
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 16 
 DNE:  3.6.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 254/2019/ORÚP 

 

NÁZEV: 
 

Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina 
 

 

ANOTACE: 
Uzavření smluv o poskytnutí dotace mezi městem a Krajem Vysočina na akce „Revitalizace 
zeleně na Zelené hoře a propagace památky UNESCO“,  „Žďár nad Sázavou, Čechův dům – 
SHP“, „Akceschopnost jednotky SDH Žďár nad Sázavou“, „Oprava cyklostezky u Pilské nádrže“, 
„Cyklostezka Mělkovice – Veselíčko (PD)“ a „Oprava obecní budovy ve Stržanově“. 
Návrh usnesení: 
Rada města po projednání schvaluje: 
1. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Revitalizace 

zeleně na Zelené hoře a propagace památky UNESCO“ v předloženém znění   
2. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Žďár nad Sázavou, 

Čechův dům – SHP“ v předloženém znění 
3. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Akceschopnost 

jednotky SDH Žďár nad Sázavou “ v předloženém znění 
4. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Oprava 

cyklostezky u Pilské nádrže “ v předloženém znění 
5. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Cyklostezka 

Mělkovice – Veselíčko (PD) “ v předloženém znění 
6. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Oprava obecní 

budovy ve Stržanově  “ v předloženém znění 
 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy 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: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Ing. Ilona Vráblová Předkládá: ORÚP 

 

 



 
Název materiálu: Smlouvy o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina 
 
Počet stran:   67 
Počet příloh:   6 
 
                                               Smlouva o poskytnutí dotace na akci : 

1. Revitalizace zeleně na Zelené hoře a propagace památky 
UNESCO 

2. Žďár nad Sázavou, Čechův dům – SHP 
3. Akceschopnost jednotky SDH Žďár nad Sázavou 
4. Oprava cyklostezky u Pilské nádrže 
5. Cyklostezka Mělkovice – Veselíčko (PD) 
6. Oprava obecní budovy ve Stržanově 

Popis 
 
Na krajský úřad byly doručeny žádosti o dotace na Revitalizace zeleně na Zelené hoře a 
propagace památky UNESCO, Žďár nad Sázavou, Čechův dům – SHP, Akceschopnost jednotky 
SDH Žďár nad Sázavou, Oprava cyklostezky u Pilské nádrže, Cyklostezka Mělkovice – Veselíčko 
(PD) a Oprava obecní budovy ve Stržanově zpracované Odborem rozvoje a ÚP městského úřadu 
ve Žďáře n.S.  
Po vyhodnocení všech žádostí o dotace byly dané akce města vybrány k poskytnutí dotace. 
 
U akce „Žďár nad Sázavou, Čechův dům - SHP“ se jedná o zpracování dokumentace stavebně 
historického průzkumu budovy. 
U akce „Cyklostezka Mělkovivce – Veselíčko“ se jedná o zpracování projektové dokumentace na 
část nové cyklostezky. 
 
 
 
Geneze případu 
Viz. Popis  
 
 
Návrh řešení / postup 
Schválit navržené usnesení 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

 

• Rada města po projednání schvaluje: 
1. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Revitalizace 

zeleně na Zelené hoře a propagace památky UNESCO“ v předloženém znění  
2. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Žďár nad 

Sázavou, Čechův dům - SHP“ v předloženém znění  
3. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Akceschopnost 

jednotky SDH Žďár nad Sázavou“ v předloženém znění  
4. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Oprava 

cyklostezky u Pilské nádrže“ v předloženém znění  
5. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Cyklostezka 

Mělkovice - Veselíčko“ v předloženém znění  
6. Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Oprava obecní 

budovy ve Stržanově“ v předloženém znění  
 

 



 
• Rada města neschvaluje předložený materiál a ukládá … 

 

Doporučení předkladatele 
Odbor rozvoje a ÚP doporučuje schválit materiál dle předloženého návrhu usnesení. 
 
 
Stanoviska odborů : - 
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SMLOUVA O PQSKYTNUTÍ DOTACE 

111111111 ll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

KUJIP01F70ER 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákon!k, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 

FV02712.0003 

Čl.1 
Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
variabilní symbol: 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
 

027120003 

a 

Město Žd'ár nad Sázavou 
sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 00295841 
zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, starostou města 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  

Čl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
"dotace") na realizaci projektu "Revitalizace zeleně na Zelené hoře a propagace památky 
UNESCO", blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást 
této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen "projekt"). 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje 



Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy nebo 
v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok 
na dotaci nevznikne. 

Čl.4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ... ) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

Čl. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 500 000 Kč (slovy: Pět set tisíc korun 
českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. 

Celkové náklady projektu 500 934 Kč 
Výše dotace v Kč 500 000 Kč 
Výše dotace v % 99,81% z celkových nákladů na ~rojekt 
Vlastní podíl Příjemce v % O, 19% z celkových nákladů na projekt 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 934 Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládání projektů (tj. 0%), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena 
tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

2 



Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
30 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s Čl. 8 písm. f) této Smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

5) 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 30. 11. 2019. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a 
povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 1. 2019 nejpozději však do 30. 11. 2019. 
Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu. 

čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, 
d) úhrada úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
f) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti , 

bankovní poplatky, ...... ), 
g) náklady na publicitu, 
h) alkohol a tabákové výrobky, 

Uznatelné náklady projektu jsou: 
a) opravy a udržování, pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, 

pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup materiálu, 
b) nákup ostatních služeb 
c) platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, honoráře, povinné 

pojistné placené zaměstnavatelem . 

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení Čl . 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skladbě. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně-platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví), a zajistit řádné 
a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových nákladů na 
projekt (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem , činností, ORGem 
apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a 
výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, 
účtenky apod.) uvedením "spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02712.0003", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") v případě, kdy Příjemce je 
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na 
finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 11 . 
2019. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného 
Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely 
daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.kr-vvsocina.cz/edotace nebo www.fondvvsociny.cz, a to nejpozději do 
13. 12. 2019. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě, 
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle Cl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.", 
g) umožnit kontrolu v souladu s Cl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Cl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh, 

i) zajistit publicitu v souladu s Cl. 1 O této smlouvy, 
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j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení 
příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušeni s likvidací. 

Čl. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a)- písm. f) a písm. i)- písm. k) 
této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy. 

Čl.10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem. 

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu: 
a) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce logo Kraje nebo "Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a 
dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vvsocina.cz/publicita. 

b) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění loga Kraje nebo 
"Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle 
námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

c) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách souvisejících 
s konáním projektu 

3) Publicita dle Čl. 1 O odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, případně 
včetně doby udržitelnosti stanovené v Čl. 11. 

4) "Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. 11 
Udržitelnost projektu 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s 
péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy 
třetích osob, včetně zástavního práva bez. vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 
Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této 
smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou 
organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního 
charakteru či jeho část podpořenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a 
předchozího písemného souhlasu Kraje. 

Čl.12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

Čl.13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejněni v informačním systému veřejné správy- Registru smluv. 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel. 564 602 296, email: 
panackova.j@kr-wsocina.cz. 

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve Čl. 2 této 
smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného v 
žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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6) 

7) 

8) 

9) 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy. 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 26. 2. 2019. 

1 O) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 14. 5. 
2019 usnesením č. 0209/03/2019/ZK. 

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

Ing. Martin Mrkos 
starosta města 
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V Jihlavě dne 

Ing. Jana Fischerová, CSc. 
náměstkyně hejtmana 
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FOND~~~ ... tttn~,....---t:,_:L:":iipiiDhw:i 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) 1íl () t:f-ft . ooo ~ 
Kód elektronické žádosti (po 

· FV02712-26_02_19-6 finálnlm vyplněni žádosti klikněte na 
.Odeslat data" v záhlavl formuláfe) 

Název programu UNESCO 2019 

Název projektu 
Revitalizace zeleně na Zelené hoře a propagace 
památky UNESCO 

: 
IČO: 00295841 , 

Přesný název: Město Žďár nad Sázavou 

Právní forma: Právnická osoba - obec 

Ulice, čp: Žižkova 

Identifikační údaje žadatele Obec: Žďár nad Sázavou 

PSČ: 59101 

Sídlo pošty: Žďár nad Sázavou 

Název banky: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  

Titul: Ing. 
Statutární zástupce žadatele 

Jméno: Martin V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, Příjmení: Mrkos 
uvednou se všechny tyto osoby 

Funkce: starosta 

Titul: 
Statutární zástupce žadatele 

Jméno: V případě, kdy pro práyní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, Příjmení: 
uvednou se všechny tyto osoby 

Funkce: 

Titul: 
Statutární zástupce žadatele 

Jméno: V případě, kdy pro práyní úkon 
podání žádosti je nutné vice osob, Příjmení: 
uvednou se všechny tyto osoby 

Funkce: 



Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Ilona 

Příjmení: Vráblová 

Email: ilona.vrablova@zdarns.cz 

Tel.: 566688175 

Přesný název: 
lndentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 1--l_č_o_: ---------------~ 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

1. Lokalizace projektu 
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obci, tak je vypište 
nebo v přfpadě dopadu na větší 
území uvedfe vyšší 
administrativní jednotku (např. 
obvod ORP, okres, celý kraj) 

2. Odůvodněni projektu a jeho 
cíle 
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit. .. 

Název banky: 

Číslo účtu: 

město Žďár nad Sázavou, okres Zďár nad Sázavou, 
!kraj Vysočina 

Po odstranění lesního porostu se město rozhodlo pro 
evitalizaci zeleně kolem památky UNESCO na Zelené 
hoře. Architektka města pro oblast zahradní a 
krajinářské architektury navrhla revitalizaci 
rávo-bylinných kvetoucích luk výsevem na plochách 
kolem památky. Vzhledem k charakteru kostela a jeho 
psazení je nutné zastavit erozní pochody, nevhodná 
~polečenstva přeměnit a pomocí cíleného managmentu 
~držby je rozvíjet. 
Cílem revitalizace je proměnit Zelenou horu na krásné, 
kvetoucí, přírodě blízké ·místo pro relaxaci, procházky a 
spojení s historií. 
1\izhledem k tomu, že v letošním roce je 251eté výročí 
!od zapsání potního kostela na Zelené hoře mezi 
památky UNESCO, bude město organizovat různé 
!společenské akce. Cílem akcí bude oslava kulturního 
lctědictví a připomenutí ojedinělosti a krásy památky 
!potního kostela na Zelené hoře. 



