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NÁZEV:

Smlouva MA 21
ANOTACE:
Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem
Vysočina.

NÁVRH USNESENÍ:
Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár
nad Sázavou a Krajem Vysočina v předloženém znění.
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Počet příloh:

1 návrh smlouvy
2 žádost o poskytnutí dotace z fondu Vysočiny

Popis
Poskytnutí dotace na základě dohody smluvních stran. V roce 2017 jsme žádali poprvé a z max.
výše 40.000Kč jsme obdrželi 39.968Kč. V roce 2018 jsme obdrželi 40.000Kč (100%).
Náklady spojené se zajištěním akcí jsou hrazeny z položky MA 21, alokovaná částka 90.000Kč,
dle schváleného rozpočtu 2019.

Geneze případu
•

11.05.2016: registrace

•

Rada města č. 52
Usn. 832/2016/STAR
Zapojení města Žďár nad Sázavou do projektu místní Agenda 21 (MA 21)

•

Zastupitelstvo města č.17 Usn. 17/2016/STAR/8
Zapojení města Žďár nad Sázavou do MA21.

•

Zastupitelstvo města č. 4 Usn. 4/2019/STA/2
MA 21 ustanovení odpovědného politika (volební období 2018-2022)

•

15.03.2019: ustanovení neformální skupiny MA 21 (volební období 2018-2022)

Návrh řešení
• Schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a Krajem
Vysočina v předloženém znění.

Varianty návrhu usnesení
• Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem
Žďár nad Sázavou a Krajem Vysočina v předloženém znění.

Doporučení předkladatele
• Po projednání schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad
Sázavou a Krajem Vysočina v předloženém znění.

Stanoviska
xxx

~

KraJ vysoc:na

FOND VYSOCINY
PROGRAM , MiSTNi AGENDA 21 A ZDRAVi 2020 V KRAJI
VYSOCINA"
SMLOUVA 0 POSKYTNUTf DOTACE
uzavrena na zaklade dohody smluvnfch stran nikoliv na ukor ochrany kterekoliv ze smluvnfch
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znenl pozdejsfch pfedpisu (dale jen ,obcansky zakonfk")

(10 FV02715.0040)

ct. 1
Smluvni strany
Kraj Vysocina
se sfdlem:

l izkova 57, 587 33 Jihlava

ICO:

70890749

zastoupeny:
MUDr. Jifim Behounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy poveren: lng. Be. Martin Hysky, clen Rady kraje
(dale jen "Kraj")
bank.ovni spojenf:
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
cfslo uctu: 4050005211/6800

a
Mesto Zcfar nad Scizavou
se sfdlem:
Zizkova 227/1, 591 31 Zd'ar nad Sazavou

ICO:

00295841

zastoupene:
lng. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou
(dale jen "Prfjemce")
bankovnf spojeni :
Komercnl banka, a.s.
clslo uctu:
328751/0100

Cl. 2
Ocel s m louvy
Ocelem teto smlouvy je poskytnuti ucelove vefejne financnl podpory z Fondu Vysociny (dale jen
.dotace") na realizaci projektu .,MA 21 ve t dafe nad Sazavou", bllze specifikovaneho v zadosti
o poskytnutl dotace, ktera tvori nedflnou soucast teto smlouvy jako Pi'floha c. 1 (dale jen
. projekt") .
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61. 3
Zavaznost navrhu
1)

Doba platnosti tohoto navrhu smlouvy je omezena
od prokazatelneho doruceni navrhu teto smlouvy Pfijemci.

2)

Pokud tento navrh smlouvy nebude Pffjemcem akceptovan a podepsany dorucen
na adresu uvedenou v zahlavf teto smlouvy v terrninu podle Cl. 3 odst. 1 teto smlouvy
nebo v tomto terrnlnu pfijemce nepozada o prodlouzenf termlnu, navrh smlouvy zanika a
narok na dotaci nevznikne.

na

30

kalendafnfch

dnu

ct. 4
Z avazek Prij emce

1)

Pfljemce dotaci ?a podmfnek stanovenych v teto smlouve pi'ijfma a zavazuje se, ze bude
projekt realizovat syYm jmemem, na svou vlastnl odpovednost, v souladu s pravnimi
pfedpisy a podminkami teto smlouvy.

2)

PFijemce se zavazuje vratit dotaci do 15 kalendaFnich dnu ode dne, kdy Kraji plsemne
sdell, ze u projektu, ktery byl zrealizovan, nebude nadale plnit podm!nky dane touto
smlouvou (udrZitelnost, archivace, povinnost umoznit kontrolu, ...) na ucet uvedeny
v zahlavl teto smlouvy.

Cl. s
Dotace
1)

Kraj poskytuje Pi'ijemci na projekt dotaci ve Y9si 40 000 Kc (slovy: ctyricet tisic korun
ceskych).

