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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") 

ID dotace: FV02756.0026 

Č1.1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 

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: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

a 

Město Žd'ár nad Sázavou 
se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 00295841 
zastoupeno: Ing. Martinem Mrkosem, starostou města 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
"dotace") na realizaci projektu "Oprava cyk/ostezky ve Žd'áře", 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 
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu. návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 

Čl.4 
Závazek Příjemce 

1) Přfjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastni 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 dotací 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) Vlastni podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. 

Celkové náklady projektu 900109Kč 

Výše dotace v Kč 500 000 Kč 
Výše dotace v % 55,55 %z celkových nákladů na projekt 
Vlastní podíl Příiemce v% 44,45 %z celkových nákladů na projekt 
Vlastni podíl Příjemce v Kč 400 109 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 (lj. 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 vereJnou 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 dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu neni možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotaci 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 doručeni závěrečné zprávy 
dle Čl. B písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s Čl. B písm. f) této smlouvy, nárok na vyplaceni dotace bez dalšího 
zaniká. 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve 
od 1. 3. 2020, nejpozději však do 31. 1 O. 2021. 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 dani a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou 

v Čl. B písm. d) této smlouvy), platby dani a poplatků krajům, obcím a státním fondům, 
b) alkohol a tabákové výrobky, 
c) náklady na nákup věci osobní potřeby, 
d) úhrada úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
f) náklady na publicitu, 
g) dotace a dary, 
h) náklady na pohoštěni, 
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojeni k síti, 

bankovní poplatky, ... ), 
j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného 

zaměstnavatelem, 

k) výdaje žadatele na vyhotoveni žádosti o grant, náklady na realizaci výběrových řízeni 
a výdaje na zpracováni závěrečného vyúčtováni poskytnuté dotace, 

I) náklady žadatele na nákup a výkup pozemků, 
m) poplatky za vynětí pozemků ze zemědělského /lesního půdního fondu. 

4) Uznatelné náklady projektu jsou: 
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a) opravy a udržování, technické zhodnocení vč. podlimitního, spočívající v údržbě, 
opravě a rekonstrukci cyklotras a cyklostezek vč. objektů podmiňujících jejích funkci, 

b) nákup materiálu související s údržbou, opravou, rekonstrukcí či budováním cyklotras 
a cyklostezek vč. objektů podmiňujících jejich funkci, 

c) nákup služeb související s údržbou, opravou, rekonstrukcí či budováním cyklotras 
a cyklostezek vč. objektů podmiňujících jejich funkci, 

d) pořízení dlouhodobého hmotného majetku spočívající v rekonstrukci či budováni 
cyklotras a cyklostezek vč. objektů podmiňujících jejich funkci. 

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. B 
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 celkových nákladů na projekt (např. analytickým 
účtem, účelovým 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 
zarucUJICim 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 FV02756.0026.", 

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 data 
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ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy. 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 dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 
- fotodokumentace zrealizovaného projektu (min. 4x situační foto), 
- informace 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 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.), jejích 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 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. k) 
této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen posky1nout 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. 
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2) Příjemce po ukončení realizace projektu umístí na svém webu ve vhodné sekci (např. 
aktuality nebo podpořené projekty) 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
vysocína.cz/publícíta. Alternativně lze využít k informování a tím naplnění publicíty 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, 
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 platností 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 platností této 
smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezí příspěvkovou 
organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek čí jeho část 
podpořenou z dotace prodat, pronajmout čí darovat bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. 

Č/.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 dní 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezí smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

Č/.13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností 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 účinností 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
vysocína.cz. 
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4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

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, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, 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. 

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

1 O) O posky1nutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
12. 5. 2020 usnesením č. 0221/03/2020/ZK. 

Ve Žďáře nad Sázavou dne ..................... . 

Příloha č. 1 

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

Ing. Jana Fischerová, CSc. 
náměstkyně hejtmana 
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KUJIP01G9ZOD 

l<rGlJ vysocanc1 
FOND VYSOCINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplně nf žádosti klikněte na 

data" v záhlaví 

Název projektu 

Podprogram 

Identifikační údaje žadatele 

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádostí je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby 

Statutární zástupce žadatele 
V přlpadě, ledy pro právní úkon 
podán/ žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby 

ve Žďáře 

IČO: 00295841 

Přesný název: Město Žďár nad Sázavou 

Právní forma: Právnická osoba- obec 

Ulice, čp: Žižlwva 22711 

Obec: Žďár nad Sázavou 

PSČ: 59101 

Sídlo pošty: Žďár nad Sázavou 

Název banky: 

Číslo účtu: 

Titul: Ing. 

