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Popis 
 
Na krajský úřad byla doručena žádost o dotaci do programu Hospodaření v lesích II zpracovaná 
Odborem rozvoje a ÚP městského úřadu ve Žďáře n.S.  
Po vyhodnocení všech žádostí o dotaci byla daná akce města vybrána k poskytnutí podpory. 
 
Jedná se o dotaci na zalesnění obecního lesa a tím zvýšení stability lesa a podpory obnovy 
vykácených stromů. 
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-. 
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Schválit navržené usnesení 
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• Rada města po projednání schvaluje: 

 
Smlouvu, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci „Hospodaření v lesích 
2019 II – zalesnění“ v předloženém znění  
 

• Rada města neschvaluje předložený materiál a ukládá … 
 
 
 

Doporučení předkladatele 
Odbor rozvoje a ÚP doporučuje schválit materiál dle předloženého návrhu usnesení. 
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KUJI P01FSD9C 

FOND VYSOČINY 
PROGRAM "HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 ll" 

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 zákonfk") 

Kraj Vysočina, 

FV02744.0907 

Čl.1 
Smluvní strany 

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 708907 49 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem , hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

a 

Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem: 591 01 Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1, Žižkova 227 
I ČO: 00295841 
zástoupená: Ing. Martin Mrkos, starosta 

(dále jen Příjemce) 
bankovní spojení: Komerční a.s. 
číslo účtu obce: 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnuti účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
,.dotace") na realizaci projektu "Hospodaření v lesích ll - zalesnění" blíže specifikovaného v 
žádosti o poskytnuti 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 doručeni návrhu této smlouvy Příjemci. 
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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 terminu přijemce nepožádá o prodloužení terminu, návrh smlouvy zaniká a nárok 
na dotaci nevznikne. 

Čl. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijlmá 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 
jednostopadesátosmtisícosmset korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozuml: 

158800,00 Kč (slovy: 

a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podllem Příjemce. 

b) Vlastni podíl Příjemce jsou prost7edky. které jsou tvořeny vlastními prostředky 
Příjemce. 

Celkové náklady projektu 158800,00 Kč 
Výše dotace v Kč 158800,00 Kč 
Výše dotace v % 1 00 % z celkových nákladů na projekt 
Vlastní podíl Příjemce v% O % z celkových nákladů na projekt 
Vlastní podíl Přijemce v Kč O Kč 

3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst 1 této smlouvy je maximálnl. Pokud skuteéné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2. 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastnfch zdrojů . Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst 2, 
bude částka dotace 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 vztahuji se na ni všechna ustanoveni tohoto zákona. 

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačnich titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se vylučuje. 

6) Dotace je poskytována v souladu s Rozhodnutím Evropské komise č. C(2013) 7746 ze dne 
20. 11. 2013 k veřejné podpoře c. SA.367 48 (2013/N) .Dotační rámec pro poskytováni 
příspěvků na podporu hospodařeni v lesích na obdobl 2014-2020"a v souladu s Pokyny 
Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictvf a ve venkovských 
oblastech na období 2014 až 2020 (Úř. vést. C 204, 1. 7. 2014, s. 1)- s účinností od 1. 7. 
2015 (dále jen .Pokyny EU"). 
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Přljemce, a to nejpozději do 
60 kalendáfnich dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle Čl. 8 pfsm. e) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s Čl. 8 pfsm. e) 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 
nejdřlve ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace, nejpozději však do 31 . 7. 2020. 
Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu. 

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozuml úhrada celkových nákladů souvisejících 
s realizací predmětu dotace a jejích vyúčtováni nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 
této smlouvy. 

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

Uznatelné náklady projektu jsou: 
a) nákup materiálu (vč. spotřeby vlastního materiálu), 
b) nákup ostatních služeb, 
c) mzdové náklady a ostatnl osobní výdaje (vč. vlastni práce) vč. povinného pojistného 
placeného zaměstnavatelem . 