2)

Pro ucely teto smlouvy se rozumr:
a) Celkove naklady projektu (objem proj ektu) jsou naklady tvoi'ene souctem dotace
a vlastn!m podilem Pi'ljemce.
b) Vlastni podil Prfjemce jsou prosti'edky, ktere jsou tvoreny vlastnlmi prosti'edky
Pfljemce.

so ooo Kc
40 ooo Kc
44,44 % z celkoyYch nakladu na
projekt
55,56 % z celkov9ch nakladu na
projekt
so ooo Kc

Celkove naklady projektu
Vy_s e dotace v Kc
Vyse dotace v %
Vlastnl pod II Prfjemce v%
Vlastni podfl Pi'fjemce v Kc
3)

Vyse dotace uvedena v Cl. 5. odst. 1 teto smlouvy je maximaln!. Pokud skutecne celkove
naklady projektu prekroci celkovou Y9si nakladu projektu uvedenou v tabulce v odst. 2,
uhradf Pi'!jemce castku tohoto pFekrocenl z vlastnlch zdroju. Pokud budou skuteene
celkove naklady projektu nizsi nez v-yse celkov9ch nakladu projektu uvedenych v tabulce
v odst. 2, Y9se dotace uvedena v odst. 1 zustane nezmenena pouze v pi'fpade, kdy bude
vlastni podil pFijemce stale tvont minimalni procentnf hodnotu uvedenou ve v-yzve
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k pi'edkladanf projektu (tj. 40%), v ostatnfch pi'!padech bude castka dotace umerne
snfzena tak, aby byl vzdy dodrzen vlastni pod II pffjemce uvedeny v zavorce vyse.
4)

Ootace je vefejnou financni podporou ve smystu zakona c. 320/2001 Sb., o financni
kontrole ve vei'ejne sprave a o zmene nektefYCh zakonu (zakon o financni kontrole), ve
zneni pozdejsich pi'edpisu, a vztahujf se na ni vsechna ustanoveni tohoto zakona.

5)

Soubeh dotace z nekolika programu Fondu Vysociny ci dals!ch dotacnlch titulu Kraje na
realizaci jednoho projektu nenl mozny. Soubeh dotace z Fondu Vysociny s dotacemi jinych
poskytovatetu se nevylucuje. Vyse poskytnucych dotacf na projekt vsak v takovem pi'ipade
nesmi pi'esahnout 100% celkovych nakladu na projekt.

ct s
Zpusob poskytnutf dotace

Ootace bude poskytnuta jednorazove bankovnlm pi'evodem na ucet Prljemce, a to nejpozdeji do
60 kalendai'nfch dnu ode dne vcasneho, radneho a prokazatelneho dorueenr zaverecne zpravy
die Ct. 8 pfsm. f) teto smlouvy. V pfipade, ze zaverecna zprava nebude ani po pf!padne vyzve
pfedlozena v souladu s Ct. 8 plsm. f) teto smlouvy, narok na vyplacenf dotace bez dalslho
zanika.

c1. 7
Podminky pouziti dotace

1)

Pi'ijemce je opravnen cerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat
nejdi'ive ode dne 1. 1. 2019, nejpozdeji vsak do 31 . 10. 2019. Pouze v tomto obdobl
mohou vznikat uznatelne naklady na realizaci projektu.

2)

Cerpanlm dotace se pro ucely teto smlouvy rozumf uhrada celkovych nakladu
souvisejlclch s realizacr projektu, ktere nejsou touto smlouvou oznaceny jako naklady
neuznatelne. Celkove naklady projektu ve skutecne vysi musl byt vyuctovany, uhrazeny
a promltnuty v ucetnictvi Pi'fjemce nejpozdeji do dne uvedeneho v Ct. 7 odst. 1 teto
smlouvy.

3)

Neuznatelne naklady projektu jsou:
a) dane, s vyjimkou uvedenou v Ct. 8 pism. d) teto smlouvy,
j) alkohol a tabakove vyrobky,
b) dotace a dary, odmeny do soutezi
c) mzdove naklady a ostatnf osobnf naklady vcetne pojistneho na socialni zabezpeeenl
a zdravotnf pojistenf Pi'ljemce za zamestnance,
d) naklady na nakup veer osobni potreby,
e) uhrada uveru a zapujcek,
f) penale, pokuty, nahrady skod a manka, naklady na pravnf spory,
g) zalohove platby neuhrazene a nevyuctovane v dobe realizace akce
h) dlouhodoby hmotny majetek
i) nakup vody, paliv a energie
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4)

