



lndentifikacni udaje 
Presny nazev: 

I CO: zrizovatele (vyplni jen zadatel, 
pokud je prispevkovou Nazev banky: 
organizaci zrizovanou obci) 

Cislo uctu: 



.... 

1. Lokalizace projektu Uzemi mesta Zd'ar nad Sazavou, kraj Vysocina 

(Mestolobec/mikroregion) 

Mesto Zd'ar nad Sazavou trid i bioodpady od roku 
~01 0. Za tuto dobu jsme vydali do bezplatne 
r-rYpujcky obcanum 1044 ks biopopelnic o objemu 
~40 I a 135 ks biokontejneru o objemu 1100 I. Mezi 
obcany je stale zajem o dalsi nadoby. Tridenim na 
~alsich mistech mesta se usetri nejen financni 
prostredky mesta, ale hlavne zivotni prostfedi. 
Mesto poskytuje pro sve obcany tridici tasky na 

2. Oduvodneni projektu 
papir, plast, sklo. Tasky vetsiho objemu jiz byly 
rozdany a chteli bychom i nadale nabizet obcanum 

(Popi§te vychozi situaci, ktera Vas 
moznost ve v}tberu z vetsich tasek. vede k podani zadosti) 
Mesto vcetne vsech pfispevkov}tch organizaci si 
uvedomuje dulezitost cilene shromazd'ovat pouzite 
baterie, aby se nestavaty soucasti bezneho 
odpadu. Chceme rozsirit sit' techto sbernych mist. 
Mesto si uvedomuje potrebu osvety mladych lidi 
navstevujici zakladni skoly ve veci pfedchazeni 
~zniku odpadu a ochrany zivotniho prostredi. Za 
·ednu z nejucinnejsich metod vnimame osobni 
izkusenost jednotlivcu. 
Cilem projektu je: 
1) snizeni celkove produkce komunalnich odpadu 
ukladanych na skladku v Ronove nad Sazavou a 
o pofizenim 70 ks nadob na sber bioodpadu. Tim 

izkvalitnime trideni a dopomuzeme rozsireni 
~berne site teto komodity, prispejeme k plneni 
ukolu noveho Planu odpadoveho hospodarstvi 
Kraje Vysocina a CR v oblasti 1.2 Nakladani s 
biologicky rozlozitelnymi odpady (cislo opatfeni 4). 
2) Pofizeni 20 ks tridicich sad tasek na papir, plast 

3. Cile projektu 
a sklo (naplneni napf. s;ile 15 POH KV) pro obcany 

(Strucny vycet cilu, jichz ma byt 
s trvalym pobytem ve Zd'aru nad Sazavou nebo 

projektem dosazeno) mestskych cas tech. 
3) Rozsireni site sberu pouzitych baterii porizenim 
boxu pro vyuzite baterie (naplneni cile 17. POH 
KV). 
4) Za ucelem osvety mladych lidi mesto zrealizuje 
exkurzi zaku zakladnich skol (8. az 9. trid) na 
skladce komunalniho odpadu v Ronove nad 
Sazavou. Cilem je primy kontakt s mistem sberu 
odpadu, osveta mladych lidi nad prevenci vzniku 
odpadu, vzdelavaci akce souvisejici s ochranou 
~ivotniho prostredi. 



1. Obyvatele mesta Zd'ar nad Sazavou vcetne 
mistnich casti Strzanov, Veselicko, Radonin, jenz 
majl zajem separovat bioodpad od smesneho 
komunalniho odpadu a dale take separovat papir, 
plast, sklo do tridicich tasek. 

4. Cilove skupiny 
~ - Navstevnici domu kultury a knihovny, kde budou 
umisteny nadoby na sber baterii, kteri maji zajem 

(Popiste ci/ove skupiny, na net je ridit baterie do specializovanych nadob. 
navrhovany projekt zamefen a 3. Zaci zakladnich skol, ktere je cilem vzdelat a jejich potfeby, ktere navrhovany 
projekt fesi) informovat o svozu a prevenci odpadu, ochrane 

zivotniho prostredi. Jako jednou z nejlepsich 
metod motivace predchazeni vzniku odpadu mesto 
vnima nazornou ukazku v miste, ktere vzbuzuje 
respekt nejen pro zaky zakladnich skol, ale i 
dospele. 