TECHNOLOGIE ZALOZENI/ REVITALIZACE 
Trávo-bylinné společenstvo bude založeno v ideálním 
agrotechnickém termínu (v dubnu po odtání sněhu) 
~ přihlédnutím na fyziologické vlastnosti a nároky 
použitých rostlin, na klíčivost rostlin apod. Tato lhůta je 
~zhledem k charakteru lokality a průběhu teplot a úhrnu 
~rážek za posledních 5 let optimální vzhledem 
k vzcházení rostlin a nutnosti následné zálivky. 
Založeni bude probíhat dle podmínek ČSN 83 9031, 
přesná technologie a namícháni speciální osevní směsi 
bude v režii specializované firmy. Složení směsi bude 
~oleno podle podmínek stanoviště, je přípustné 
~hledem k různým expozicím svahu různé složení 
!Směsí. Požadavek je přirozená květnatá louka reagující 
na stanovištní podmínky. 

Rámcový popis technologie založení 
. rozrušení terénu (mechanizace, ručně- dle 
přístupnosti) 
odstranění nevhodných plevelných druhů - zvl. 

3. Popis projektu ~alamagrostis epigejos 
Popište co konkrétně bude jemné terénní úpravy (hrabání, zarovnání+/- 100 
obsahem projektu; co chcete mm), odvezení shrabků a biologického odpadu 
pořizovat, budovat, vylepšovat, předseťové zpracování půdy (rozprostření substrátu 
organizovat atp.; v jakém ~ místech, kde jsou zásadní terénní deprese, zapravení 
množství a rozsahu - uveďte !substrátu, uhrabáni) 
základní parametry projektu (kolik, hnojení 
čeho) založení trávo-bylinných společenstev výsevem, 

wsevné množství je u trávo-bylinných společenstev 
podle zastoupení druhů 10-15 g/m2, výsevné množství 
·e závislé na skladbě směsi a na výrobcem 
~arantované klíčivosti semen 

na exponovaných místech použití hydrosevu, 
zamulčování jutovou rohoží 
dokončovací péče (zálivka, kosení) 

K oslavám 25ti let zápisu památky ve Žďáře nad 
Sázavou do seznamu památek UNESCO město 
připravuje akce (září 2019) - společenská akce -
Barokní kavárna, Společenské setkání na staré radnici 
přátel českého dědictví UNESCO, výstava se 
!sdružením české dědictví UNESCO, kulatý stůl s 

' představiteli stlružení Putování za Santinim, Národním 
památkovým ústavem, Ministerstvem kultury, Krajem 
!Vysočina a dalšími, přednášky, koncerty v bazilice a v 
kostele sv.Jana Nepomuského na Zelené hoře, laser 
show na hladině Bránského rybníku a další. 

~lepšení okolí památky UNESCO - návštěvníci 
památky (organizované skupiny, zájezdy, jednotlivci, 

4. Cílové skupiny projektu obyvatelé Žďáru, děti ze škol apod.) 
Popište komu realizace projektu Projekt zlepší podmínky k relaxaci, klidné procházce, 
pomůže; jaký to bude mít pro ně popř. posezení v trávě. 
konkrétní přínos, jak to zlepší Propagace památky k 25. výročí zapsání do seznamu 
jejich podmínky atp. UNESCO - návštěvníci kulturních akcí, turisté, místní 

pbyvaté města a okolí. Akce zalistí kulturní vyžití, 
!setkávání a družení návštěvníků. 



5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 
Popište zahájení a ukončeni 
základních realizačních fázi 
projektu (např. výběr dodavatele, 
pffpravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího kpnání; 
pokud nejsou známy přesná data, 
tak uvedfe kalendářní měsíc 

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušenosti s 
realizaci podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizaci 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu 

7. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete spoleť;ně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v ceiých Kč 

Revitalizace zeleně 
!zahájení: duben 2019 
ukončení akce: říjen 2019 

Propagace památky UNESCO 
~slavy: 6.- 7. 9. 2019 
propagace:6.-9.2019 
~statní akce: 3. - 11. 2019 

!Město Zďár nad Sázavou má ve svém týmu 
!zaměstnance zabývající se dotacemi již spoustu let. 
'ejich zkušenosti jsou téměř se všemi dotačními tituly 
{národní dotace i evropské). Zkušenosti mají jak se 
!zpracováváním žádostí o dotace, tak i realizací projektů 
a dokončením {závěrečná vyhodnocení, žádosti o 
proplaceni apod.) 
Projekt revitalizace zeleně bude realizován řádně 
~branou odbornou firmou, zaměřenou na zeleň. Akce 
nevyžaduje vydání žádného povolení ani stanoviska. 
Na realizaci akce bude dohlížet architektka města. 
Podpora akcí zaměřených na propagaci památky si 
bude realizovat přímo město prostřednictvím odboru 
školství a kultury. S podobnými projekty mají také 
dostatek zkušeností. 

Celkové náklady na 500 934 Kč 100,00 % projekt 

Požadovaná 9ýie 
500 000 Kč 99,81 % dotace 

- z toho investičnl 
Kč ,00 % dotace 

- z toho neinvestičnl 500 000 Kč 100,00 % dotace 

Spoluúčast žadatele 934 Kč ,19 % 

- z toho investičnl 
Kč ,00 % spoluúčast 

- z toho neinvestičnl 
934 Kč 100,00 % spoluúčast 

8. Plátcovství DPH u 'žadatele {zakřížkujte vhodnou variantu) 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
fjnancováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 

. . 
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plněni přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 

žadatel není plátcem DPH 

o 

o 



' 
9. Prohlášení žadatele, že zajisti podíl na spolufinancováni projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména}, adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

1 O. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obci a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že: 

a) má vypořádány závazky vůči státnfmu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Ce/ni správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury), 

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci. 

11. Prohlášení žadateie o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, ž~ používá účetní období (hospodářský rok) od do 

12. Seznam dokladů (~vedfe seznam všech dok/a(Jů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) . 

1. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000Sb. 
2. Podrobný položkoyý rozpis nákladů 
3. Stanovisko orgánu, památkové péče není vyžadováno 

Ve Žďáře n.S. dne 26.2.2019 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

/ Razítko, jméno/a a podpis/y 

/ 

statutárního 
. zástupce/zástupců žadatele 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti. 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 
15 Výzvy k předkládání projektů 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí pňpravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právnihojednání 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 
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FOND VYSOČINY 

PROGRAM "PAMÁTKY 2019" 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
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KUJIP01F78GC 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") 

Kraj Vysočina 

ID FV02718.0139 

Čl.1 
Smluvní strany 

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 708907 49 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

variabilní symbol: 

a 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
 

027180139 

Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 00295841 
zastoupené: 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Ing. Martinem Mrkosem, starostou města 

česká národní banka 
 

Čl.2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
"dotace") na realizaci projektu "Žd'ár nad Sázavou, Čechův dům - SHP", rejstř. č. památky 
23350/7-7083, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást 
této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen "projekt"). 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 



2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu odbor kultury, _památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava v termínu podle Cl. 3 odst. 1 této smlouvy nebo v tomto termínu příjemce 
nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne . 

. Čl.4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (archivace, povinnost umožnit kontrolu, ... ) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

Čl. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 38 909 Kč (slovy: Třicet osm tisíc devět 
set devět korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. 

Celkové náklady projektu 84 700 Kč 
Výše dotace v Kč 38 909 Kč 
Výše dotace v % 45,94% z celkových nákladů na projekt 
Vlastní podíl Příjemce v % 54,06% z celkových nákladů na_projekt 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 45 791 Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální . Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládáni projektů (tj. 40%), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
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5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 15. listopadu 2019. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a 
povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 1. 2019 nejpozději však do 15. 11. 2019. 
Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu. 

čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. · 

Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má 

u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok na 
odpočet daně z přidané hodnoty- v plné výši nebo krácený nebo v poměrné výši); 

b) projektová dokumentace. 

Uznatelné náklady projektu jsou: 
a) nákup služeb (zpracování předprojektové dokumentace); 
b) platy a ostatní osobní výdaje (spojené se zpracováním předprojektové dokumentace) 
vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem. 