Uznatelne m3klady projekt jsou:
a) ostatnf osobnl 'V9daje (dohoda o provedeni prace, dohoda o pracovnl cinnosti vc.
honoraru ucinkujicich) vc. povinneho pojistneho placeneho zamestnavatelem- maximalne
do 'V9se 30 % z dotace, cestovne
b) nakup materialu (spoti'ebnl material, kancelai'ske poti'eby, propagacnf pi'edmety
souvisejld s akcemi realizovanymi v ramci projektu die pravidel publicity}
c) nakup sluzeb
d) drobny hmotny dlouhodoby majetek (die vymezen i ve vniti'nim predpisu zadatele vybavenl nezbytne pro zajistenf akce max. do 'V9se 50% z dotace)
e) obcerstvenl a pohosteni (pro ucastnfky akce maximalne do vyse 5 % z dotace)
f) potraviny (suroviny pri aktivitach)
g) odmeny za uzitr dusevnfho vlastnictvf (platby OSA. Dilia, lntergram)

5)

V pi'fpade, ze dojde k rozporu mezi Cl. 7 odst. 3) teto smlouvy a Pi'flohou c. 1 teto smlouvy,
pouziji se prednostne ustanoveni Cl. 7 odst. 3) teto smlouvy. Pokud dojde k vzajemnemu
rozporu mezi Cl. 7 odst. 3) a odst. 4) teto smlouvy, pi'ipadne nebudou nektere naklady
uvedeny v techto ustanovenich, platf, ze se jedna o naklady neuznatelne.

6)

Vymezenf neuznatelnych a uznatelnych nakladu die Cl. 7 odst. 3) a odst. 4) teto smlouvy
vychazi z definic jednotlivych polozek druhoveho tfideni rozpoctove skladby uvedenych
ve vyhlasce Ministerstva financi c. 323/2002 Sb., o rozpoctove skladbe.

ct. s
Zakladni povinnosti Prijemce
Pi'ijemce se zavazuje:
a) dotaci pi'ijmout,
b) realizovat projekt pfi dodr:Zovani teto smlouvy a respektovanf zasad zdraveho
financniho rizeni, zejmena efektivnosti a hospodarnosti,
c) vest ucetnlctvl v souladu s obecne platnymi pi'edpisy, zejm. zakonem c. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen ,zakon o ucetnictvf), a zajistit
radne a oddetene sledovani dotaci poskytnutych na projekt a celkovjch nakladu na
proj ekt (napf. analytickym uctem, ucetnlm znakem, strediskem, cinnostf, ORGem
apod.). Pokud Pi'ijemce nevede ucetnictvi podle zakona o ucetnictvf, je povinen vest
danovou evidenci podle zakona c. 586/1992 Sb., o danlch z pi'ljmu, ve znemf
pozdejsich pi'edpisu, rozsli'enou tak, aby pi'islusne doklady vztahujlcf se k dotaci
splnovaly nalezitosti ueetniho dokladu ve smyslu § 11 zakona 0 ucetnictvf aby
pi'edmetne doklady byly spravne, uplne, prukazne, srozumitelne, vedene v pisemne
forme chronologicky a zpusobem zarucujfcfm jejich trvalost a aby uskutecnene pi'ij my
a "VYdaje byly v danove evidenci sledovany oddelene ve vztahu k projektu
(na dokladech musl byt jednoznacne uvedeno, ze se vazou k projektu). Pnjemce
odpovida za i'adne vedenr a viditelne oznacenf prvotnich ucetnich dokladu
prokazujicich celkove naklady projektu (faktury, vydajove pokladni doklady, paragony,
uctenky apod.) uvedenim ,spolufinancovano z Fondu Vysociny 10 FV0271 5.0040",
d) zajistit, aby do celkovych nakladu na projekt nebyly zahrnuty nak!ady na vlastni dane,
(vyjma danf z mezd a admen zamestnancu, pokud jsou mzdove a ostatni osobnf
naklady touto smlouvou definovany jako uznatelne). Vsechny naklady musr byt
kalkulovany bez dane z pi'idane hodnoty (dale jen ,DPH") v pi'fpade, kdy Pi'fjemce je
jejfm platcem. Vyjimkou jsou pouze takove naklady, u nichz Pi'ijemce nemuze uplatnit
odpocet DPH na vstupu podle zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty, ve
znenl pozdejsfch pi'edpisu. V takovem pffpade muze Pi'ijemce dotaci vyuzft i na
I
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e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)