Jméno: Martin 

Příjmení: Mrkos 

Funkce: starosta 

Titul: 

Jméno: 

Příjmení: 

Funkce: I 



Titul: 
Statutární zástupce žadatele 

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

Funkce: 

Jméno: Ilona 

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Vráblová 

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

Tel.: 566688175 

lndentifikační údaje 
Přesný název: 

zřizovatele (vyplní jen žadatel, IČO: 

pokud je přispěvkovou Název banky: 
organizaci zřizovanou obcí) 

Číslo účtu: 

1. Lokalizace projektu 
město Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou 

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

Městem Žďár nad Sázavou prochází Evropská dálková 
rasa Euro Velo č.4. Směrem od centra města k 

2. Odůvodnění projektu a jeho 
památce UNESCO a k Pilské nádrži, souběžně s ulicí 

cíle 
Bezručova. Stávající technický stav cyklostezky 

Popište co vás k podán/ žádosti 
(řešeného úseku) je špatný. Stezka je opravována na 

vede; jaká je výchozí situace, jaký 
~tapy, je poměrně hodně zvlněná, rozpraskaná a 

problém chcete vyřešit; co Um 
~ykazuje řadu nerovností. Bez opravy povrchu začíná 

chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
být na některých místech nebezpečná. Cyklostezka je 

projektu - co chcete zlepšit, 
kromě zimních měsíců opravdu hodně využívaná 

zkvalitnit... 
(cyklisté, chodci, bruslaři). Projekt řeší plošnou opravu 
povrchu stávající cyklostezky. 
Cílem projektu je kvalitní povrch na cyklostezce 
nadreaionálního vvznamu. 
Obsahem projektu je plošná oprava povrchu 
cyklostezl<y v délce 645,6 metrů a šířce 3,5 m. Na 

3. Popis projektu komunikaci dojde k odfrézování živičného krytu, 

Popište co konkrétně bude postřiku živičnému a nanesení asfaltobetonové vrstvy v 

obsahem projektu; co chcete tl. 50 mm. Plocha opravované komunikace je cca 2 

pořizovat, budovat, vylepšovat, 257,5 m2. Projekt řeší opravu povrchu cyklostezky bez 

organizovat atp.; v jakém měny nivelity a proto z pohledu stavebního zákona 

množstvl a rozsahu - uveďte nepodléhá žá~nému povoleni ani ohlášení stavby viz. 

z_álrladní parametry projektu (kolik, příloha č. 7 - Cestné prohlášen 1. 

ceho) 

I 
I 



4. Cílové skupiny projektu 
Cílovou skupinou jsou cykloturislé, kteří při prohlídkách 
měst a přírody preferují cyklodopravu. Neméně 

Popište komu realizace projektu 
ýznamnou cílovou skupinou jsou obyvatelé města 

pomůže; jaký to bude mít pro ně 
Zd'áru nad Sázavou a okolních obcí, kteří tuto páteřní 

konkrétní přínos, jak to zlepšl 
jejich podmínky atp. 

cyklostezku používají jak k cestě do práce, tak i k 
relaxaci a sportovnímu vvži!í. 

5. Předpokládaný časový 
výběr zhotovitele akce - červen - červenec 2020 

harmonogram realizace 
zahájení realizace akce -září 2020 
Ukončení realizace akce -září 2021 

projektu -začátek/ukončení 
Fávěrečné vyhodnocení akce- říjen 2021 

projektu 
Popište zahájeni a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
lwlturní/sportovni akce uved1e 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc 

K tealizaci projektu jsou zajišt~ny administrativní, 
finanční a provozní kapacity. Zadatel má řadu 
Fkušeností s realizací projektů podpořených finanční 