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

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

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 

a) dotaci přijmout , 
b) realizovat projekt při dodržováni této smlouvy a respektováni zásad zdravého 

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

účetnictvf, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o účetnictvl) , a zajistit řádné 
a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových nákladů na 
projekt (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem 
apod.). 
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d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastni daně, 
(vyjma dani 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 .. DPW) v přlpadě, kdy Přijemce je 
jejim 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 pozdějšlch předpisů. V takovém přlpadě může Příjemce dotaci využít i na finanční 
krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V připadě 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. 7. 2020) . Úhradou DPH je 
v tomto připadě myšlen pfevod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštnl 
účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy včetně přílohy , 
jej!ž vzor je umístěn na www.kr-vvsocina.cz/edotace nebo www.fondvvsociny.cz, a to 
nejpozděj i do 31 . 7. 2020. 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh , 

h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
i) 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 
přljemce s likvidací (§ 10a odst. 5 pfsm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), bez předchozlho souhlasu Kraje, a to do 15 
kalendářních dnů ode dne rozhodnuti přrjemce o přeměně nebo zrušeni s likvidaci. 

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 prúběhu realizace projektu i po jeho dokončeni , a to po 
dobu deseti let počitaných od 1. ledna roku následujiciho po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených Čl. 8 pfsm. a) - písm. e) a pfsm. g) - pfsm. i) této 
smlouvy . . 

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

Čl. 10 
Udržitelnost projektu 

V případě , že je předmětem dotace pořízení oplocenek dle čl. 5 písm. d) výzvy HOSPODAŘENÍ 
V LESÍCH 2019 ll. či individuální mechanické ochrany dle čl. 5 písm. e) a f) výzvy 
HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 ll ., je Příjemce povinen nakládat ode dne nabyti platnosti 
smlouvy o poskytnuti dotace s výše uvedeným majetkem podpořeným v rámci projektu dle této 
smlouvy do doby dosažení stavu zaj ištěnosti (§ 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb., o kterou se 
stanovl podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin , o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňován f pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plněnf funkci lesa) jedinců ochraňovaných individuální 
mechanickou ochranou či oplocenkou v souladu se zaměřením projektu, s péči řádného 
hospodáře a v případě jeho poškozeni či zničen i tento majetek opravit či nahradit. 
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Čl.11 

Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě , že se Přijemce dopustl porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnlch 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 smluvnimi 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

1) 

2) 

3) 

4} 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

Čl.12 
Závěrečná ujednání 

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

Smluvnr 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 Pfijemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Vondrová, tel.: 564602209, email: vondrova.l@kr
vysocina.cz, Ing. Milan Hejda, tel. : 564602366, 
email: hejda.m@kr-vysocina.cz. 

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvnlch stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 12 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranné s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 12 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 měnl zaměřeni projektu. bliže specifikovaného v 
žádosti o poskytnutf dotace, nenl možné povolit. 

Vztahy touto smlouvou neupravené se řldi příslušnými ustanovenlmi občanského zákonlku. 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečnosti obeznámen a souhlas[ se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodnf a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetlm osobám bez pfsemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto infonnace k jiným účelům, než je plněni podmínek této smlouvy. 

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

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

Nedílnou součásti této smlouvy je: 
Přiloha č. 1 - Žádost o poskytnutf dotace 

1 O) O poskytnu tf dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 17 .03. 
2020 usnesenlm č. 0153/02/2020/ZK. 
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V ................. ............ dne ....................... . 

Ing. Martin Mrkos 

starosta 

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

Ing. Bc. Martin Hyský 

člen rady kraje 
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Kraj VySOCiftQ 
FONO VY50(!NY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

: Evide~Č-~í číslo (žadatel nevypl~uJe) l (V O [1!..rLr , Octo'+ 
·-··--· .... ·\-•••••· .. ········-

. Kód elektronické žádosti (po 
' finalniM vyplněni žádosU ldikněie na _19-1129 FV027 44-30 _ 09 
.Odeslat data" v z~h laví formuláře) 

Název programu HOSPODAŘENÍ. V LESÍCH 2019 ll 
·--·- ·-~-~ ··-

~ ....... _ 

Název projektu Hospodaření v lesích ll - zalesněni 

IČO: 00295841 
---

Přesný název: Město Žďár nad Sázavou 
.. ·--~-·--.-· 

Právni forma· Právnická osoba - obec 
---- --~ 

Uiice, čp: Žižkova· 227/1 
··-· ··--·····---·-

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 ~------~ ....... .. .. _.. 

V případě, kdy pro právní úkon Jméno: Martin .. ..__,_.._, __ , -
podáni žádosti je nutné vice osob, Pfíjmení· Mrkos 
CJvednou se všechny tyto osoby - -• • o O< H .. . ,,._ . ............. 