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 
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Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně· platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových nákladů na 
projekt (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem 
apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 58611992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a 
výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, 
účtenky apod.) uvedením "spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02718.0139". 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") v případě, kdy Příjemce je 
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využit i na 
finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 15. 11. 
2019. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného 
Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely 
daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.kr-vvsocina.cz/edotace nebo www.fondvvsociny.cz, a to nejpozději do 
22. listopadu 2019. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě, 
- 1 paré zpracované předprojektové dokumentace (nejlépe na CD), 
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod." 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 1 O této smlouvy, 
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j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo zrušení 
příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

Čl. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č . 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a)- písm. f) a písm. i)- písm. j) 
této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl . 9 této 
smlouvy. 

Čl.10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem. 

2) Příjemce opatří vypracovanou předprojektovou dokumentaci samolepkou "Podpořil Kraj 
Vysočina". 

3) "Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č . 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů . 

Čl.11 
Udržitelnost projektu 

U projektu se nevyžaduje udržitelnost. 

Čl.12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 
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2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

Č1.13 
Závěréčná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy- Registru smluv. 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

3) V případě rozporu mezi Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 
ustanovení Čl. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy. 

4) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel. 724 650 147, e-mail: 
panackova.j@kr-vysocina.cz. 

5) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve Čl. 2 této 
smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného v 
žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

6) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

7) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy. 

8) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

9) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

1 O) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace 12. 2. 2019 
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11) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 14. 5. 
2019 usnesením č. 0210/03/2019/ZK. 

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

Ing. Martin Mrkos 
starosta města 
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V Jihlavě dne 

Ing. Jana Fischerová, CSc. 
náměstkyně hejtmana 



KraJ vysocana 
FOND VYSOCINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) fí/ ltJ1J?. t 13'! 
Kód elektronické žádosti (po 

FV02718-12_02_19-95 finálním vyplnění žádosti klikněte na 
.Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

Název programu PAMÁTKY 2019 

Název projektu Stavebněhistorický průzkum Čechova domu 

Podprogram Předprojektová dokumentace 

IČO: 00295841 

Přesný název: město Žďár nad Sázavou 

Právní forma: Právnická osoba - obec 

Ulice, čp: Žižkova 227/1 

Identifikační údaje žadatele Obec: Žďár nad Sázavou 

PSČ: 59101 

Sídlo pošty: Žďár nad Sázavou 

Název banky: česká národní banka 

Číslo účtu:  

Titul: Ing. 
Statutární zástupce žadatele 

Jméno: Martin V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, Příjmení: Mrkos 
uvednou se všechny tyto osoby 

Funkce: starosta 

Titul: 
Statutární zástupce žadatele 

Jméno: V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, Příjmení : 
uvednou se všechny tyto osoby 

Funkce: 

Titul: 
Statutární zástupce žadatele 

Jméno: V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, Příjmení: 
uvednou se všechny tyto osoby 

Funkce: 



Jméno: Ilona 

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Vráblová 

osoba projektu) Email: ilona. vrablova@zdarns.cz 

Tel.: 566688175 

Přesný název: 
lndentifikační údaje 

IČO: zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkov·ou Název banky: 
organizací zřizovanou obcí) 

Číslo účtu: 

1. Lokalizace projektu 
město Zďár nad Sázavou, kraj Vysočina 

Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší 
administrativní jednotku (např. 
obvod ORP, okres, celý kraj) 



Měšťanský, tzv. Cechův dům o dvou nadzemních 
podlažích je vystavěn na protáhlém, mírně 
lichoběžníkovém půdorysu. Dům je zastřešen sedlovou 
mansardovou střechou . Dům je dochován v empírové 
úpravě z první poloviny 19. století. Průčelní fasáda 
přízemí je prolomena jedním výkladem se stlačeným 
obloukem s klenákem ve vrcholu, portálem vstupu se 
!Stlačeným obloukem a klenákem ve vrcholu a třemi 
pkenními osami. Dům uzavírá historickou zástavbu 
města v pohledově exponované poloze a svou 
tvýraznou hmotou dotváří charakter historického jádra 
města. Stojí vedle bývalé dolní brány do města. Dům 
IV 19. století dvakrát vyhořel. Patrový dům měl dva 
krámy, jednu dílnu a tři byty. Větší část Čechova domu 
!Slouží v současné době městské knihovně, sídlí zde její 
tvedení a přízemí je využíváno jako výstavní prostor 
nebo místo pro menší společenské akce. Dříve byly 
prostory využívány jako provozovny majitelů domu 

2. Odůvodnění projektu a jeho (potraviny, železářství). V 80. letech 20. století byl 
cíle IV rohu probourán průchod z důvodu bezpečnosti 
Popište co vás k podání žádosti chodců. Ten byl později, při úpravě komunikace a 
vede; jaká je výchozí situace, jaký rozšíření chodníku, zazděn. Objekt byl několikrát 
problém chcete vyřešit; co tím stavebně upravován, včetně čelní fasády- okna, vrata, 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle průchod. Nejsou zde dochovány původní výplně ani 
projektu - co chcete zlepšit, podlahy. Poslední rekonstrukce se řídila dobovými 
zkvalitnit ... postupy, jsou zde betonové podlahy, železné zárubně, 

dýhované dveře, novodobé obklady, novodobé 
skleněné výplně. Značná část původních omítek byla 
~ahrazena omítkami novými. Současná podoba všech 
fasád je reprezentativní s množstvím plastických 
článků, vypovídající o významu této exponované stavby 
při příjezdu do města. Pilíř u paty domu je patrně 
pozůstatkem vjezdové severní brány na dolním konci 
náměstí. 
Nevhodnými zásahy v minulosti interiéry nevykazují 
historické (původní) prvky, a z tohoto důvodu má město 
záměr tyto prvky uvést do původního historicky 
cenného stavu. 
~ objektu se nachází nevyužité prostory, pro které se 
pomocí studie bude hledat vhodné využití. 
Cílem projektu je obnova historicky cenné kulturní 
památky. 

IV rámci projektu bude zpracován stavebně historický 
průzkum kulturní památky - Čechova domu ve Žďáře 
nad Sázavou. 

3. Popis projektu 
1. archivní průzkum - vyhledání a zpracování 
písemných , ikonografických, plánových a mapových 

Popište co konkrétně bude 
pramenů, rešerže veškeré dostupné odborné literatury, 

obsahem projektu; co chcete 
případný překlad písemných pramenů a jejich 

pořizovat, budovat, vylepšovat, interpretace 
organizovat atp.; v jakém ~- terénní průzkum - prohlídka objektu, kontrola, 
množství a rozsahu- uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 

korekce a doplnění existujícího zaměření, přeměření a 
nová zaměření budou provedena ruční metodou. 

čeho) Dokumentace bude předána ve 2 vyhotoveních v 
ištěné podobě a také v elektronické na CD. 



4. Cílové skupiny projektu 
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp. 

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; 
pokud nejsou známy přesná data, 
tak uveďte kalendářní měsíc 

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu 

7. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč 

obyvatelé města Zďáru nad Sázavou, návštěvníci a 
uristé. 

!opravený objekt bude mít významnou historickou 
hodnotu. 

!zpracování nabídkové ceny- leden 2019 
jvýběr zhotovitele - březen 2019 
!zahájení prací - květen 2019 
ukončení prací -listopad 2019 

Město Zďár nad Sázavou má bohaté zkušenosti s 
!čerpáním dotací, a to jak z Fondu Vysočiny, tak i z 
"iných programů. Garantem dané akce bude odbor 
rozvoje a územního plánování, který má s dotacemi 
mnoho zkušeností. Realizace i následné vyúčtování 
~ždy proběhlo bez problémů. Soulad realizace projektu 
s žádostí a výzvou bude koordinován Ing. Ilonou 
Vráblovou - referentem pro dotace (mnohaleté 
zkušenosti s dotacemi ve městě Žďár nad Sázavou). 
Město vybere zhotovitele, který je odborně způsobilý a 
zaručí kvalitní a potřebnou studii, jako podklad pro 
následnou projektovou dokumentaci na obnovu kulturní 
památky. 

Celkové náklady na 84700 Kč 100,00 o/o projekt 

Požadovaná výše 40 000 Kč 47,23 o/o dotace 

- z toho investiční 
dotace Kč ,00 o/o 

-z toho neinvestiční 40 000 Kč 100,00 o/o dotace 

Spoluúčast žadatele 44700 Kč 52,77 o/o 

- z toho investiční 
spoluúčast 

Kč ,00 o/o 

- z toho neinvestiční 44700 Kč 100,00 o/o spoluúčast 

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
181 financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 



žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 

žadatel není plátcem DPH 

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 

D 

D 

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že: 

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury), 

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci. 

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do 

12. Seznam dokladů (Uvedfe seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií 
2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 
3. Doklad o vlastnictví a snímek KM 
4. Podrobný položkový rozpis nákladů 
5. Fotodokumentace současného stavu kult.památky 

Ve Žďáře n.Sáz. dne 12.2.2019 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

I 

......