Projekt resi nakup nadob na bioodpady a sady 
asek vetsiho objemu na trideni papiru , plastu a 

skla. 
Zaroven bychom radi rozsirili stavajici sit' sberu 

5. Popis projektu pouzitych baterii o mista v Dome kultury a 
(V pfipade potfeby podrobneji Knihovne M.J. Sychry. 
rozepiste v samostatnem Jak predchazet vzniku odpadu, osveta mladych lidi 
dokumentu, kte,Y dolozte k o zivotnim prostredi, vlivu odpadu a jejich 
tadosti) (ne)trideni na zivotni prostredi budou temata 

~xkurze na skladce v Ronove nad Sazavou. 
Exkurze bude zrealizovana v pfistim skolnim roce 
2017/2018 s detmi 4. ZS Svermova. 

~ystupem projektu bude: 
70 ks nadob na sber bioodpadu (60 ks 

biopoplelnic o objemu 2401 a 1 0 ks biokontejneru o 
pbjemu 11001). Jedna se o specialne uzpusobene 
nadoby z odolneho plastu . Maji dvojite separacni 
~no pro oddeleni tuhe a tekute castu odpadu. Diky 
~etracim bocnim kanalkum po dobu ulozeni 
nedochazi k procesu rozkladu, kterY by svym 
!Zapachem obtezoval okoli. 

20 ks velkych barevnych tasek z pevneho a 
6. Vystupy projektu odolneho materialu o rozmerech cca 35x30x50 
(UvedYe konkretni a pokud mozno em, ktere se daji spojit suchym zipem . Nosnost 
kvantifikovane vystupy projektu) ·ednotlive tasky cca 10 kg , objem jedn. tasky cca 

45 litru, tasku jsou omyvatelne. Potisk na taskach 
papir, plast, sklo. 

2 ks boxu na baterie bez drzaku. Objem 201, 
nosnost 10kg. Vhodny pro sber mensich baterii a 
monoclanku. 

exkurze na skladku v Ronove nad Sazavou. 
Nakladem bude preprava 40-49 zaku vc. 
pedagogu na cca 16 km vzdalenou skladku a zpet 
(vc. cekani ridice). Samotna exkurze bude 
odbornym zastupcem skladky provedena zdarma. 



06/2017 - zahajeni projektu 
06-09/2017- porizeni nadob na bioodpad, tasek 

7. Predpokladany casovy 
na papir, plast, sklo, boxu na baterie. 
09/2017 - 05/2018 - preprava zaku na skladku v harrnonograrn realizace 
Ronove nad Sazavou. Termin bude upresnen ve projektu - zacateklukonceni 
spolupraci se zastupci ZS z duvodu navazujici projektu 
predchazejici vyuky a vhodneho pocasi. 
07/2018- ukonceni projektu, predlozeni zaverecne 
:zpravy a vyuctovani. 
Mesto Zd'ar nad Sazavou rna bohate zkusenosti s 

8. Organizacni a odborne 
cerpanim dotaci, a to jak z Fondu Vysociny, tak i z 

zabezpeceni projektu 
"inych programu (ROP, IROP, OPZP, OP VVV, OPZ 
~j.). Garantem dane akce bude odbor komunalnich 

(Popiste Vase odborne a sluzeb, kter9 jiz v minulosti 0 dotace zadal. 
organizacni schopnosti vcetne Realizace i nasledne vyuctovani vzdy probehlo 
pfedes/ych zkusenosti s bez problemu. Soulad realizace projektu s zadosti 
rea/izacf projektu) Fl vyzvou bude koordinovat mestsky Projektovy 

koordinator lng. Jan Prokop. 