6. Organizační a odborné spoluúčastí Kraje Vysočina i jiných dotačních zdrojů. 
zabezpečení projektu ~adatel bude důsledně dodržovat podmínky dotačního 
Popište vaše zkušenosti s programu a povinností vyplývající ze smlouvy o 
realizaci podobných akcí; jaké poskytnutí dotace. 
máte zkušenosti s realizací Projel<tový tým bude pracovat ve složení: 
projektů (podávání žádostí); kdo 1. Projektový manažer: Ing. Ilona Vráblová (mnohaleté 
bude projekt realizovat (pffmo ~kušenosti se získáváním dotaci pro město a řízení 
žadatel nebo prostřednictvím projelllů) 
odborné firmy); jaké organizační 2. Technický manažer: Jiří Kasper (pracovník odboru 
kroky budete ml/set podniknout, komunálních služeb Měú, mnohaleté zkušenosti s 
aby projekt byl zrealizován; jalcé realizací staveb, oprav komunikací apod.) 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 3. Finanční manažer : Ing. Alena Turínská ( odbor 
průběh projektu inanční, mnohaleté zkušenosti s finančním řízením 

projektů, účtováním apod.) 
Daný projekt nevyžaduje z hlediska stavebního zákona 
vydání žádného oovolení k realizaci. 
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Celkové náklady na 
900 109 Kč 100,00 projekt 

Požadovaná výše 
500 000 Kč 55,55 dotace 

7. Rozpočet projektu -z toho investični 
Kč ,00 U žadatelu, kteří mohou uplatnit dotace 

odpočet DPH na vstupu, se 
nálr!ady uvádějí bez DPH. Ostatní -z toho neinvestiční 500 000 Kč 100,00 žadatelé uváděj! náklady včetně dotace 
DPH. 

částky uvádějte v celých Kč Spoluúčasl žadatele 400 109 Kč 44,45 

-z toho investiční 
Kč ,00 

spoluúčasl 

~z toho neinvestiční 
400 109 Kč 100,00 

spoluúčast 

B. Plátcovství DPH u žadatele (zal<řižkujte 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 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 

žadatel neni plátcem DPH 

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

0 

D 

D 

Žadatel prohlašuje, že zajisti podíl na spolufinancováni 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 závazkil (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že: 

a) má vypořádány závazky vůči státnfmu rozpočtu a státním fondům (za závazky vuči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálnfho 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životnfho prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravnf 
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 (UvedYe seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 



1. Popis naplnění specifických kritérií 
2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 
3. Doklad o vlastnictví pozemků 
4. Podrobný položkový rozpis nákladů 
5. Mapový přehledový situační výkres 
6. Fotodokumentace současného stavu 
7. Čestné prohlášení- není vyžadováno povolení stavby 

V e Žďáře nad Sázavou dne 10.3.2020 

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

Razítko, jméno/a a podpís/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 spltluje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předldádání projeklú 

je žádost včetně doi</adů nutných k posouzeni žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládáni projektů 

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

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 
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FOND VYSOČINY 
PROGRAM "UNESCO 2020" 

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 zákonfk, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákonfk") 

(ID FV2758.0003) 

Čl. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 

Zižkova 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: 

a 

Město Zd'ár nad Sázavou 
se sídlem: Zižkova 227/1, 591 01 Zďár nad Sázavou 
IČO: 00295841 
zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, starostou města 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Čl.2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
"dotace") na realizaci projektu "Obnova 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 Krajský úřad Kraje Vysočiny, odbor kultury, památkové péče a cestovního 

1 



ruchu, 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 posky1uje Příjemci na projekt 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 500 644 Kč 
v_ýše dotace v Kč 500 000 Kč 
Výše dotace v % 99,87% z celkový_ch nákladů na projekt 
Vlastní podíl Příjemce v % O, 13% z celkových nákladů na projekt 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 644 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 vereJnou 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 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. 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 1. 2020 nejpozději však do 30. 11. 2020. 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 (s výjimkou 

uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům 

b) alkohol a tabákové výrobky, 
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, 
d) úhrada úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
f) náklady na publicitu, 
g) dotace a dary, 
h) náklady na pohoštění, 
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ... ), 

4) Uznatelné náklady projektu jsou: 
a) opravy a udržování, 
b) technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (vč. podlimitního), 
c) pořízení drobného hmotného dlo.uhodobého majetku, 
d) nákup materiálu, nákup ostatních služeb, 
e) platy zaměstnanců v pracovním poměru vč. povinného pojistného placeného 

zaměstnavatelem, ostatní osobní výdaje. 
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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 povinností 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 celkových nákladů na projekt (např. analytickým 
účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označeni prvotních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) 
uvedením "spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02758.0003", 

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 data 
ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy). 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.fondvvsociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 11. 12. 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." 
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, 
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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 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) k přeměně nebo zrušení 
příjemce s likvidací (§ 1 O a 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 rozhodnut[ 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. 