financnf krytl takove DPH , ktera je uctovana jako naklad. 0J pripade aplikace rezimu
prenesenl daiiove povinnosti ve smyslu § 92e zakona c. 235/2004 Sb., o dani
z pridane hodnoty, ve zneni pozdejslch pfedpisu, uhradit DPH nejpozdeji do 31. 10.
2019. Uhradou DPH je v tomto pfipade myslen pfevod na ucet pflsluseneho
Financniho uradu nebo na zvlastnl ucet Pfijemce, zi'izeny specialne pro ucely
danov9ch zaloh,
prokazat uhradu celkov9ch nakladu projektu, a to bud vypisem ze sveho bankovniho
(Jctu (mozno i vYPiSem Z elektronickeho bankovnictvi) nebo SvYmi pokladnimi doklady,
dorucit Kraji financnl vypoi'adanl dotace na formulafi zaverecne zpravy, jejfz vzor je
umisten na www.kr-vvsocina.cz/edotace nebo www.fondvvsociny.cz, a to nejpozdeji do
31 . 1o. 2019. Pi'Hohou formulai'e zaverecne zpravy dale musi byt:
- fotodokumentace zrealizovaneho projektu vc. povinne publicity,
- kopie ucetnich dokladu o vysi celkovych m]kladu projektu a jejich uhrade,
- kopie zaznamu prokazujfcl zauctovani a oddelene sledovanf celkov9ch nakladu
projektu die Cl. 8 pi sm. c), napr. v9pisy z ucetnich knih, apod."
- vniti'nf pi'edpis o evidenci a nakladanf s majetkem v pi'ipade, ze byl majetek v ramci
akce porizovan
- soupisku ucetnlch dokladu- viz samostatny formulai', kterY je zvei'ejnen se smlouvou
o poskytnuti dotace
umoznit kontrolu v souladu s Cl. 9 teto smlouvy,
po dobu, kdy je Kraj opravnen provadet kontrolu die Cl. 9 odst. 2 teto smlouvy,
archivovat nasledujicl podkladove materialy:
- tuto smlouvu,
- originaly dokladu, prokazujlcfch celkove naklady projektu (faktury, paragony, Octenky,
vydajove pokladnl doklady apod.), jejich uhradu a zauctovanf,
- prostou kopii zaverecne zpravy vcetne vsech prrloh,
zajistit publicitu v souladu s Cl. 10 teto smlouvy,
zajistit udr:Zitelnost projektu v souladu s Ct. 11 teto smlouvy,
vratit na ucet uvedeny v zahlavl teto smlouvy celou castku dotace v pffpade, ze dojde
prede dnem predlozenr zaverecne zpravy die ct. 8 bodu f) k pi'ememe nebo zrusenr
pi'ijemce s likvidaci (§ 10a odst. 5 plsm. k) zakona c. 250/2000 Sb., o rozpoctov9ch
pravidlech uzemnlch rozpoetu), bez pi'edchoziho souhlasu Kraje, a to do 15
kalendarnfch dnu ode dne rozhodnuti pi'ijemce o pi'emene nebo zruseni s likvidacf.

Cl. 9
Kontrola
1)

Kraj je opravnen provadet kontrolu plnenl teto smlouvy a financnl kontrolu ve smyslu
zakona c. 320/2001 Sb., o finaneni kontrole ve vei'ejne sprave a o zmene nekter9ch
zakonu (zakon o financn! kontrole), ve znenl pozdejsfch pi'edpisu (dale jen ,kontrola").

2)

Kraj je opravnen provadet kontrolu v prubehu realizace projektu i po jeho dokoncenf,
a to po dobu deseti let pocltanych od 1. ledna roku nasledujiclho po roce, v nemz mela bYt
splnena posledni z povinnosti stanovenych Cl. 8 pism. a) - plsm. f) a pism. i) - pism. k)
teto smlouvy.

3)

Pi'ijemce je povinen poskytnout soucinnost pfi v9konu kontrolnf cinnosti die
smlouvy.
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ct.

9 teto

c 1. 10
Publicita

1)

Prijemce je povinen v pripade informovanf sdelovaclch prostredku o akci uvest fakt,
ze akce byla podpof'ena Krajem.

2)

Pffjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v nasledujfclm rozsahu, a to nejmene ode
dne podpisu teto smlouvy opravnenymi zastupci obou smluvnlch stran do doby
udrzitelnosti stanovene v Cl. 11:
a)

b)
c)
d)
e)

logotyp Zdraveho Kraje Vysocina umisteny na- pozvankach, plakatech a programech
souvisejicich s akci, osvetovych materialech a propagacnich pfedmetech, na majetku,
byl-li pofizen
viditelne a prominentni vyveseni sponzorskeho vzkazu Kraje Vysocina v mistech
konanf akce,
verbalnf prezentace Kraje v mediich a pfi moderovani akce,
umistit aktivni odkaz www.kr-vvsocina.cz · na internetovych strankach souvisejicfch
s konanim projektu;
v pfipade, ie projekt vyuziva socialni site, propagace Kraje Vysocina na socialnlch
sitrch (napffklad umistenl aktivniho odkazu nebo www.facebook.com/vvsocinakraj,
zvefejnenim loga nebo video spotu Kraje).