Celkove naklady na 
141 012 Kc 100,00 projekt 

Pozadovana vyse 
56404 Kc 40,00 

9. Rozpocet projektu 
dotace 

(podrobny poloikovy rozpocet - z toho investicni Kc 100,00 projektu zas/ete spolecne s touto dotace 56404 

zadostf) U zadatelu, kteff mohou 
uplatnit odpocet DPH na vstupu, - z toho neinvesticni Kc ,00 se naklady uvadejf bez DPH. dotace 
Ostatnf iadatele uvadejf naklady 
vcetne OPH. Spoluucast zadatele 84 608 Kc 60,00 

castky uvadejte v celych Kc 
- z toho investicni 
spoluucast 84 608 Kc 100,00 

- z toho neinvesticni Kc ,00 spoluucast 

10. Platcovstvi DPH u zadatele (zakfizkujte vhodnou variantu) 

i.adatel je platcem DPH a u zdanitelnych plnemi pfijatych v souvislosti s 
181 financovanim daneho projektu nerna narok na odpocet dane z pfidane hodnoty 

i.adatel je platcem DPH a u zdanitelnych plneni prijatych v souvislosti s 
0 financovanim daneho projektu rna narok na odpocet dane z pridane hodnoty 

i.adatel neni platcem DPH 0 

11. Prohlaseni zadatele, i.e zajisti podil na spolufinancovani projektu a souhlasi se 
zverejnenirn vybranych udaju 0 projektu 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

Zadatel prohlasuje, i.e zajisti podil na spolufinancovani projektu a souhlasi se 
zverejnenirn sveho jrnena (obchodniho jrnena), adresy (sidla), nazvu projektu a vyse 
pridelene podpory pro ucely inforrnovani o cerpani prostredku z Fondu Vysociny. 

12. Prohlaseni zadatele o vyporadani zavazku (netyka se obci, svazku obci a 
organizaci zrizovanych a zakladanych Krajern Vysocina) 

Zadatel prohlasuje, ze rna: 



a) vyporadimy zavazky vuci statnimu rozpoctu a statnim fondum (za zavazky vuci 
statnfmu rozpoctu se povaiujf zavazky vuci financnfmu ufadu, Sprave socialniho 
zabezpeceni, zdravotnim pojisrovnam a Celni sprave; za statnf fondy se povaiujf Fond 
narodniho majetku, Statni fond iivotniho prostfedi, Pozemkovy fond, Statni fond rozvoje 
bydleni 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 (nevyphiuje zadatel, kterj pouziva ucetni 
obdobi shodne s kalendarnim rokem a zadatel, kterj neni ucetni jednotkou) 

Zadatel prohlasuje, ze pouziva ucetni obdobi (hospodarsky rok) od 1.1.2011 do 
31.12.2017. 



14. Seznam dokladu (Uved1e seznam vsech dok/adu, ktere k zadosti pfikladate a ocislujte 
}e.) 

1. Strucny popis naplnemi specifickych kriterii 
2. Doklad o pravni subjektivite zadatele 
3. Dolozeni nalezitosti die zakona c. 250/2000 Sb. o rozpoctovych pravidlech 
uzemnich rozpoctu 
4. Podrobny polozkovy rozpis nakladu projektu 

V e Zcfaru nad Sazavou dne 2.3.2017 

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

- je formulaf zadosti kompletne vyplnen 

Razftko a podpis statutarnfho 
zastupce zadatele 

}sou pfilozeny veskere doklady nutne k posouzeni zadosti pozadovane v bode 14 
Vyzvy k pfedkladani projektU 

v pfipade potfeby konkretni bod zadosti rozepiste v samostatnem dokumentu 

- projekt splfwje kriteria a podminky uvedene ve Vyzve k pfedkladani projektu 

je zadost vcetne dokladu nutnych k posouzeni zadosti pfipravena k podani die 
podminek uvedenych v bode 14 Vyzvy k pfedkladani projektu 

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

•• 



Priloha c. 1 - Strucny popis naplnenl specifickych kriterH 

Specificka kriteria 

a) Zamereni projektu na pocet vvuzitelnych slozek odpadu 

V nasem meste se zacalo s tfidenim v roce 1993, kdy se zacaly porizovat nadoby na 
tfideni papiru a plastu. Ones tfidime papir, plast, bile sklo, barevne sklo, napojov)' 
karton, bioodpad, textil, kovy, elektrozafizeni, baterie a pouzite tuky a oleje 
z domacnostf. 