Čl.10 
Publicita 

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

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu: 
umístit na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných 
nosičů "Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita 
umístit logo Kraje na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 
souvisejících s projektem, 
verbálně prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti projektu, 
umístit aktivní odkaz www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním projektu, 

3) Publicita dle Čl. 1 O odst. 2 bude probíhat nejméně po dobu konání projektu. 

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 

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 
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 Jaroslava Panáčková, tel. 564 602 296, email: 
panackova.j@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, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, 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. 
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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 součástf této smlouvy je: 
Příloha č. 1 -Žádost o poskytnutí dotace ze dne 27. 1. 2020. 

1 O) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 5. 
2020 usnesením č. 0218/03/2020/ZK. 

v ............................. dne ....................... . 

Ing. Martin Mrkos 
starosta města 
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Ing. Jana Fischerová, CSc. 
náměstkyně hejtmana 
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FOND VYSOCINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČIN 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplněni žádosti klikněte na 
"Odeslat data" v záhlavl formuláře) 

Název programu 

Název projektu 

Identifikační údaje žadatele 

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby 

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby 

IČO: 00295841 

Přesný název: Město Žďár nad Sázavou 

Právní forma: Právnická osoba- obec 

Ulice, čp: Žižkova 227/1 

Obec: Žďár nad Sázavou 

PSČ: 59101 

Sídlo pošty: Žďár nad Sázavou 

Název banky: 

Číslo účtu: 

Titul: Ing. 

Jméno: Martin 

Příjmení: Mrkos 

Funkce: starosta 

Titul: 

Jméno: 

Příjmení: 

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 příspěvkovou Název banky: 
organizací zřizovanou obcí) 

Číslo účtu: 

1. Lokalizace projektu lněsto lďár nad Sázavou, okres Lďár nad Sázavou 

UvedYe 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 přlpadě dopadu na větší 
území uvedYe vyšší administrativní 
jednotku (např. obvod ORP, okres, 
celý kraj) 

Důvodem podání žádosti o dotaci je špatný stav okolí 

2. Odůvodnění projektu a jeho 
památky UNESCO na Zelené hoře. Krajinářka .. města 
\vypracovala materiál Zelená hora koncept kraJiny . 

cíle !viz. příloha žádosti o dotaci, kde je popsána metodika 
Popište co vás k podání žádosti obnovy a údržby zeleně v těsné blízkosti kostela na 
vede; jaká je výchozí situace, jaký Zelené hoře. 
problém chcete vyřešit; co tím Cílem projektu je zkvalitnění zeleně v okolí památky a 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle propagace památky UNESCO. 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit... 



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

~ejvětším problémem celé plochy je nevhodné druhové 
~ložení porostu. K revitalizaci trávo-bylinného 
společenstva byly zvoleny následující typy 
managementu- pastva ovcí, dosev polo parazitických 
rostlin k přirozenému potlačení třtiny křovištní, seč 2x 
ročně a selektivní seč, seč v režimu 3x ročně v hodně 
provozně exponovaných místech. 
PASTVA OVCI 
Pastva bude zahájena na začátku května, až bude 
výška porostu dosahovat 1 O -15 cm. Pastva bude 
situována na ploše M na SZ straně lokality. Ovce budou 
ponechány na pastvě přibližně do srpna. Celkově se po 
plochách bude pohybovat cca 30 ovcí v závislosti na 
~ktuálním stavu porostu a vývoji počasí. 