Funkce: starosta 

'Titul: 
Statutární zástupce žadatele 

____ .... _ 
V případě, kdy pro právní ůkon Jména: 

._ ...... -·-.•·· -·-
podáni žádosti je nutné více osob, Příjmení: 
I)Vednou se všechny tyla osoby ---.. -.... 

l ~ Funkce: . 
I Titul~ 

Statutární zástupce žadatele 
J Jméno: 

-··-· ···-~·-

V připadě. kdy pro právní úkon 

fÍOfij";eni. 
--··-··-·· . 

podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby .... r~- ... _,,.. __ 

Funkce~ 



Žádost zpracoval (kontaktni 
osoba projektu) 

lndentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

1. Lokalizace projektu 
Uvedle v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realrzace projektu problhat na 
územ( vfce obcl, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větši 
Ozemi uveďte vyšš! 
administrativnf jednotku (např. 
obvod ORP, okres, celý kre;J 
---· ·----· 

2. Odůvodnění projektu a jeho 
cile 
Popište co vás k podáni žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřeš1t; co tlm 
chcete dosáhnout, jaké jsou elfe 
projektu - co chcete zlepšřt, 
zkvalitnit ... 

I Jméno: Ilona 
~--------4-- ·- ·--· .... - -.. - - --------l 

I Přijmení: Vráblová 

Email: ilona. vrablova@zdams.cz 

Tel. : 566688175 

Přesný název· 

I ČO: 
~----------- - ·-·- .. ·-- ----- -----1 
Nazev banky: 

1----

Člslo účtu: 

~raj Vysočina, vtz.piiloha Bližši identifikace předmětu 
~tace včetně dotčených pozemků 

Původem podání žádosti je hospodařeni v obecním 
ese z dúvodu klimatických změn a obnova lesa jako 

rárodnlho bohatstvf, tvořicího nenahradltelnou složkou 
lživotniho prostředí. Cilem je zvyšováni stability lesa, 
podpora biodiverzity a snfženl ohroženi lesa. 

--------------l:~=-)o-:j-=-de-:-k-z--:-atešněnf ies·a viz. příloha Bližšf identifikace -
predmětu dotace včetně dotčených pozemků . 

3. Popis projektu 
Popršte co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v j akém 
množ stvl a rozsahu - LtVeďte 
zákfadnf parametry projektu {kolik, 
čeho) 

1--- --- --·-· ·------+-:---:-~-:.-----;--:-:---:;----;;-;--;--~-:;---;--;----;---·- I 
~lastník lesa, projekt př1spěje ke zlepšeni stavu lesa a 1 4. Citové skupiny projektu 

Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přfnos. jak to zlepši 
jejtch podmínky atp. 

"ospodarenl v lese. dojde ke zlepšenf funkcí lesa. ( 
I 

' 



5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 
Popište zahájení a ukončeni 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele. 
přípravné P.táce, vlastni realizace 
apod.); v případě organizace 
kuttumilsportovnf akce uvedte 

· přesný tetmin jejiho konání; 
pokud nejsou známy pfesná data. 
tak uvadle kalendářní měsíc 

6. Organ izačn í a odborné 
zabezpečeni projektu 

v I U I I y 

Popište vaše zkušenosti s 
realizaci podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávánltádostf); kdo 
bude projekt realizovat (přimo 
žadatel nebo prostfednřctvfm 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
a.by projekt byl zrealizován; jaké 
po olen • m s 'te vyf'dit pro zdám · 

·běh projektu pru 

ahájeni projektu: 4. 10.2019 
končeni projektu: 31 ,7.2020 

- éšto mé zaji~fěno .organliačni vedeni projektu 
kušených týmem s mnohaletou praxí. Projekt bude 

realizován dodavatelsky. 

! 

- .. .. .. 