Timto projektem fesime a rozsirujeme problematiku recyklaci bioodpadu, papiru, 
plastu, skla a baterii v rodinnych domech i na sidlistich. Recyklace se tedy zabyva 5 
vyuzitelnymi slozkami odpadu. 

Aktivita predchazeni vzniku odpadu, kterou chceme realizovat pomoci exkurze na 
skladce mimo mesto Zd'ar nad Sazavou bude zamefena na vsechny vyuzitelne 
slozky. Zaci budou pouceni o smyslu tfideni, pfedchazeni vzniku odpadu, dopadu na 
zivotni prostfedi s nazornou ukazkou na skladce. 

b) Zamereni aktivit v projektu die hierarchie nakladani s odpady 

Predchazeni vzniku odpadu - v ramci exkurze zaku na skladce KO v Ronove nad 
Sazavou, budeme diky osvete a vzdelani se snazit mlade lidi motivovat 
k pfedchazeni vzniku odpadu, ochrane zivotniho prostredi, smyslu tfideni odpadu. 

Recyklace- trideni biologicky rozlozitelneho odpadu, kterY nemusi koncit v popelnici 
na komunalni odpad a nasledne na skladce komunalni odpadu v Ronove nad 
Sazavou. 

c) Umistemi v hlavni soutezi obci "My tfidime nejlepe 2016" 

Mesto Zd'ar nad Sazavou se v soutezi obci .. My tridime nejlepe" umistilo na 5. miste 
s poctem 51 ,84 bodu. 

d) lnformovanost o problematice predchazeni vzniku odpadu/opetovnem pouziti/tfideni 
odpadu nebo kombinace temat 

V ramci projektu bude mesto organizovat exkurzi na skladce v Ronove nad Sazavou. 
Exkurze bude probihat pod dohledem odborneho pracovnika, kterY v nazornych 
pfikladech uvede moznosti pfedchazeni vzniku odpadu, trideni, pfiklady nakladani 
s vybranymi druhy odpadu, vyvoj produkce a nakladani s odpady a dalsi temata. 

Mesto Zd'ar nad Sazavou ve svem mesicniku Zd'arsky zpravodaj pravidelne 
zvefejnuje clanky tykajici se problematiky tfideni odpadu. 0 nakupu dalsich nadob 
budeme i v tomto pfipade informovat v techto novinach, mestskym rozhlasem a na 
internetovych strankach mesta. 

e) Mira financni spoluucasti zadatele 

Mesto Zd'ar nad Sazavou se bude na tomto projektu podilet 60 % ze svych financnich 
prosti'edku. 



Rozsli'eni systemu nakladani s odpady a jejich predchcizeni ve Zd'aru nad Sazavou 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 

Nazev polozky Pocet Cena/m.j . Celkem 

1 Nadoby na bioodpad o objemu 240 I 60 1 o29 Kc 61 74o,oo Kc 

2 Nadoby na bioodpad o objemu 1100 I 10 1 381 Kc 73 81o,oo Kc 

3 Tasky na trideni odpadu 20 119 Kc 2 38o,oo Kc 

4 Box na baterie (objem 201) 2 641 Kc 1 282,oo Kc 
5 Doprava- autobus- Zd'ar n.S.-Ronov n.S.-Zd'ar n.S. 1 18oo Kc 18oo,oo Kc 

lcena celkem 141 012,00 Kc I 
Dotace 40% sG 404,80 Kc 
Spoluucast zadatele GO% 84 607,20 Kc 



http://www .odpoved ne .cz/ od povedne/shop/prod uct.ph p ?id product= 14 

http://www.reoamos.cz/box-na-baterie-bez-drzaku/d-2567/ 


	Smlouva o poskytnutí dotace