pOSEV POLOPARAZITICKÝCH ROSTLIN 
!Na vytipovaných místech v režimu seče 2x ročně a 
selektivní seče budou na podzim vysety semena 
poloparazitického kokrhele luštince (Rhinanthus 
alectorolophus ), který ochotně parazituje na třtině 
křovištní a úspěšně ji potlačuje. Cíleně budou vybrány 
plochy s největší pokryvností třtiny křovištní, rozmístění 
ploch bude rovnoměrně po celém území, tak aby 
následující rok mohlo dojít k samovolnému šíření 
kokrhele. Plochy budou před výsevem posekány (co 
nejníže u země), veškerá biomasa bude vyhrabána a 
odstraněna. Hráběmi se naruší povrch půdy a budou 
vyseta semínka kokrhele v množství cca 2glm2. Na jaře 
proběhne vizuální kontrola uchycených rostlin (cca 212 
~ubna). Plochy, kde bude vyset kokrhel budou 
(lásledujicí rok sečeny až po vysemenění a odumření 
ěchto rostlin tj. cca pol. července. 
SEČ 2X ROČNĚ + SELEKTIVN[ SEČ 
Plocha bude posekána v závislosti na průběhu počasí 
~x ročně. První seč proběhne na jaře cca začátek až 
polovina června (před metáním trav). Druhá seč 
proběhne cca v první polovině srpna. V případě hodně 
~uchého léta, kdy nestihne porost narůst se druhá seč 
pdloží na pozdější termín. 
Kosení bude probíhat za vhodného počasí (teploty do 
25 "C, ne extrémní sucho, ne v poledne apod.), 
~hodnou mechanizací na výšku min. 5 cm. V závislosti 
na počasí a vývoji vegetace je možné seč v průběhu 
roku na některých místech zopakovat. 
V pásu okolo cest šíře cca 1 m na každou stranu a na 
exponovaných místech budou z provozních důvodů 
plochy sekány 3x ročně, které se bude řídit stejným 
režimem jako plochy v režimu seč 3x ročně, viz níže. 
Ve všech případech musí být posečená biomasa 
odstraněna. 
Selektivní seč je založena na cíleném odstraňování 
(posekáni) nežádoucích rostlin např. šťovíky. V 
plochách budou před rozkvětem pokoseny jednotlivé 
režádoucí druhy, jejich biomasa bude odstraněna. 

~EČ V REŽIMU 3X ROČNĚ 
Ploch \i v okolí cest a na Qrovozně exoonovaných 
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4. Cílové skupiny projektu Turisté a návštěvníci památky UNESCO 

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

5. Předpokládaný časový březen 2020 -výběr zhotovitelů, přípravné práce 

harmonogram realizace ~uben 2020 - listopad 2020 - realizace akce 

projektu -začátek/ukončení 
projektu 
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kultumílsportovní akce uved1e 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uved1e kalendářní měsíc 

6. Organizační a odborné 
Město má bohaté zkušenosti s čerpáním dotací. 

zabezpečení projektu 
fl\kce nevyžaduje vydání žádného povolení. 

Popište vaše zkušenosti s 
Na realizaci akce budou vybrány realizační firmy. 

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 muslte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu 

Celkové náklady na 
500 644 Kč 100,00 projekt 

Požadovaná výše 
500 000 Kč 99,87 dotace 

7. Rozpočet projektu - z toho investiční 
Kč ,00 U žadatelů, kteří mohou uplatnit dotace 

odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní -z toho neinvestiční 

500 000 Kč 100,00 žadatelé uvádějí náklady včetně dotace 
DPH. 

částky uvádějte v celých Kč Spoluúčast žadatele 644 Kč ,13 

- z toho investiční 
Kč ,00 

spoluúčast 

-z toho neinvestičnf 644 Kč 100,00 
spoluúčast 

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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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 
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 

[!;l 

o 

o 

Ladatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancováni 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 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 
zabezpečen/, 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 (Uvedle seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a oč/slujte 
je.) 

1. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 
2. Položkový rozpis nákladů 
Kopie závazného stanoviska orgánu státní památkové péče 

V e Ld'áře nad Sázavou dne 
R"títk:n, jméno/a a podpis/y 

statutárního 
· zástupce/zástupců žadatele 

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



FOND VYSOČINY 
PROGRAM "PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM 

HOSPODÁŘSTVÍ 2020" 

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") 

ID FV02767.0075 

Čl. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: 

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

Čl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
"dotace") na realizaci projektu "Povodí rybníka Velký Posměch a Velký Žďárský", 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 
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne. 
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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 300 000 Kč (slovy: třistatisíc 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 719 950 Kč 
300 000 Kč 

41,67% z celkov'ch nákladů na pro·ekt 
Vlastní podíl Příjemce v % 58,33 % z celkových nákladů na projekt 
Vlastní podíl Pří'emce v Kč 419 950 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. 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. 