..Razítko, jméno/a a podpis/y 
/ statutárního 

zástupce/zástupců žadatele 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti. 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 
15 Výzvy k předkládání projektů 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 



~ 
KraJ \lySOC1 ~QJ 

_ je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připraven8žfiJRlJfiW!~~~3 hl 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů ava 

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právního jednání 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

I I 
10 



FOND VYSOČINY 
PROGRAM 

"Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019" 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen "Kraj") 

a 

(ID FV02733.0050) 

Čl.1 
Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

 

Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 59131 
zastoupena: Ing., ACCA Martin Mrkos, starosta města 
IČO: 00295841 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen "Příjemce") 

 
 

Čl. 2 
Předmět a účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen "dotace") na realizaci projektu "Akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů města 
Žďár nad Sázavou", blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen "projekt"). 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

1. Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2. Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

Čl.4 
Závazek Příjemce 

1. Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy. 

(stránka 1 z 6) 



2. Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ... ) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

Čl. 5 
Dotace 

1. Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci v celkové výší 45000 Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc 
korun českých). 

2. Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce . 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce . 

Celkové náklady projektu 45000 Kč 
Výše dotace v Kč 45000 Kč 
Výše dotace v % 1 00 % z celkových nákladů na projekt 
Vlastní podíl Příjemce v % O % z celkových nákladů na projekt 
Vlastní podíl Pří jemce v Kč O Kč 

3. Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v Čl. 5. odst. 2, uhradí 
Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše dotace uvedená v čl. 5 odst. 1 této smlouvy, výše dotace 
bude úměrně snížena. 

4. Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole}, ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5. Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi z 
dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiných fondů se vylučuje. 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné 
zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena 
v termínu dle předchozí věty nebo bude obsahovat neúplné či nejasné informace potřebné k 
posouzení a příjemce je po vyzvání v přiměřené lhůtě nedoplní, nárok na vyplacení dotace 
bez dalšího zaniká. 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 1. 2019, nejpozději však do 31. 10. 2019. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu. 

2. čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
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a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

3. Neuznatelné náklady projektu: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) alkohol a tabákové výrobky, 
c) úhrada úvěrů a půjček, 
d) penále, pokuty, 
e) náhrady škod a manka, 
f) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace projektu, 
g) náklady na právní spory, 
h) náklady na publicitu, 
i) dotace a dary. 

4. Uznatelné náklady projektu jsou: 

a) nákup materiálu, 
b) ochranné pomůcky, 
c) drobný hmotný dlouhodobý majetek, 
d) ostatní nákupy jinde nezařazené, 
e) nákup vody, paliv a energie, 
f) opravy a udržování. 

5. Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů vychází z definic jednotlivých položek 
druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

6. V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
(výdaje) neuznatelné. 

7. Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout, 

b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 
finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 

c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví), a zajistit řádné 
a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových nákladů na projekt 
(např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). 
Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou 
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné 
doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě 
chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a 
výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu (na dokladech 
musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné 
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vedeni a viditelné označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) 
uvedením "spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02733.0050", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") v případě, kdy Příjemce je 
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na 
finanční kryti takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu 
přeneseni daňové povinnosti ve smyslu§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 10. 2019). 
Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet přislušeného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace nebo www.fondvysociny.cz, a to nejpozději 
do 15. 11. 2019 Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 

kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě, 

kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 
projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod. 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 

h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy 
archivovat následující podkladové materiály: 

- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové 

pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 1 O této smlouvy, 

j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 

Čl. 9 
Kontrola 

1. Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "kontrola"). 

2. Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, 
a to po dobu deseti Jet počítaných od 1. Jedna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. h) - j) této 
smlouvy. 

3. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy. 
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Čl.10 
Publicita 

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem. 

Čl. 11 
Udržitelnost projektu 

Příjemce je povinen nakládat po dobu 5 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, 
s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy 
třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 
Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu 5 let od nabytí platnosti této 
smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou 
organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek či jeho část 
podpořenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. 

Č1.12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1. V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2. V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

Čl.13 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy- Registru smluv. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

3. Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Bc. Pavel Dvořák, tel: 564 602 122, email: 
dvora k. pavel@kr -vysocina.cz. 

4. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 
3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve Čl. 2 této 
smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření Projektu, není možné povolit. 

5. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v 
této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
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pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, 
které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek 
této smlouvy. 

7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních , z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č . 1 -Žádost o poskytnutí dotace. 

1 O. O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
14. 5. 2019 usnesením č . 0162/03/2019/ZK. 

V Jihlavě dne .... ..... .. ........ .. .. . 

Ing., ACCA Martin Mrkos 
starosta města 

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

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman kraje 
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11111111111 lllllllllllllllll~llllllll t KRAJ VYSOéTI'IA 
KUJIP01FP5G0 

Kraj Vysocana /;--:· 
FOND VYSOCINY 

_ W:ll 1~~~~~'1 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplr'\uje) 

Kód elektronické žádosti (po 
FV02733-18_03_ 19-53 finálnlm vyplněni žádosti klikněte na 

.Odeslat data" v záhlavl formuláfe) 

Název programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNI 
OCHRANY OBCÍ 2019 

Název projektu 
Akceschopnost jednotky sboru dobrovolných 
hasičů města Žďár nad Sázavou 

IČO: 00295841 

Přesný název: Město Žďár nad Sázavou 

Právní forma: Právnická osoba - obec 

Ulice, čp: Žižkova 227/1 

Identifikační údaje žadatele Obec: Žďár nad Sázavou 

PSČ: 59131 

Sídlo pošty: Žďár nad Sázavou 

Název banky: Komerční banka, a.s. 

Člslo účtu :  

Titul: lng., ACCA 
Statutární zástupce žadatele 

Jméno: Martin V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby 

Přijmení: Mrkos 

Funkce: starosta města 

Titul: 
Statutární zástupce žadatele 

Jméno: V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádostí je nutné více osob, Příjmení : 
uvednou se všechny tyto osoby 

Funkce: 

Titul: 
Statutární zástupce žadatele 

Jméno: V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, Příjmení : 
uvednou se všechny tyto osoby 

Funkce: 

~i 
I 
I 



žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Ilona 

Pfijmeni: Vráblová 

Email : iloha. vrablova@zdarns.cz 

Tel. : 605852984 

Přesny název: 
lndentifikačni údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 1_1_č_o_. -----------------l 
pokud je příspěvkovou 
organizaci zřizovanou obci) 

1. Lokalizace projektu 
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v pfípadě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obci, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
územf uveďte vyššl 
administrativnf jednotku (např. 
obvod ORP, okres, celý kraj) 

2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle 
Popište co vás k podáni žádosti 
vede; jaká je výchoz/ situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit ... 

3. Popis projektu 
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množstvi a rozsahu- uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho) 

4. Cílové skupiny projektu 
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétnl přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp. 

Název banky: 
---------------------------~ 

Číslo účtu : 

Uzemi města lďár nad SáZavou, správní obvod Žďár 
nad Sázavou 

Cilem projektu je zajištění udrženi a rozvoj 
akceschopnosti jednotky požárni ochrany města. 
Udržení a rozvoj akceschopnosti jednotky požární 
ochrany města má výrazný vliv na bezpečnost obyvatel 
r-te městě i v jeho okolí . Podpora jednotky bude míst 
aké pozitivní vliv na udrženi její akceschopnosti a 
~alšího rozvoje, zvýšení jejího bezpečnostního 
jstandardu. 

~kceschopnost JPO 11/1, obnova výzbroje, výstroje a 
provozuschopnost zásahových vozidel. 
~as výjezdu jednotky ve městě Žďár nad Sázavou je 
~o 5 minut. 

Obyvatelé města Zďár nad Sázavou a obcí správního 
pbvodu. 



5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončeni 
projektu 
Popište zahájeni a ukončeni 
základnich realizačnlch fází 
projektu (napf. výběr dodavatele, 
pflpravné práce, vlastní realizace 
apod.); v pfipadě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
ptesný termfn jejího konání; 
pokud nejsou známy ptesná data, 
tak uveďte kalendářní měsíc 

6. Organizačni a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušenosti s 
realizacf podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu 

7. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč 

!Zahájeni projektu - 1. 1. 2019 
Ukončeni projektu 31 .10. 2019 
!Závěrečné vyhodnocení 31 . 11 . 2019 

Realizuje město v rámci zajištění PO na uzemi města a 
· eho přilehlých částí. 
Město Žďár nad Sázavou má mnoho zkušenosti s 
podáváním a realizaci žádostí o dotace z Fondu 
f.,/ysočina i jiných dotačních zdrojů. Na realizaci projektu 
~e bude podílet projektový manažer projektu Ing. Ilona 
fvráblová, finanční manažer Ing . Eva Dvořáková 
(finanční odbor) . 
K realizaci projektu nejsou potřeba žádná povoleni ani 
stanoviska. 

Celkové náklady na 
projekt 

Požadovaná výše 
dotace 

-z toho investičnf 
dotace 

- z toho neinvestiční 
dotace 

45 000 

45000 

45000 

Spoluúčast žadatele O 

- z toho investitní 
spoluúčast 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

o 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

Kč 

100,00 % 

100,00 % 

,00 % 

100,00 % 

,00 % 

NaN % 

NaN % 

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu} 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitel~ých plnění přija!ých v s?uvi:~osti ~ 
financován lm daného projektu nema nárok na odpocet dane z pndane hodnoty 

žadatel je plátcem DPH a u zdanítel~ých plnění p~jatých ~ so~~islo~ti s 
financováním daného projektu má narok na odpocet dane z pndane hodnoty 

žadatel není plátcem DPH 

o 

o 



l 

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podll na spolufinancováni projektu a souhlasf se 
zveřejněnlm vybraných údajů o projektu 

žadatel prohlašuje, že zajisti podll na spolufinancování projektu a souhlas! se zveřejněnlm 
svého jména (obchodnlho jména), adresy (sldla}, názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpáni prostředků z Fondu Vysočiny. 