Logo Zdraveho Kraje Vysocina prijemci poskytne kontaktni osoba Kraje uvedena v Cl. 13
odst. 3. Graficky manual ui:fvanf loga ZdrayY Kraj Vysocina je k dispozici na www.krvysocina.cz/zdravykraj.
Pffjemce je povinen pfedlozit navrh zpusobu pouzitr a umisteni ,Sponzorskeho vzkazu
Kraje Vysocina" ke schvalenr kontaktni osobe Kraje uvedene v Cl. 13 odst. 3 pi'lpadne
upravit navrh podle namitek Kraje a pfedloi:it ho Kraji ke konecnemu schvalenr.
3)

Logotyp Zdraveho 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, soudclch, prisedicich a statnl spnave soudu a o zmene nekterjch dalsich
zakonu (zakon o soudech a soudclch), ve znenf pozdejsich predpisu, (zakon o ochrannych
znamkach), ve znenf pozdejsich predpisu.

c1.

11
Udriitelnost proj ektu

U projektu se nevyzaduje udr:Zitelnost.
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c1. 12
Dusledky poruseni povinnosti Pfijemce
1)

V pflpade, ze se Pfijemce dopusti porusenl rozpoctove kazne ve smyslu zakona
c. 250/2000 Sb., o rozpocto'~Ych pravidlech uzemnfch rozpoctu, bude postupovano die
ustanovenl tohoto zakona.

2)

V pffpade ze dotace jeste nebyla vyplacena, smlouva bez dalsiho zanika, a to ke dni
rozhodnuti pi'ijemce o premene nebo zrusenl s likvidaci, pokud nebylo mezi smluvnfmi
stranami dodatkem teto smlouvy dohodnuto jinak.

Cl. 13
Zaverecna ujednani
1)

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnlch stran
a ucinnosti dnem uvei'ejneni v informacnlm systemu vefej ne spravy- Registru smluv.

2)

Smluvni strany se dohodly, ze zakonnou povinnost die§ 5 odst. 2 zakona c. 340/2015 Sb.,
o zvlastnfch podminkach ucinnosti nekter)'ch smluv, uverejnovani techto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv) spin! Kraj.

3)

Kontaktnl osobou Kraje opravnenou a povinnou poskytovat Prijemci veskerou nezbytnou
soucinnost die teto smlouvy je Mgr. Gabriela Smikmatorova, tel: 564 602 586, email:
smikmatorova.g@kr-vysocina.cz

4)

Jakekoli zmeny teto smlouvy lze provadet pouze formou pisemnych postupne cislovanych
dodatku na zaklade dohody obou smluvnich stran s '~Yjimkou zmeny Cl. 1 a Ct. 13 odst. 3
teto smlouvy. Zmemu identifikacnfch udaju Prfjemce uvedenych v Cl. 1 teto smlouvy je
opravnen provest Pi'fjemce jednostranne s tim, ze tuto zmenu je povinen oznamit Kraji.
Zmenu Ct. 13 odst. 3 teto smlouvy je opravnen provest Kraj jednostranne s trm , ze tuto
zmenu je povinen oznamit Pi'ijemci. Zmeny v realizaci projektu uvedene ve Ct. 2 teto
smlouvy, ktere zasadnlm zpusobem meni zamereni projektu, blfze specifikovaneho
v zadosti 0 poskytnutf dotace, nenl mozne povolit.

5)

Vztahy touto smlouvou neupravene se ffdf pflslusnymi ustanoven im i obcanskeho
zakonfku.

6)

Vzhledem k vefejnopravnlmu charakteru Kraje Pfijemce vyslovne prohlasuje, ze je s touto
skutecnostl obeznamen a souhlasi se zvei'ejnenim celeho textu smlouvy vcet ne podpisu.
Smluvni strany se zavazujf, ze obchodni a technicke informace, ktere j im byly svereny
druhou stranou mimo text tete smlouvy, nezpi'istupnf ti'etim osobam bez pisemneho souhlasu
druhe strany a nepou.Zijl tyto informace kjinym ucelum, ne:Zje plneni podminek teto smlouvy.

7)

Tato smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich, z nichz j edno je urceno pro Kraj a druhe
pro Prijemce. Kazda ze smluvnfch stran obdr'ZI po jednom vyhotovenl smlouvy.

8)

Smluvnl strany prohlasuj f, ze tato smlouva byla sepsana na zaklade pravdi'IYch udaju,
podle jejich svobodne a vazne vule, a na dukaz toho pfipojujf sve vlastnorucnl podpisy.

9)

Nedilnou soucasti teto smlouvy je:

7

Pffloha
10)

c. 1 - Zadost o poskytnuti dotace

0 poskytnutl dotace die teto smlouvy ro:zhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysocina dne
14. 5. 2019 usnesenfm

c. 0240/03/2019/ZK.