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. 
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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. 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 4. 2020, nejpozději však do 31.10. 2021. 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 (s výjimkou uvedenou 

v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům, 
b) alkohol a tabákové výrobky, 
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby, 
d) úhrada úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
f) náklady na publicitu, 
g) dotace a dary, 
h) náklady na pohoštění, 
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ... ), 
j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného 

zaměstnavatelem, 
k) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku souvisejícího 

se zpracování projektů sloužících k zasíťování nezastavěných pozemků, 
I) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku souvisejícího s 

vyhledáním a napojením nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody 
v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze skupinového vodovodu. 

4) Uznatelné náklady projektu jsou: 
a) nákup služeb spočívajících ve vypracování studií (pouze podprogram C), generelů, 

projektových dokumentací a provedení hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných 
vrtů, 

b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku spočívajícího ve vypracování studií (pouze 
podprogram C), generelů, projektových dokumentací a provedení hydrogeologických 
průzkumů nebo průzkumných vrtů, 
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5) 

6) 

c) pořízení dlouhodobého hmotného majetku spočívajícího ve vypracování studií (pouze 
podprogram C), generelů, projektových dokumentací a provedení hydrogeologických 
průzkumů nebo průzkumných vrtů. 

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. 

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, účelovým 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 FV02767.0075", 

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 data 
ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy). 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, 
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f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor 
je umístěn na www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 30. 11. 2021. 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., 
kopie smlouvy s dodavatelem prací na realizaci projektu, 
jeden výtisk projektové dokumentace nebo hydrogeologického posudku se 
sponzorským vzkazem Kraje Vysočina dle Čl. 1 O odst. 3 této smlouvy, který bude 
vrácen zpět, 

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 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. 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) umístit na výstupech projektu typu studií, generelů nebo projektových dokumentací 

"Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 
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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 3 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 3 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. 

Čl. 12 
Důsledky porušení povinnosti 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. Radek Zvolánek, tel. 564 602 363 email zvolanek.r@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. 
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5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

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 
12. 5. 2020 usnesením č. 0251/03/2020/ZK. 

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

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

Ing. Bc. Martin Hyský 
člen rady kraje 
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Kn:Aj Vysocma 
FOND VYSO(INY 

"" ~ ~ -v ! {\:4,JJ}") li::\: u 

ZADOST O POSKYTNUTI DOTACE Z FONDU VYSOCINY 

Kód elektronické žádosti (po 
finálnlm vyplnění žádosti klikněte na 

data" v záhlaví formuláře) 

Název programu 

Název projektu 

Podprogram 

Identifikační údaje žadatele 

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby 

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pro právn/ úkon 
podáni žádostí je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby 

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM 
HOSPODÁŘSTVI2020 

Posměch a Žďárský 

Ochrana před povodněmi a suchem 

IČO: 00295841 

Přesný název: Město Žďár nad Sázavou 

Právní forma: Právnická osoba- obec 

Ulice, čp: Žižkova 227/1 

Obec: Žďár nad Sázavou 

PSČ: 59101 

Sídlo pošty: Žďár nad Sázavou 

Název banky: 

Číslo účtu: 

Titul: Ing. 

Jméno: Martin 

Příjmení: Mrkos 

Funkce: starosta 

Titul: 

Jméno: 

Příjmení: 

Funkce: 



Titul: 
Statutární zástupce žadatele 

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

Funkce: 

Jméno: Ilona 

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Vráblová 

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

Tel.: 605852984 

lndenlifikační údaje 
Přesný název: 

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

Číslo účtu: 

1. Lokalizace projektu 
město Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou 

Uveďte v jaké obcí bude projekt 
rea/ízován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
úze ml vice obcí, tak je vypište 
nebo v přlpadě dopadu na vMšl 
územ! uveďte vyšší administrativní 
jednotku (napf. obvod ORP, okres, 
celý kraj) 

---
Projekt řeší opatření, která mají za cil omezit riziko 
povodně v částí města Žďár nad Sázavou 
ui.Smetanova - Veselská - Palachova a v průmyslové 
~óně samotné. V této lokalitě se město jíž v minulostí s 