1 O. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obci, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

žadatel prohlašuje, že: 

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považuji závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálnfho 
zabézpečení, zdravotním pojišťovnám a Ce/ni správě; za státnl fondy se považují Státnl fond 
životního prostředf, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravnl 
infrastruktury), 

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
neni v likvidaci. 

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do 

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti pfikládáte a očíslujte 
je.) 

1. Doložení náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb. 
2. Doložení názvu a kategorie jednotky PO 

Ve Žďáře n.S. dne 18.3.2019 

Poznámka pro žadatele : 
Před podánim projektu si ověřte, zda: 

Razítko, jméno/a a podpis/y 
statutárního .-

/ zástupce/zástupců žadatele 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti. 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 
15 Výzvy k předkládání projektů 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
- podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právnfho jednání 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 
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KUJIP01F77DJ 

FOND VYSOČINY 
PROGRAM "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019" 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,;občanský zákoník") 

FV027 40.0028 

Čl.1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO : 708907 49 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu:  
variabilní symbol: 27400028 

a 

Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
IČO: 00295841 
zastoupeno: Ing. Martinem Mrkosem, starostou města 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:  

Čl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
"dotace") na realizaci projektu "Oprava cyklostezky u Pilské nádrže", blíže specifikovaného v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
"projekt"). 



1) 

2) 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v terminu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy 
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a 
nárok na dotaci nevznikne. 

Čl.4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ... ) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

1) 

2) 

3) 

Čl. 5 
Dotace 

Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých) . 

Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu · (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. 

Celkové náklady projektu 951 879 Kč 
Výše dotace v Kč 500 000 Kč 
Výše dotace v % 52,53 % z celkových nákladů na projekt 
Vlastní podíl Příjemce v % 47,47% z celkových nákladů na projekt 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 451 879 Kč 

Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximálni. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládáni projektů (tj. 40 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše. 
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4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt. 

Čl.6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle Cl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s Cl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplaceni dotace bez dalšího 
zaniká. 

1) 

2) 

3) 

4) 

Čl.7 
Podmínky použití dotace 

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. 10. 2020. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 
dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištěni Příjemce za zaměstnance, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ...... ), 
i) náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) náklady na nákup pozemků a budov, příp . náklady na vynětí pozemků ze ZPF. 

Uznatelné náklady projektu jsou: opravy a udržování, technické zhodnocení vč. 
podlimitního, nákup materiálu, nákup služeb, pořízení dlouhodobého hmotného majetku 
spočívající v údržbě, opravě, rekonstrukci či budování cyklotras a cyklostezek vč. objektů 
podmiňujících jejich funkci. 
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5) 

6) 

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přilohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení , zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových nákladů na 
projekt (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem 
apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a 
výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, 
účtenky apod.) uvedením "spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02740.0028", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") v případě, kdy Příjemce je 
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na 
finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 
31. 10. 2020). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného 
Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely 
daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.kr-vvsocina-.cz/edotace nebo www.fondvvsociny.cz, a to nejpozději do 
30. 11. 2020. Přilohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 
- fotodokumentace zrealizovaného projektu (min. 4x situační foto), 
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- informaci o realizované publicitě ("printscreen" zprávy z webu Příjemce nebo kopie 
otištěné zprávy z lokálního obecního zpravodaje příp. regionálního tisku o 
realizovaném a Krajem podpořeném projektu), 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě, 
- kopie záznamů prokazující zaúčtováni a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 téfo smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtováni, 
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech přfloh, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 1 O této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení 
příjemce s likvidací (§ 1 Oa odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

Čl. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plněni této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen .,kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. k) 
této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy. 

Čl.10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem. 

2) Příjemce po ukončení realizace projektu umístí na svém webu ve vhodné sekci (např. 
aktuality) příspěvek s informací o realizovaném a Krajem podpořeném projektu spolu se 
sponzorským vzkazem .. Podpořil Kraj Vysočina - Fond Vysočiny", který je v grafickém 
provedení a dle manuálu ke stažení na www.kr-vvsocina.cz/publicita. Alternativně lze 
využít k informováni a tím naplněni publicity Kraje lokální obecní zpravodaj příp. regionální 
tisk. 

3) .Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
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soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Čl.11 
Udržitelnost projektu 

Příjemce je povinen po dobu tří let ode dne termínu stanoveného v Čl. 7 odst. 1 nakládat s 
veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými 
právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu 
Kraje. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti 
této smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou 
organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního 
charakteru či jeho část podpořenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a 
předchozího písemného souhlasu Kraje. 

Čl.12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

Čl.13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy- Registru smluv. 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle§ 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Petr Stejskal, tel. 564 602 354, e-mail: stejskal.p@kr
vysocina.cz. 

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve Čl. 2 této 
smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, bliže specifikovaného v 
žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 
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5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řidl příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez pisemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, riež je plnění podmínek této smlouvy. 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 14. 3. 2019 

1 O) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
14. 5. 2019 usnesením č. 0213/03/2019/ZK. 

Ve Žďáru nad Sázavou dne .................. . 

Ing. Martin Mrkos 
starosta města 
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V Jihlavě dne ......... ..... .... .. ....... . 

Ing. Jana Fischerová, CSc. 
náměstkyně hejtmana 
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE '1. FONDU VYSOČINY 

Evidenčnf číslo (žadatel nevyplňuje) sf=\J ~ Lr~ .~~~ 
Kód elektronické žádosti (po 

FV02740-14_03_19-29 flnélnlm vyplněni žádosti klikněte na 
.Odeslat data• v záhlavl formuláre) 

Název programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019 

Název projektu Oprava cyklostezky u Pilské nádrže 

Podprogram Cyklotrasy a cyklostezky 

IČO: 00295841 

Přesný název: Město Žďár nad Sázavou 

Právnf forma: Právnická osoba - obec 

Ulice, čp: Žižkova 

Identifikační údaje žadatele Obec: Žďár nad Sázavou 

PSČ: 59101 

Sfdlo pošty: Žďár nad Sázavou 

Název banky: Komerčnf banka, a.s. 

Čfslo účtu:  

Titul: Ing. 
Statutární zástupce žadatele 

Jméno: Martin V pfípadě, kdy pro právní úkon 
podáni žádosti je nutné více osob, Přijmení: Mrkos 
uvadnou se všechny tyto osoby 

Funkce: starosta 

Titul: 
Statutární zástupce žadatele 

Jméno: V přfpadě, kdy pro právní úkon 
podáni žádosti je nutné více osob, Pffjmenl: 
uvadnou se všechny tyto osoby 

Funkce: 

Titul: 
Statutární zástupce žadatele 

Jméno: V přlpadě, kdy pro právní úkon 
podáni žádosti je nutné vice osob, Přijmení: 
uvadnou se všechny tyto osoby 

Funkce: 



Žádost zpracoval (kontaktni 
osoba projektu) 

Jméno: Ilona 

Přijmeni: Vráblová 

Email: ilona.vrablova@zdams.cz 

Tel.: 566688175 

Přesný název: 
lndentlfikačnf údaje 
zřizovatele (~yplnf jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou I:N-:-á:-:í:-ev-:-ba-n--:-k-y:-------------1 

organizací zřizovanou obci) 

IČO: 

1. Lokalizace projektu 
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcl, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na většf 
územf uveďte vyšší 
administrativnf jednotku (např. 
obvod ORP, okres, celý kraj) 

2. Odůvodněni projektu a jeho 
cile 
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchoz[ situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cfle · 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit. .. 

3. Popis projektu 
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
poňzovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základnf parametry projektu (kolik 
čeho) ' 

4. Cílové skupiny projektu 
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mft pro ně 
konkrétní přlnos, jak to zlepší 
jejich podmfnky atp. 

Čisto účtu: 

město Zďár nad Sázavou, okres Zďár nad Sázavou 
kraj Vysočina, česká republika ' 

Městem Zďár nad Sázavou prochází Evropská dálková 
r~sa Euro Velo č.4. Směrem od památky UNESCO k 
P1~ské nádwrži (~am se napojuje na cyklostezku), kterou 
mesto potrebuje opravit. Stávající technický stav 
cyklostezky (řešeného úseku) je špatný. Stezka je 
poměrně hodně zvlněná, rozpraskaná a vykazuje řadu 
~~rovn.osti. ~ez opravy povrchu začíná být na 
nekterych m1stech nebezpečná. Cyklostezka je kromě 
~imní~h měsíc~ opraydu hodně využivaná (cyklisté, 
~hodc1, bruslaři). Projekt řeší plošnou opravu povrchu 
~távající cyklostezky. 
\Cilem projektu je kvalitní povrch na cyklostezce 
nadregionálniho významu. 
Pbsahem projektu je plošná oprava povrchu 
cyklostezky v délce 535 metrů a šířce 3,5 m. Na 
kom~nik~~i.dojde k odfrézováni živičného krytu, 
postř1ku z1v1čnému a nanesení asfaltobetonové vrstvy v 
I. 50 mm. Plocha opravované komunikace je 1872 5 
m2. Projekt řeší opravu povrchu cyklostezky bez z~ěny 
~iyelio/ a proto z p_ohledu stavebniho zákona nepodléhá 
~~dnemu povolem ani ohlášení stavby viz. příloha č. 7 -
vestné prohlášeni. 