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

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

lng. Martin Mrkos, ACCA
starosta

lng. Be. Martin Hysky
clen Rady Kraje Vysocina

..........

KraJ vysocina

8

KraJ vysocana
f'OND VYSO(!NY

iADOST 0 POSKYTNUTi DOTACE Z FONDU VYSOCINY

Eviden~ni

clslo (zadatel nevyplnuje)

K6d elektronicke zadosti (po
finalnim vyplnenf zadostl kllknete na
.Odeslat data• v zahlavl formulafe)

FV02715-27_03_19-62

Nazev programu

MrSTNi AGENDA 21 a ZDRAVf 2020 v KRAJI
VYSOCINA2019

Nazev projektu

MA21 V(tZdare nad Sazavou

ldentifikacnf udaje ~adatale

Ito:

00295841

P7esny nazev:

Mesto 2d'ar nad sazavou

Pravnf forma:

Pravnicka osoba - obec

Ulice, cp:

Ztzkova

Obec:

Zcfar nad Sazavou

PSC:

59101

S fdlo po§ty:

Zcfar nad Sazavou

Nazev banky:

Komerenf banka, a.s.

Cislo uctu:

328751/0100

Tltul:

lng. /ACCA

Statutarnf zastupce Zadatele
V pffpade, kdy pro pravnl ukon

Jmlmo:

Martin

podanf ladosti je nutne vice osob,
wednou se VSechny tyto osoby

Pfijmenf:

Mrk.os

Funkce:

starosta

Titul:

Statutami zastupce iadatele
V pfipade, kdy pro prevni ukon
podanf fadosu je nutne vfce osob,
uvednou se ~echny tyto osoby

Jmeno:
Pffjmenf:
Funkce:
Titul:

Statutami zastupce iadatele

v pffpade, kdy pro pravnf ukon

Jmeno:

podanl iadost; je nutne vice osob,
uvednou se vsechny tyto osoby

Pffjmenf:
Funkce:

Zadost zpracovat (kontaktni
osoba projektu)

Jmeno:

Radka

Piijmeni:

Remarova

Email:

radka.remarova@zdarns.cz

Tel.:

566688396

Pfesny nazev:

lndentifikacni udaje
zrizovatele (vyplni jen iadatel,
pokud je pnspevkovou
organlzacf zflzovanou obci)
1. Lokalizace projektu
Uvedte v jake obcl bude pro}ekt
reelizovan (nazev obce veetne
okresu); v pripade, t.e bude
rea/lzace projektu probfhat na
(aemf vice obcl, tak je vypiste
nebo v pflpade dopadu na vets!
Uz:emi uvedte vyssl
administrativnl jednotku (napf.
obvod ORP, okres, cely kraj)

L'.:c.:o~:- - -- - - - - -- - -----J
Nazev banky:

Cislo uctu:
ll<atastalnf uzemf mesta Zd'aru nad Sazavou

Hlavnim cflem projektu "MA21 " je predev$1m
pokraeovani jiz y uspesne ~afizovanych a~tivitach,
2. Oduvodnenf projektu a jeho
~tere ve meste Zd'ar nad Sazavou problhaJf, posunout
cile
e dal. cnem je zyysenf zajmu sirs! verejnosti o celkove
Popist e co vas k podanl tadosti
~~nf. Pomocr aktivit se snazfme nalezt uCinny zpusob
vede; jaka je vychoz/ situace, jaky loslovenf a zapojenr verejnosti, feseni problemu,
problem chcete vyfeslt; co tim
VOlnoeasove aktiVity, yYChovne a Vzdefavacf programy.
chcete dosahnout, jake jsou cfle
projektu - co chcete zlepsit,
zkvalitnit...
IDivadelnl pFedstaveni s naslednou besedou
•
s odborniky zamerene na mezilidske vztaey (dusevnr
zdravi) ureene pro zaky vy$Sich roenlku ZS, strednfch a
~sfch odbomych skol. Dal~fm cflem je rozvoj
~kladnich znalostl a praktickych dovednostf u
ermickych poranenf, zmensit riziko dalslch komplikaci
3. Popis projektu
!zPusobenych nespravnou prvnr pomocL Zaroven snaha
Poplste co konkretne bude
psvetovou cinnosti sniZit riziko vzniku a zavai:nosti
obsahem projektu; co chcete
ohoto druhu poraneni, zvy-~lt pravnf povedomf rodiM
poraovat, budovat, vyfepsovat,
~eti v oblasti pFestupkoveho Cl trestnich cinu. Posflit
organizovat atp.; v jakem
tvedomf pfedskolnfch detr o chovanf v rizikovY"ch
mnotstvl a rozsahu - uvecfte
lsituacfch (dopravnl prostredky, navykove latky, vztah k
zakladni parametry projektu (kollk,
jvolne pobihajfclm zvifatUm). Zlepseni z ivotnfho
ceho)
prostfedf, Zivotnfch podmfnek pro obeany a navstevnlky
mesta Zdaru na Sazavou. Zapojenr verejnosti do
pariticipace, prohlubovanl aktivnfho pristupu obcanu ke
pozitlvnlm zmenam nejen ve vefejnem prostoru,
podpora komunltnfho Zivota.
;

I

4. Cilove skupiny projektu
Popiste komu realizace projektu
pomate; jakj to bude mit pro ne
konkretnl pflnos, jak to ziepsf
jejich podmfnky atp.