2. Odůvodnění projektu a jeho nadbytkem vody potýkalo. Na lokalitu byla zpracována 
cíle prověřovací studie ,.Povodí rybníka Velký Posměch a 
Popište co vás k podání žádosti Velký Žďárský ve Žďáru nad Sázavou" (zpracovatel 
vede; jaká je výchoz! situace, jaký Agroprojekt PSO). Z té vychází návrh opatření na 
problém chcete vyřešit; co tím stávajících nádržích- Velký Žďárský rybník a Velký 
chcete dosáhnout, jaké jsou cf/e Posměch (samostatný projekt) a návrh na zbudování 
projekíu - co chcete zlepšit. nových retenčních nádrží v lokalítě průmyslové zóny 
zkvalitnit... amská La lL Ty doplní soustavu stávajících 

maloobjemových požárních nádrží a tím odlehčí 
rybníku Velký Posměch a Velký Žďárský. 
Cílem projektu je ochrana před povodněmi v dané 
lokalitě města (zadržování vodv v krajině). 



Předmětem akce je zpracování projektové 
~~~um~ntac!' "Povodí rybníka Velký Posměch a Velký 

3. Popis projektu ~~arsky ve Zďáru nad Sázavou." vypracované ve 

Popište co konkrétně bude ~sech nezbytných stupních -sloučené DUR I DSP (dále 

obsahem projektu; co chcete en PD) dle vyhlášky 499/2006, o dokumentaci staveb-

pofizovat, budovat, vylepšoval, ~ p~ré +. h CD. Součásti projekčních prací bude i 

organizovat atp.; v jakém proJednam se správci technické infrastruktury a DOSS 

množ stvl a rozsahu- uvedře (dokladová část). 

základní parametry projektu (kolik, • Návrh retenčních nádrží zajišťujících bezpečné 

čeho) achycení povrchových vod ze současných lokalit. 
Řešené retenční objekty vycházející ze závěrů 
prověřovací studie. 

4. Cílové skupiny projektu obyvatelé části města Zďáru nad Sázavou, podnikatelé 

Popište komu realizace projektu 
průmyslové zóně 

pomi'Jže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétnl přínos, jak to zlepšl 
jejich podmínky atp. 

5. Předpokládaný časový [výběr zhotovitele PD -červenec 2020 

harmonogram realizace 
ahájeni realizace akce - srpen 2020 

projektu ·začátek/ukončeni 
ukončení realizace akce- září 2021 

projektu 
závěrečné vyhodnocení akce- říjen 2021 

Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele 
přípravné práce, vlastní realizac~ 
apod.); v pfípadě organizace 
kulturní/sportovní akce uvedře 
pfesný termfn jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc 

6. Organizační a odborné Město Zďár nad Sázavou zaměstnává tým 

zabezpečeni projektu 
17aměstn~nců P?dílejících se na realizaci projektU 

Popište vaše zkušenosti s 
dotovanych z narodnich i evropských zdrojů. Tito 

realizací podobných akcí; jaké 
7aměstnanci na úřadě pracují již řadu let a mají spoustu 

máte zkušenosti s realizaci 
kušeností s podáváním žádosti o dotace a následnými 

projektll (podávání žádoslf); kdo 
realizacemi. 

bude projekt realizovat (přímo 
Město v rámci projektu provede výběrové řízeni na 

žadatel nebo prostřednictvím 
pracovatele projektové dokumentace v rámci 

odborné firmy); jaké organizační 
Směrnice města (efektivnost, rovnost a 

kroky budete muset podniknout, 
ransparentnost). 

aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyfídit pro zdárný 
průběh projektu 



Celkové náklady na 
719 950 Kč 100,00 

projekt 

Požadovaná výše 
300 000 Kč 41,67 

dotace 

7. Rozpočet projektu - z toho investlčnf 
Kč ,00 U žadatelů, kteřl mohou uplatnit dotace 

odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatnl - z toho neinvestiční 300 000 Kč 100,00 žadatelé uvádějí náklady včetně dotace 
DPH 

částky uvádějte v celých Kč Spoluúčast žadatele 419 950 Kč 58,33 

- z toho investiční 
Kč ,00 

spoluúčast 

-z toho neinvestíčnf 419 950 Kč 100,00 
spoluúčast 

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

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

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

{!;J 

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. 

1 O. 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 
státnlmu rozpočtu se považují závazky vůči finanénlmu úřadu, Správě socíálnlho 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydleni a Státní fond doprav ni 
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 (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti pfikládáte a očislujte 