~.:~ilovou skupinou jsou cykloturisté, kteří při prohlidkách 
měst a přirody preferují cyklodopravu. Neméně 
r-1znamnou cílovou skupinou jsou obyvatelé města 
lžďáru nad Sázavou a okolních obcí, kteři tuto páteřní 
cyklostezku používaji jak k cestě do práce tak i k 
relaxaci a sportovnímu vyžití. ' 



5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu -začátek/ukončeni 
projektu 
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačnfch fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastnf realizace 
apod.); v přlpadě organizace 
kultumllsportovní akce uveďte 
přesný termín jej/ho konání; 
pokud nejsou známy pfesná data, 
tak uveďte kalendářnl měsíc 

6. Organizačni a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizaci 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizačnf 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povoleni musfte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu 

7. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádosti) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uváděj! bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějf náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

~ýběr zhotovitele akce - červen - červenec 2019 
~ahájenf realizace akce- záfi 2019 
~končení realizace akce- zárí 2020 
~ávěrečné vyhodnocení akce - říjen 2020 

K tealizaci projektu jsou zajištěny administrativnf, 
inančni a provozni kapacity. Žadatel má řadu 

zkušenosti s realizaci projektu podporených finančni 
spoluúčasti Kraje Vysočina i jiných dotačních zdrojů. 
ž"adatel bude důsledně dodržovat podmínky dotačniho 
programu a povinnosti vyplývajfci ze smlouvy o 
poskytnutf dotace. 
!Projektový tým bude pracovat ve složeni: 
1. Projektový manažer: Ing. Ilona Vráblová (mnohaleté 
~kušenosti se získávánim dotací pro město a rfzenf 
projektů) 
12. Technický manažer : Jiri Kasper (pracovník odboru 
lkomunálních služeb MěÚ, mnohaleté zkušenosti s 
realizaci staveb, oprav komunikací apod.) 
~. Flnančnf manažer : Ing. Alena Turínská ( odbor 
inančnf, mnohaleté zkušenosti s finančnim řfzenfm 
projektů, účtovánim apod.) 
baný projekt nevyžaduje z hlediska stavebniho zákona 
vydání žádného povoleni k realizaci. 

Celkové náklady na 
projekt 

Požadovaná výie 
dotace 

- z toho investičnf 
dotace 

- z toho neinvestičnf 
dotace 

951879 

500 000 

500 000 

Spolu6čast žadatele 451 879 

-z toho investičnl 
spoluúčast 

- z toho neinvestičnf 
spoluúčast 

451879 

Kč 100,00 

Kč 52,53 % 

Kč ,00 % 

Kč 100,00 % 

Kč 47,47 % 

Kč ,00 % 

Kč 100,00 % 

8. Plétcovství DPH u žadatele (zakffžkujte vhodnou variantu). 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plněni přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plněni přijatých v souvislosti s 
financován lm daného projektu má nárok na odpočet daně z pfidané hodnoty 

o 



žadatel není plátcem DPH 

9. Prohlášeni žadatele, že zajisti podll na spolufinancováni projektu a souhlasí se 
zvefejninfm vybraných údajů o projektu 

Žadatel prohlašuje, že zajistí podll na spolufinancováni projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sldla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpáni prostředků z Fondu Vysočiny. 

1 O. Prohlášení žadatele o vypořádáni závazků (netýká se obcl, svazků obci a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysoěina) 

Žadatel prohlašuje, že: 

a) má vypořádány závazky vůči státnfmu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považuji závazky vůči finančnímu úfadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státnl fondy se považuji Státní fond 
životnlho prostředí, Pozemkový fond, Stétnl fond rozvoje bydlení a Slétni fond dopravní 
infrastruktury), 
b) na majetek žadatele neni vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
neni v likvidaci. 

11. Prohlášení žadatele o účetnim období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
obdobi shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetni obdobi (hospodářský rok) od do 

12. Seznam dokladů (Uvedfe seznam všech dokladů, které k žádosti pfikládáte a očíslujte 
je.) 

1. Popis naplněni specifických kritérií 
2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 
3. Doklad o vlastnictví nemovitosti 
4. Podrobný položkový rozpis nákladů 
5. Mapový přehledový situační zákres 
6. Fotodokumentace současného stavu 
7. čestné prohlášeni- není vyžadováno povoleni stavby 

Ve Žďáře n.S. dne 14.3.2019 

Poznámka pro žadatele : 
Pfed podáním projektu si ověfte, ~da: 

Razítko, jméno/a a podpis/y 
statutárnlho 

zástupce/zástupců žadatele 

- je formuláf žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti. 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzeni žádosti požadované v bodě 
15 Výzvy k předkládáni projektů 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k pfedkládánf projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzeni žédostí pňpravena k podénl dle 
- podmlnek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

H 
\ \ 
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FOND VYSOČINY 
PROGRAM "CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019" 

SMLOUVA O POSKYTNUT[ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") 

FV02740.0012 

Čl. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fischerová, CSc., náměstkyně hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu :  
variabilní symbol: 27400012 

a 

Město Žd'ár nad Sázavou 
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
IČO: 00295841 
zastoupeno: Ing. Martinem Mrkosem, starostou města 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 9  

Čl.2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
"dotace") na realizaci projektu "Cyk/ostezka Mělkovice - Veselíčko" blíže specifikovaného v 
žádosti o poskytnuti dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
"projekt"). 



1) 

2) 

Čl. 3 
Závaznost návrhu 

Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

Pokud tento návrh smlouvy nebude- Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy 
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a 
nárok na dotaci nevznikne. 

Čl.4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ... ) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

Čl. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 
českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce . 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. 

Celkové náklady projektu 457 380 Kč 
Výše dotace v Kč 200 000 Kč 
Výše dotace v % 43,73 % z celkových nákladů na projekt 
Vlastní podíl Příjemce v % 56,27 % z celkových nákladů na projekt 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 257 380 Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládání projektů (lj. 50%), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše. 
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4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt. 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. 10. 2020. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 
dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance, 
c) úhrada úvěrů a půjček, 
d) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
e) alkohol a tabákové výrobky, 
f) náklady na nákup pozemků a budov, příp. náklady na vynětí pozemků ze ZPF. 

Uznatelné náklady projektu jsou: nákup služeb a pořízení dlouhodobého hmotného 
majetku spočívající ve zpracování projektové dokumentace, dokumentace pro zadání 
stavby nebo studie proveditelnosti. 

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 
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6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě . 

. Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektováni zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových nákladů na 
projekt (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem 
apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a 
výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, 
účtenky apod.) uvedením "spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02740.0012", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") v případě, kdy Příjemce je 
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na 
finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. 01 případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 
31. 10. 2020). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného 
Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely 
daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.kr-vvsocina.cz/edotace nebo www.fondvvsociny.cz, a to nejpozději do 
30. 11. 2020. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 
- elektronickou verzi výstupu projektu na CD/DVD, 
- fotodokumentace realizované publicity, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě, 
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod. 
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
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h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 
archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 1 O této smlouvy, 
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě , že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo zrušeni 
příjemce s likvidaci (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

Čl. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plněni této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. j) 
této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy. 

Čl.10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem. 

2) Příjemce zajisti, aby na titulní straně/deskách všech tištěných paré výstupu projektu byl 
zapracován sponzorský vzkaz Kraje Vysočina "Podpořil Kraj Vysočina- Fond Vysočiny" v 
grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vvsocina.cz/publicita. 
Použít lze alternativně odpovídající samolepky, které obdrží Příjemce od kontaktní osoby 
uvedené v článku 13 odst. 3). 

3) "Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Čl.11 
Udržitelnost projektu 
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U projektu se nevyžaduje udržitelnost. 

Čl.12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnuti příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

Čl.13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy- Registru smluv. 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č . 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou -poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Petr Stejskal, tel. 564 602 354, e-mail : stejskal.p@kr
vysocina.cz. 

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve Čl. 2 této 
smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného v 
žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy. 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
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8) 

9) 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 14. 3. 2019 

1 O) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
14. 5. 2019 usnesením č. 0213/03/2019/ZK. 

Ve Žďáru nad Sázavou dne .................... . 

Ing. Martin Mrkos 
starosta města 
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V Jihlavě dne ........................... . 

Ing. Jana Fischerová, CSc. 
náměstkyně hejtmana 
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Deilo 1 8 -03- 2019 clae: 
KUJ I P01 FP2HG· .... . 