Rozpočet projektu 7. 
(po 

. pro 
lžá 

drobný položkovy rozpočet 
ifektu zašlete spo/ečn~ s touto 

I 
dostf) U iadatelů, kteří mohou 
latnit odpočet DPH na vstupu. [ up 
náklady uvádějí bez DPH. 
tatni žadatelé uvádějí náklady 

i so 
i Os 
; vč etně DPH. 
' í čá stky uvádějte v celých Kč 

[ Celkové náklady na 
, projekt 158 800 Kč 

: Požadovaná vyše 
i dotace 158 800 Kč 

. .... _._ 
l -z toho investitn l o Kč ) dotace 
) 

! 
: - z toho neinvestíCnf 

158 800 Kč ; dotace 
I 

Spoluúčast žadatele o Kč . .. __ 
! -z toho invesUčnf 
spoluúčast 

o Kě 

.. - .,, ... ·--··· -·-······-·· 
- z toho neinvesMnf o Kč spoluOčast 

·--- ---i 8. Plátcovství DPH u žadatele (zaKřížkujte vhodnou variantu) 
"---

atel je plátcem DPH a u zdanitelných p lnění pfijatých v souvislosti s 

100,00 

100,00 

,00 

100,00 
__ ... 

,00 

NaN 

NaN 

žad 
fina ncováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z pfidané hodnoty 

% 

% 

% 

% 

--
% 

% 

% 

t5!0 
- .. , ...... _ .. ____ - -- ·----·--

zad 
fina 

zad 

atel je platcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
ncováním daného projektu má narok na odpočet dané z pridané hodnoty ___ _._ 

atel není plátcem DPH 
-·-····· .. ---

o 

o 



9. Prohlášeni žadatele, že zajistr podíl na spolufinancováni projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 

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

10. Prohlášeni žadatele o vypofádání závazků (netyká se obcí, svazku obci a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

žadatel prohlduje, že: 

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a stAtnrm fondům (za závazky vuéi 
státnimu rozpočtu se považuji závazky vůči finanénimu úřadu, Správě sociálnlho 
zabezpečeni. zdravotnim pojišťovnám a Celni správě; ze státn/ fondy se považuji Státnl fond 
životního prostředi, Pozemkový fond. Státní fond rozvoje bydlení a Slátnf fond dopravnl 
infrastnJktory), 

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

11 . Prohlášeni žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, ktel)r používá účetnf 
obdobi shodné s kalendářním rokem a žadatel, který neni účetní jednotkou) 

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

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokfedů, které k iádosU pňkiádáte a oč/slujte 
je.) 

1. Doložení náležitostf dle zákona č. 250/2000 Sb. 
2. Bližšl identifikace předmětu dotace vč.dotčených pozemků 

V e Žďáře n.S. dne 30.9.2 

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

... ...... r .. . · ~ . . . . ............... . . .. . .. . .. . .... . . . 

Razítko, jméno/a a podpřs/y 
statutárního 

zástupce/zástupců žadatele 

- je formuláf žádosti kompletně vyplněn vóetně kódu elektronické žádosti. 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádostí požadované v bodě 
15 Výzvy k pfedlcládánf projektů 

- projekt splňuje kritéria a podmfnky uvedené ve Výzvě k pfedkládánf projektu 

je žádost včetně dokladu nutných k posouzení žádostí připravena k podáni dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k pfedkládání projektti 

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, j ejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právnlho jednánf 

Na další řádek (odi''ádkovánl) v textovém poli se dostanete stisknutfm kláves CTRL + ENTER 



BU~í idc••tifikac4! 1 .. . dotace včetně dv · . ~--... .!h pn7Prn J;,'i f7 .a I.IIP/I.HO 2•; 1~- :co:n 'l J(' (b\IU ·ll pl'id~lc:nol OO:Z?584J ll l O.uum r.arounl (f Oj ll -1 Z.nMjcn• !>!11CI ll~sk:col< i nJI!t' lO I 9 

I I bi HC .S l HOl o=J . 
' -

1:; Kuul..sulllnl Ú7.tll\l • C:lslo Kód 01.načer1l PJU.lrnél dlllace 
Pnéet tecl!niclt~· ,;h 

S11?.hn st.:r Drevina iednotek t•otadovami V)'~edowce v Ke 
(m\n:v.člsto) j)fli'CCfy• vlastnÍct\Í JPRI. tndika'C(; slovn6 hatlcnt ks 

dotace v Kč 
j ft g 9 I ,z < 4 5 16 •• .~ 

Mé<itnÍ4ár 991t2 I C 4ClJ 6P3 KL B ll J z:lle,něni ~ 1500 ' ·10 60000 
i··. 195232 100(i8 1 (.; 389 61'3 KL B n 3 zelr~nenl I 500 . 40 20 000 

l;g .' 
. 