5. Pfedpokhidany caSovf

~flovou skupinou jsou detl pi'edskolniho veku, zaci
!Zakladnich skol a stfednfch §kol, seniofi, rodice, §iroka
~erejnost.

rok 2019

harmonogram reallzace
projektu - zacatek/ukon~ni
projektu
Popiste zahajeni a ukoncenf
zakladnlch realizacnfch fazf
projektu (napf. vyMr dodavatele,
pffpravne prace, vlastnf realizace
apod.); v pflpade organizace
kulturnl/sportovni akce uvedte
pfesny termfn jejfho konani;
pokud nejsou znamy pfesna data,
tak uvedfe kalendafnf mesic

6. Organizacni a odborne
zabezpeceni proj ektu
Popiste vase zkusenosti s
realizacf podobnych akcl; jake
mate zku§enosti s rea/izacf
projektU (podavtmf z!Jdostf); kdo
bude projekt realizovat (pflmo
iadatel nebo prostfednictvfm
odborne firmy); jake organizacnf
kroky budete muset podniknout,
aby projekt by/ zreallzovan; jake
povoieni muslte vyfidit pro zdarny
prC/beh projektu

7. Rozpoeet projektu
(podrobny polotkovy rozpoeet
prqjektu zaslete spolecne s touto
zadostl) tadatei(J, kteff mohou
uplatnit odpoeet DPH na vstupu,
se naklady uvadejl bez DPH.
Ostatni tadatele uvadejf naklady
veetne DPH.

u

castky uvadejte v celych Kc

Reallzatorem je mesto Zd'ar nad Sazavou , mestska
IPolicie, Popalky o.p.s., Stredni zdtavotnicka skola a
~ssf odborna skola zdavotnicka Zd'ar nad Sazavou,
!KDS EFFRENATA, Auto•Mat, z.s ..
Organizacnf zalei:itostl; souhlas rady mesta se
!Zapojenim do DPNK19, easov~ harmo~~ra.~y..
~jemna koordinace s odbomtky a zaJtstent JejJch
~casti na danem projektu, vyuctovani, zajisteni smluv,
pozvanky, plal«~tky, lnformovanost vei'ejnosti, Z;3iisteni
pb~erstvenr, zajisteni: odmen, can, doprovodnych akcf.

Celkove naklady na
projekt

90 001)

Kc

Potadovana vjie
dotace

40 000

Kf 44,44

%

Kc

%

- z toho investicnl
dotsce

%

100,00

,00

- z toho nefnvestleni
dotace

40000

Kc 100,00

%

Spoluueast iadatele

50 000

Kc

55,56

%

Kc

,00

%

Kc

100,00

%

• z toho investicni
spoluucast
- z toho neinveslieni
spolt1ucast

50000

8. PlatcovsM OPH u fadatele (zakrizkujte vhodnou varlantu)
:Zadatel je platcem DPH a u zdanitelnyc~ plneni piijatYch v s,?uvis~osti s
financovanfm daneho projektu nema narok na odpoeet dane z pndane hodnoty

181

zadatel je platcem DPH a u zdanitelnych plneni pfijatych v souvislosti s
financovanlm daneho projektu
narok na odpoeet dane z pridane hodnoty

0

zadatel neni platcem DPH

0

rna

9. Prohlallenf iadatele. ze zajisti podil na spolufinancovani proj ektu a souhlasi se
zverejnenim vybranych udaju 0 projektu
Zadatel prohlasuje. ze zajistf podfl na spolufinancovanf projektu a souhlasl se zveFejnE'mfm
sveho jmena {obchodniho jmena}, adresy (sldla}, nazvu projektu a v)'se pridelene dotace pro
ucely administrace cerptml prostredku z Fondu VysoCiny.