KraJ Vysocana IC.j.: 

~\ 11~\~\'l.o\~ FOND VYSOCINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) ~@1.;~-o' bO'\'l_ 
Kód elektronické žádosti (po 

FV02740-14_03_19-30 flnálnlm vyplněni žádosti klikněte na 
.odeslat data• v záhlaví formuláře} 

Název programu CYKLODOPRAVAA CYKLOTURISTIKA 2019 

Název projektu Cyklostezka Mělkovice - Veselíčko 

Podprogram Projektová dokumentace 

. IČO: 00295841 

Přesný název: Město Žďár nad Sázavou 

Právní forma: Právnická osoba - obec 

Ulice, čp: Žižkova 

Identifikační údaje žadatele Obec: Žďár nad Sázavou 

PSČ: 59101 

Sídlo pošty: Žďár nad Sázavou 

Název banky: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  

Titul: Ing. 
Statutárni zástupce žadatele 

Jméno: Martin V pfípadě, kdy pro právnf úkon 
podání žádosti je nutné vice osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby 

Příjmení: Mrkos 

Funkce: starosta 

Titul: 
Statutární zástupce žadatele 

Jméno: V připadě, kdy pro právni úkon 
podáni žádosti je nutné vice osob, Příjmení: 
uvadnou se všechny tyto osoby 

Funkce: 

Titul: 
Statutární zástupce žadatele 

Jméno: V připadě, kdy pro právní úkon 
podáni žádosti je nutné vice osob, Přijmení: 
uvednou se všechny tyto osoby 

Funkce: 

Nlltl.l.~,, 

I 

_.,.._..: 



Žádost zpracoval (kontaktni 
osoba projektu) 

Jméno: Ilona 

Příjmení: Vráblová 

Email: ilona. vrablova@zdarns.cz 

Tel.: 566688175 

Přesný název: 
lndentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 1-l_č_O--=: -----------------i 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obci) 

1. lokalizace projektu 
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetn~ 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší 
administrativní jednotku (napf. 
obvod ORP, okres, celý kraj) 

2. Odůvodněni projektu a jeho 
cíle 
Popište co vás k podáni žádosti 
vede; jaká je výchoz/ situace, jaký 
problém chcete vyfešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cl/e 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit ... 

3. Popis projektu 
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množstvl a rozsahu - uveďte 
základni parameúy projektu (kolik; 
čeho) 

Název banky: 

Číslo účtu: 

město Zďár nad Sázavou, kraj Vysočina 

~ důvodu rozšiřování sítě cyklostezek na pozemcích 
~ěsta Žďár nad Sázavou a jeho okolí se město 
rozhodlo pro zpracování projektové dokumentace na 
novou cyklostezku Mělkovice - Veselíčko. Cklostezka 
~ude vybudována z důvodu odvedení cyklistů ze 
~távající dálkové cyklotrasy č.19 nadregionálního 
~znamu (v určitém úseku), která je čím dál více 
frekventovaná z hlediska automobilové dopravy. Nová 
~yklostezka by v dalších etapách projektů a realizace 
navedla cyklisty na evropskou dálkovou cyklotrasu 
Euro Velo č.4. 
~yklostezka je navržena v úseku mezi původní asf. 
komunikaci v m.č. Mělkovice a m.č. Veselíčko v délce 
919 m v úseku A (plná červená) a v délce 1 002 m 
úseku B (přerušovaná červená), šlřka stezky cca 3m 
bude respektovat stávajíc! pozemek města (cestu 
parc.č: 1232/1 v k.ú. Veselíčko), v tloušťce cca 20- 25 
pm za pomoci recyklace materiálu s přídavkem 
cementu (Giorit). 

Obsahem projektu je vypracování projektové 
dokumentace k územnímu řízeni ( 4 paré), stavebnímu 
povolení ( 4 paré) a prováděni stavby ( 6 paré) na 
vybudování nové cyklostezky Mělkovice- Veselíčko ( 2 
varianty řešeni) 
Dokumentace budou vypracovány také v elektronické 
podobě na CD nosiči. 



4. Cílové skupiny projektu 
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mit pro ně 
konkrétni pfínos, jak to zlepši 
jejích podmínky atp. 

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 
Popište zahájeni a ukončeni 
základních rea/izačnfch fázi 
projektu (f!apf. výběr dodavatele, 
pfípravné práce, vlastni realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturnf/sportovní akce uvedle 
pfesný termín jej/ho konání; 
pokud nejsou známy pfesná data, 
tak uveďte kalendářni měsic 

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušenosti s 
realizaci podobných akci; jaké 
máte zkušenosti s realizaci 
projektů (podáváni žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostfednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyfídit pro zdárný 
průběh projektu 

7. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteřf mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatni žadatelé uváděj{ náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Cílovou skupinou budou cykloturisté z celého regionu. 

1\/ýběr zhotovitele- červen 2019 - červenec 2019 
!Zahájení realizace akce- zárí 2019 · 
!Ukončení akce - srpen 2020 
!Závěrečné vyhodnocení - září 2020 

~ěsto Zďár nad Sázavou zaměstnává tým 
!zaměstnanců podílejících se na re.alizaci p_r?je~tů 
~otovaných z národních i evropskych zdroJu. T!to 
!zaměstnanci na úřadě pracují již řadu let a maJí 
spoustu zkušeností z podávaním žádostí o dotace a 
následnými realizacemi. 
Město v rámci projektu provede výběrové řízeni na 
!zpracovatele projektových dokumentací dle směrnice 
!města (efektivnost, rovnost a transparentnost). 

Celkové náklady na ·457 380 Kč 100,00 % projekt 

Požadovaná výěe 
200 000 Kč 43,73 % dotace 

- z toho investiCnf 
200 000 Kč 100,00 % dotace 

- z toho neinvestičnf 
Kč ,00 % dotace 

Spoluúčast žadatele 257 380 Kč 56,27 % 

- z toho investičnf 
Kč ,00 % 

spofu(Jčast 

- z toho neinvestičnf 
257 380 Kč 100,00 % 

spo/u(Jčast 

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvi~osti ~ ~ 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z pndane hodnoty 
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KraJ vysoc; ~ . Ia 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění pfijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty o 

žadatel není plátcem DPH o 

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podll na spolufinancováni projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 

Žadatel prohlašuje, že zajistí podrl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména}, adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpáni prostředků z Fondu Vysočiny. 

10. Prohlášení žadatele o vypořádáni závazků (netýká se obci, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

žadatel prohlašuje, že: 

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považuji Stá tni fond 
žívotnfho prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydleni a Státní fond dopravní 
infrastruktury), 

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v llkvidact 

11. Prohlášeni žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

žadatel prohlašuje, že používá účetní obdobi (hospodářský rok) od do 

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádostí přikládáte a oč/slujte 
je.) 

1. Popis naplněni specifických kritérií 
2. Doložení náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb. 
3. Rozpočet nákladů 
4. Mapový přehledový situační zákres 

V e Žďáře n:S. dne 14.3.2019 

Poznámka pro žadatele : 
Před podánlm projektu si ověřte, zda: 

  
  

 
 

 

/
:::-:.:

Raz!tko, jméno/a a podpis/y 
statutárn!ho 

ástupce/zástupců žadatele 

- je formu/áf žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti. 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 
15 Výzvy k pfedkládánf projektů 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládáni projektů 
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ZižkoviJ 57, 567 H Jl!llavl! KUJIP01ARSZT 

FOND VYSOČINY 
PROGRAM "OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019" 

SMLOUVA O POSKYTNUTi DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") 

FV02714.0147 

Čl.1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 708907 49 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen : Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovnl spojeni : Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

či sto ~•čtu :  
v rlobllnl ytnbol : 41 22 

a 

Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
IČO: 00295841 
zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, starostou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu  
(dále jen "Příjemce") 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
"dotace") na realizaci projektu "Oprava obecní budovy ve Stržanově", bll že specifikovaného v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
"projekt"). 

Čl.3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 



2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy 
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a 
nárok na dotaci nevznikne. 

Čl.4 
Závázek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ... ) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

Čl. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 120 000 Kč (slovy: sto-dvacet-tisíc korun 
českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. 

Celkové náklady projektu 240 000 Kč 
Výše dotace v Kč 120 000 Kč 
Výše dotace v % 50,00% z celkových nákladů na projekt 
Vlastní podíl Příjemce v % 50,00 % z celkových nákladů na p__rojekt 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 120 000 Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládání projektů (tj. 40 % - obec do 300 obyvatel včetně, 50 % - obec nad 300 
obyvatel), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy 
dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
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5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se vylučuje. 

Čl.6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Případné nevyužité 
prostředky budou vráceny nejpozději do 15. 1. 2020 na účet Kraje č. 4050005211/6800, včetně 
uvedení variabilního symbolu dle této smlouvy. Příjemce bude o této platbě písemně informovat 
kontaktní osobu uvedenou v čl. 13 odst. 3) této smlouvy. 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 1. 2019, nejpozději však do 31. 12. 2019. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu. 

2) čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

3) Neuznatelné náklady projektu jsou: 
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, 

pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu 
nárok na odpočet daně z přidané hodnoty - v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), 

b) alkohol a tabákové výrobky, nákup nemovitostí, skladové zásoby, 
c) velkoobjemové a sběrné nádoby na využitelné složky komunálního odpadu, 
d) nábytek (vyjma vybavení knihoven), knižní fond, 
e) vybavení jednotky požární ochrany sloužící pouze pro požární sport a pro 

reprezentativní účely SDH, 
f) informativní měřiče rychlosti, 
g) přístroje spotřební elektroniky (např. varné konvice, mikrovlnné trouby, ledničky, 

mrazáky), kuchyňské linky včetně spotřebičů (sporáky, odsavače, myčky apod.) a jejich 
vybavení (příbory, nádobí apod.), vybavení restaurací a klubů (barové pulty, výčepní 
zařízení apod.), 

h) stavební, autorský nebo technický dozor, inženýrská činnost (např. za účelem vydání 
správních rozhodnutí nebo k vyřízení a vypracování žádosti o poskytnutí dotace), 
poradenská činnost, správní poplatky, znalecké posudky, 

i) opravy a technické zhodnocení (repase) mobilní požární techniky, opravy a technické 
zhodnocení (repase) komunální techniky, 

j) přenosná topidla a konvektory, kancelářská výpočetní technika a software. 
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4) Uznatelné náklady projektu jsou: 
a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku (vč. modernizace, rekonstrukce), 
b) opravy a udržování, 
c) ostatní nákupy jinde nezařazené, 
d) nákup ostatních služeb, 
e) nákupy materiálu (vč. drobného hmotného dlouhodobého majetku), 
f) podlimitní technické zhodnocení, · 
g) odměny za užití duševního vlastnictví, 
h) ostatní osobní výdaje (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) vč. 
povinného pojistného placeného zaměstnavatelem. 