10068 l I C SBlJ 6P3 Kl. 8 a 3 :~,Riesn~ni ! SOCI . 
~o 20000 I 

1;": 7711 l <.: 189 ~K l Kl. B ll 3 2alesn~i Oj 2SO 40 10000 -

lí: 
111 1 \ 1 <.~ lOl S !I Kl XL B a 3 ~~~1Clěni I 500 10 20000 "' 
9670 ' 1 c 5A7 fil'~ Kl. B ll J alu~nénl 0,44 220 . 10 uoo ,.: 

•t" 

9687 I C: 5A8 (iP3 KL l\ a 3 ul~iinčni j S(lQ 40 10 000 ... 
.. . 

~ . 
~ ~~ 

. 
:~. 

- . 
I,·. 
'~: . . 

.. 

. 

·' -

t'f) tl(..'ENfÁ'Y~'Vt-lUVJ(Y o : 
... _ 

•llyAIJII ~lastnfC). l:!ti'i.ho!,Jl!IÓS/1.~ W~ Celkem 1)8 800 / . . 
. ' 

1. 1 LHP/I.HO · pl• tno"" l•.anV,o hos~vo.l$7sl Hio nf~nu fl ll~lntbo ololo•~ fi l Rl); 1. Osn•&!nl IPRL- ~di10tkil ptottornvl l\n rotdclen!luol dle I.IIP(LIIO 
, , b tJotC . 5estlm•stn\l e~ellly kód le:sr.lho nospodál ... ~ho teil(~ ! , S1.T (.OtlbL.'f ieso1J<t> ly PO 11 SOL~ ll l Uifl/I.HO)• vypl~ ul~ 11 IJDU:l u dot;,bdk~ ll! UIV llln~la obt!W" l)lwli ~ OfiMCI\I"'' 

10. Oi~ollrl• - vll'iii!IJI'" l!M.IIt u4cl~&líloo tll Vl~ ttrntb cboiOYi ll,..•i a op;t~v•!li, IN!Iotdlu~lf\l od•or•"' paloodttlstkf) • odr~tl<ú . 
1. tr6dv!Jst...avi ·>'>IAA ~cle~ pOlt<dt' U ,lt.l3 lndli.ule ·vypl ni '" &1~ .ndl~il<~ Jf'li""llr•j(:+l lll.-:JitiCIŮ dO!Oice dlt Vy'IVV 
PI'I"'Ornfm>·1illil\el Coulu! míuo· l~llwa oA.UUoil<a jWt<.'l~ JA. Slovro4 • IIYM Je abik2fll .Ysti1~ pl !!dm ll~ 
1 jlldll'~ l-46.>1111\ A fytlcká osot>a nepodrni;aiici H vysrAt not~ 15,1\-.lkm ·V'Íťltél~ W1o111 lhal · rn'edo, $1 u uonéfr orllOV\' prvnl a op.-O'.'<lfte, tn.J•IJ!d~álnf or~any ~ríloodr ostíni ~ o<~routW, '""••id>Jwhri ~ranv 

' ~ !ll'!luvf7;;1nll\ e l!od'*a oSfll)~ pet~n•k~,ra 1 tlr~ c• cfikconl fil~ kmlry porostu, n~ l ~~~Ctlrvoá mlua, opakov~n.) vftl>:>vy caokrouhlo<ňní doiO ,J·.-;.' 
'· 

3n, )emuo ( prMiC~tl Dl~bM {podl~ !I!~ Otll t Sl3/t991 Sb u ~ konc·ce!ce 
16. ks ·pot;~'::!:~~~d!~~~vd:~":!,r::~~~~::~~lfL~Oé;l;r~~~~,..,all'( kosu, po~"' 4~e>dll.l~ cb<'oodni >~40\oli. 'oUN!nl p~!d•rl<" pf~psO) t "'m". "'ň!.J!\l: 

D sdl cl"" I t;e:r fit,.,..; .stbjl!kli'Jit' pto~rlni sp<lltl 11. ••llalk>...a - ~~>tlle .iOIC:Ift~~~ ~ t•hlilnll<~fedmat, doti<~· 1_. 
< Sdrmi!r.l& "'"""' s..t>)do~M-o~ k ~tJj . oS~--- / .... 
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