je) 



1. Stručný popis naplněni specifických kritérií 
2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 
3. Kopie cenové nabidky 
4. Doklady k problémúm s velkou vodou v dané lokalitě 

Ve Žďáře n.S. 

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

Razltko, 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 žádostí požadované v bodě 15 
Výzvy k předkládání projektů 

- projekt splrluje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projekttl 

je iádost včetně dokladú nutných k posouzeni žádostí připravena k podáni dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

-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 



Naplnění specifických kritérií 

a) Význam navrhovaného opatření 

V dané lokalitě v minulosti došlo k problémům s velkou vodou, nejsou k tomu však 
dochovány žádné doklady. Přiloženy jsou pouze doklady vodoprávního úřadu o 
možnostech vzniku záplav a nutnosti řešení této situace viz. doklady z přílohy 
žádosti o dotaci 

b) Počet řešených trvale bydlících obyvatel 

Projekt řeší ulice: Smetanova, Palachova a Veselská- tzn. více než 1 000 trvale 
bydlících obyvatel 

c) Návaznost na stávající řešení 

Město má na danou lokalitu zpracovánu prověřovací studii .. Povodí rybníka Velký 
Posměch a Velký Žďárský ve Žďáře nad Sázavou". Jako navazující bude zadána 
PD pro sloučené řízení (ÚR, SP). 



AGROPROJEI<T s.r.o. 

Váš dopis značky/ze dne Naše značka 

Město Žd'ár nad Sázavou 
Žižkova 227/l 

591 01 Žd'ár nad Sázavou 

Vyřizuje/telefon 

Doležnl/777291646 
V Brně dne 
26.3.2020 

Věc: Cenová nabídka na zpracování projel<tové dokumentace vycházející z Prověřovací 
studie "Povodí rybníka Velký Posměch a Velký Žd'árský ve Žd'áru nad Sázavou". 

Popis objektů projektové dokumentace: 

• Příkopy Pl, P2, PJ a P4 včetně objektu výtoku od odpadního potrubí z Velkého 
Posměchu a tlumícího objektu na přítoku od parkoviště. 

• Návrh retenčních nádrží NL N2 a N3 zajišťujících bezpečné zachycení povrchových 
vod ze současných lokalit. 

ProjektovtÍ dokumentace (DUR, DSP) 

ZqiWění dal.~ich podkladů 

f/j\*kopisné geodetické podrobné zamětení 
lG pnizkum 
f)pracovúni dokumentace (DUR. DSP) 
lnženJ!rská r...'inno.st {zajištění dokladli. l'):jJdfení správci'i iniený1~\·kých síti) 

CELKEM 
CELKEM S DPH 

15 000,- Kč 
45 000,- Kč 

25 000,- Kč 
-180 000.- Kč 
30 000.- K<' 

59511011,- Kč (bez DPH) 
719 9511,- Kč (.v DPH 21%) 

Projekční pnice se budou skládat z následujících činností, případně některých dalších 
uvedených v následujících odstavcích. 

Součástí díla budou tyto dllčí úkony a práce: 

obstarání potřebných podkladů (kat. mapy, vodohosp. mapy. vyjádření správců sítí a 
dotčených orgánú, vyjádfení správce toku apod.), 
podrobné výškopisné a polohopisné zaměření území a stávajících konstrukcí v systému JTSK 
aBPV. 
projednání návrhu řešení s příslušnými dotčenými orgány stát11i správy, správci technické 
infrastmktury včetně svolání výrobních výború za t'1časti investora a dotčených institucí, 
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vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení v 6 
vyhotoveních v klasické papírové formě + 1 x digitálně na CD. autorizovaným inženýrem 

v oboru vodních staveb. 
provedení geologického a geotechnického prúzkumu a vyhodnoceni odebraných vzorků 
akreditovanou laboratoři mechaniky zemin 

Dílo nezahrnuje: 
vypracování položkového rozpočtu 
zajištění vlastnických práv k jiným pozemkúm než ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou, 
vypracování smluv a ostatní práce v souvislosti s vlastnictvím pozemklt 

zajištěni územního rozhodnuti 
zajištění stavebního povolení - vodoptóvniho rozhodnutí 
PD přípodných přeložek inženýrských sítí 
vypracování hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), pokud bude orgány Ž:P požadováno 
vypracování biologického hodnocellí lokality, pokud bude orgány ŽP požadováno 

autorský dozor stavby 

V Brně: Dne 26.3.2020 
Vypracoval: Doc.Dr.lng. Petr Doležal 

zástupce ředitele společnosti 
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