10. Prohlasenr iadatele o vyporadani zavazku (netYka se obci, svazku obcl a
organizaci zfizovanych a ~khidanjch Krajem Vysoclna)
Zadatel prohlasuje, ie:
a) ma vyporadany zavazky wei statnfmu rozpOOtu a statnfm fondum (za z{lVazky vuci
statnfmu rozpoctu se povai.u]i zavazky vue/ flnancnlmu ufadu, Sprave soch!Jinfho
zabezpeceni, zdravotnfm pojiSt'ovnam a Ce/ni sprave; za statnf fondy se povai.uji Statni fond
i.ivotnfho prostfedf, Pozemkovy fond, Statni fond rozvoje byd/enf a Statnf fond dopravnf
infrastruktury),

b) na majetek iadatele neni vyhlasen konkurz nebo pod6n navrh na konkurz a. iadatel
neni v likvidaci.
11. ProhiHeni iadatele o ueetnrm obdobi (nevyplnuje zadatel, kterj pouiiva ucetni
obdobi shodne s kalendarnfm rokem a iadatel, kterj neni ucetni jednotk ou)
Zadatel prohlasuje, ze poufiva ucetnf obdobf (hospodafsky rok) od 1.1. do 31.12.

12. Seznam dokladu (Uvedte seznam vsech dokladD, ktere k tadosti pfikladate a ocfslujte
]e.)

1. Dolozeni nalezitostf die zakona c. 250/2000 Sb., o rozpocto\/9ch pravidlech
uzemnlch rozpoCtu.
2. PoloZJ<ovy rozpocet projektu.
3. Vypis usnesenf zastupitelstva o ustanovenf odpovedneho politika pro MA21 .
4. Vypisu z usnesenf zastupitelstva prokazujlcl ustanoveni koordim3tora MA21.
5. Seznam clenu neformalni skupiny pro MA21 .
6. Sumar plifmovanych aktivit v n3mci reallzace MA21 v roce 2019.
7. Zapis k akcl t}'kajlcf se planovimf s vefejnosti.
8. Sumar aktivit uskutecnenych v ramci realizace MA21 v roce 2018.

V Zd'are nad Sazavou

dne 20.03.2019
. · Razltko, jm€mo/a a podpis/y
statutarnfho
zastupce/zastupcu zadatele

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

Mi:':STO 'io! ~ :11.~0 ~ .:! 'r'OU
<D Ziikr.-;1. 227 /1

'2.DAR N:.o ,;..!.,Zf\VOU
PSC 59'1 31

formulaf iadosti kompletne vyplnen vcetne k6du elektronicke iadosti.

•

je

~

jsou pfilof.eny veskere dolclady nutn' k posouzeni iadosti poiadovane v bode
15 v.Yzvy k pfedkladani pro]ektti

-

projekt splnuje kriteria a podmlnky uvedene ve

V.Yzve k pfedkladanf projektO

je iadost veetne dokladLI nutnych k posouzenl zadostf pfipravena k podanl die
podmfnek uvedenych v bode 14 Vyzvy k pfedkladanl projekW
- tadost je podepsana voomi statutamimi zastupci, jejichi podpisy jsou nutne pro
platnost prevniho }ednani
Na dais/ fadek (odfadkovanl) v textovem poli se dostanete stisknutfm klaves CTRL + ENTER

,.

Kraj \1 r.s'"

c. 1a

lfi': kt'~a 57. 58 7 3 3 J"' '~a

Tabulka polol koveho rozpo~tu:

Drobny hmotny dlouhodoby majetek
{max. do vyAB 50% z dotace.)

Ostatnf osobnl vydaje vc. povinneho pojistneho
placeneho zamestnavatelem

--·-

o,-Kc
o.~-Kc

I cmax. do wk 30% z dotacej_

Obeerstvenf a poho§tenr pro u~stnfky akce
(max. do vy§e 5% z dotace.)

I

l

Oznaete, proslm, typ aktivity realizovan(i v ramci projektu kfftkem (je mome oznaM vice

Typ aktivity . mo'tnost1):

G Zajistenl osvetove kampane
Q

Prtprava, tisk, distribuce informacnfch materialu

0 Prosazovanf zdraveho Zivotniho stylu v organizaci a zfizovanych organizacfch
0 Ekologicke audity, ekologizace provozu
D Cinnost detskych zastupitelstev, zakovskych parlamentu, realizace detskych f6r
Q

Vjstavy, prezentace, seminare, ~kolenf

G Aplikace nastroju a metod zapojovan l verejnosti

0 Prace se strategickYmi materialy
D Prezentace vystupu MA 21, Zdravf 21 a Zdravi 2020
0 Sledovanf vlastnich indikatonj MA 21
0 Sledovanl standardizovanych indikatoru UR
D Zvy~ovanr kvality vei'ejne spravy
Os.tatnl (uved'te typ akce a jeji vazbu na erie Programu)
• o o • .o o •

~

• • .,

0 0

o.--Kc

a • • o • o eo • o o o • o • a • ,. • o • o o o o , • o

0 0 • •, •

0 •

•

0 0 t

0 10

'#

0

'

0 ., •

•

•