5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné. 

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových nákladů na 
projekt (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem 
apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést 
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci 
splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby 
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a 
výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, 
účtenky apod.) uvedením "spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02714.0147", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") v případě, kdy Příjemce je 
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na 
finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 12. 
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2019). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného 
Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely 
daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit na adresu úřadu obce s rozšířenou působností, do jejíhož správního obvodu1 

Příjemce spadá finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.kr-vvsocina.cz/edotace nebo www.fondvvsociny.cz, a to nejpozději do 
15. 1. 2020. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 
-fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě, 
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 
projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.", 
- u nákupu použité komunální nebo hasičské techniky je nutné předložit odhad 
soudního znalce k hodnotě pořizované techniky. 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh, 

i) zajistit publicitu v souladu s Čl . 1 O této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušeni 
příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací. 

Čl. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. k) 
této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy. 

1 Vyhláška č. 388/2002 Sb. , o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů 
obcí s rozšířenou působnosti. 

5 



Čl.10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem. 

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu: 
vylepit na výstupech projektu nebo na veřejně přístupném místě (např. informační 
vývěska obce) samolepku se "Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina", kterou 
obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3). 

3) Publicita dle Čl. 1 O odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, a dále v době 
udržitelnosti stanovené v Čl. 11 . 

4) "Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Čl.11 
Udržitelnost projektu 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s 
péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy 
třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomi a předchozího písemného souhlasu Kraje. 
Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této 
smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou 
organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního 
charakteru či jeho část podpořenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a 
předchozího písemného souhlasu Kraje. 

Č1.12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušeni s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

Č1.13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy- Registru smluv. 
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2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Mgr. Dušan Vichr, Odbor regionálního rozvoje Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, tel: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz. 

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve Čl. 2 této 
smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného v 
žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy. 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace 

1 O) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
14. 5. 2019 usnesením č. 0232/03/2019/ZK. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne .. .............. . 
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KraJ vysocana 
FOND VYSOCtNY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) 

Název programu OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019 

Název projektu Oprava obecní budovy ve Stržanově 

IČO: 00295841 

Přesný název: Město Žďár nad Sázavou 

Právní forma: Právnická osoba - obec 

Ulice, čp: Žižkova 

Identifikační údaje žadatele Obec: Žďár nad Sázavou 

PSČ: 59101 

Sídlo pošty: Žďár nad Sázavou 

Název banky: Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu :  

Titul: Ing. 
Statutární zástupce žadatele 

Jméno: Martin V případě, kdy pro právní úkon 
podánf žádosti je nutné více osob, Příjmení : Mrkos 
uvednou se všechny tyto osoby 

Funkce: starosta 

Titul: 
Statutární zástupce žadatele 

Jméno: V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné vice osob, Příjmení: 
uvednou se všechny tyto osoby 

Funkce: 

lit ul: 
Statutární zástupce žadatele 

Jméno: V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutně více osob, Příjmení : 
uvednou se všechny tyto osoby 

Funkce: 

Jméno: Ilona 

Žádost zpracoval (kontaktní Přijmení: Vráblová 

osoba projektu) Email : ilona. vrablova@zdarns. cz 

Tel. : 566688175 



lndentifikační údaje 
Přesný název: 

IČO: zřizovatele (vyplnl jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou Název banky: 
organizací zřizovanou obcí) 

Číslo účtu: 

1. Lokalizace projektu 
město Zďár nad Sázavou, místní část Stržanov, okres 
:žďár nad Sázavou 

Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probfhat na 
území vice obcí, tak je vypište 
nebo v pfípadě dopadu na větší 
území uveďte vyšší 
administrativní jednotku (např. 
obvod ORP, okres, celý kraj) 

Budova v místní části města Zďáru nad Sázavou 

2. Odůvodnění projektu a jeho 
Stržanově slouží ke spolkové činnosti místních 
pbyvatel. Objekt má ve špatném technickém stavu 

cfle krovy a vazbu pod střechou. Na budově je potřeba také 
Popi~te co vás k podání žádostí vyměnit postupně okna. Město chce realizaci projektu 
vede; jaká je výchozí situace, jaký dosáhnout zlepšení technického stavu podkroví budovy 
problém chcete vyřešit; co tlm krovů a souvisejících konstrukcí. 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle ~elkový cíl projektu - zlepšení stavu obecni budovy 
projektu - co chcete zlepšit, ~.p.28 (bývalá škola). 
zkvalitnit ... 

Projekt řeší opravu krovů a vazby obecní budovy ve 
Stržanově. Výměnu shnilých trámů za nové a výměny 

3. Popis projektu dalších poškozených částí. Pokud by rozsah prací 

Popište co konkrétně bude nepřesáhnul určitou hranici, došlo by také k výměně 

obsahem projektu; co chcete části oken- 1- 3 ks (dle finanční náročnosti oprav krovu 

pořizovat, budovat, vylepšovat, a vazby). Pokud by se při realizaci odkryly další 

organizovat atp.; v jakém poškozené konstrukce, realizovaly by se pouze tyto. 

množství a rozsahu - uvedfe ~astavěná plocha budovy a nádvoří je 442 m2. 

základnf parametry projektu (kolik, 
čeho) 

4. Cílové skupiny projektu obyvatelé mlstní části Žďáru nad Sázavou Stržanova 

Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepši 
jejich podmínky atp. 



5. Předpokládaný časový 
květen 2019 - výběr zhotovitele akce 
!červen - řfjen 2019 - realizace akce 

harmonogram realizace prosinec 2019 - závěrečné vyhodnocení akce 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 
Popište zahájeni a ukončení 
základních realizačních fázi 
projektu (např. výběr dodavatele, 
pfípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturnílsportovnl akce uveďte 
přesný termín jejího konáni; 
pokud nejsou známy přesná data, 
tak uvedfe kalendářní měsfc 

6. Organizační a odborné 
!Město realizuje spoustu akcí dotovaných z národních i 
!evropských zdrojů. Má tým odborníků, které akce 

zabezpečení projektu realizují a zajišťují bezproblémový průběh akcí. Město 
Popište vaše zkušenosti s Žďár n.S. žádá o dotace z Fondu Vysočina pravidelně. 
realizací podobných akcí; jaké Výběr zhotovitele bude proveden dle Směrnice města . 
máte zkušeností s realizací Daná akce nevyžaduje vydání žádného povolení ani 
projektů (podávání žádostí); kdo bhlášení stavby. 
bude projekt realizovat (pfímo 
žadatel nebo prostřednictvlm 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu 

Celkové náklady na 240000 Kč 100,00 % projekt 

Požadovaná výše 120000 Kč 50,00 % 
7. Rozpočet projektu 

dotace 
I (podrobný položkový rozpočet -z toho investičnf 

Kč ,00 o/o projektu zašlete společně s touto dotace 
žádostí) U žadatelů, ktefl mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, - z toho neinvestičnf 120 000 Kč 100,00 % se náklady uvádějí bez DPH. dotace 
Ostatní žadatelé uváděj! náklady 
včetně DPH. Spoluúčast žadatele 120000 Kč 50,00 o/o 

částky uvádějte v celých Kč 
- z toho investičnl 

% 
spoluúčast 

Kč ,00 

- z toho neinvestičnf 120000 Kč 100,00 o/o spoluúčast 
.. 

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 
I 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
~ financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s o financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 

žadatel není plátcem DPH o 



~~ 
KraJ Vysocant:~ 
Žižkova 57, 587 i!il Jihlava 

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlas! se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména}, adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpáni prostředků z Fondu Vysočiny. 

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

žadatel prohlašuje, že: 

a) má vypořádány závazky vůči státnímu ·rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnfmu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úfadu, Správě sociálního 
zabezpečeni, zdravotnfm pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředf, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury), 

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci. 

11. Prohlášeni žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do 

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 

1. Doložení náležitostí dle zákona 250/2000 Sb. 
2. Doklad o vlastnictví nemovitosti (výpis+ snímek) 
3. čestné prohlášení, že akce nevyžaduje vydání povolení 

V e Žďáře n.S. dne

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

/
Řazltko , jmóno/o o podpl ly 

statutórnlho 
zéstupc /zéstupců !odotolo 

jsou pňloženy veškeré doklady nutné k posouzeni žádosti požadované v bodě 
15 Výzvy k předkládáni projektů 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládáni projektú 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzeni žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k pfedkládání projektů 

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právniho jednání 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 
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