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„Zvýšení kybernetické bezpečnosti“ a na akci „Park Klafar– vodohospodářské řešení“ v 
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Popis 
 
Na krajský úřad byla prostřednictvím odboru SRI podána žádost o dotaci na akci: Zvýšení 
kybernetické bezpečnosti, do programu Informační technologie 2022 a žádost o dotaci na akci 
Park Klafar vodohospodářské řešení do programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 
2022.   
Po vyhodnocení všech žádostí o dotaci byly dané akce města vybrány k poskytnutí podpory. 
 
Jedná se o dotaci na výdaje spojené se zajištěním kybernetické bezpečnosti na městském úřadě a 
o dotaci na vypracování projektové dokumentace na vodohospodářské řešení parku na Klafaru 
(dle zadání od p. Radilové). 
 
Dopad do rozpočtu města 
Kybernetická bezpečnost- celk. náklady 1 013 tis. Kč  - dotace 150 tis. Kč 
PD na park na Klafaru – celk. náklady 824 tis. Kč  - dotace 400 tis. Kč 
 
 
Geneze případu 
Viz. Popis 
 
 
Návrh řešení 
Schválit navržené usnesení 
 
 
Varianty návrhu usnesení 
 
• Rada města po projednání schvaluje: 

 
Smlouvu o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci 
„Zvýšení kybernetické bezpečnosti““ v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím 
podpisem 
 
Smlouvu o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi městem a Krajem Vysočina  na akci 
„Park Klafar – vodohospodářské řešení““ v předloženém znění a pověřuje starostu města jejím 
podpisem 
 
  
 

• Rada města neschvaluje předložený materiál  
 

Doporučení předkladatele 
Odbor SRI doporučuje schválit materiál dle předloženého návrhu usnesení. 
 
Stanoviska  - 



FOND VYSOCINY 
PROGRAM ,INFORMACNi A KOMUNIKACNi 

TECHNOLOGIE 2022" 

SMLOUVA 0 POSKYTNUTi DOTACE 
uzavrena na zaklade dohody smluvnich stran nikoliv na ukor ochrany kterekoliv ze smluvnich 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, 
ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen ,obcansky zakonik") 

Kraj Vysocina 

FV02851 .0038 

c1.1 
Smluvni strany 

se sidlem: Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
ICO: 70890749 
zastoupeny: Mgr. Vitezslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy povefen: RNDr. Jan Bi'izd'ala, clen rady kraje 
(dale jen "Kraj") 

bankovni spojeni: , a. s. 

a 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 
se sidlem: Zizkova 227, 59101 Zd'ar nad Sazavou 
ICO: 00295841 
zastoupene: lng. Martinem Mrkosem, starostou 
(dale jen "Prijemce") 
bankovni spojeni: ~· 

cislo uctu: -

c1. 2 
Ocel smlouvy 

Ucelem teto smlouvy je poskytnuti ucelove verejne financni podpory z Fondu Vysociny (dale 
jen ,dotace") na realizaci projekt ,z-yyseni kyberneticke bezpecnosti", blize specifikovane v 
zadosti o poskytnuti dotace, ktera tvori nedilnou soucast teto smlouvy jako Pi'iloha c. 1 (dale 
jen ,projekt"). 

c1. 3 
Zavaznost navrhu 

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

2) Pokud tento navrh smlouvy nebude Pi'ijemcem akceptovan a podepsany opravnenou 
osobou dorucen Kraji na adresu uvedenou v zahlavi teto smlouvy v terminu podle Cl. 3 
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odst. 1) teto smlouvy nebo v tomto terminu Prijemce nepozada Kraj o prodlouzeni 
terminu, navrh smlouvy zanika a narok na dotaci nevznikne. 

c1. 4 
Zavazek Prijemce 

1) Pfijemce dotaci za podminek stanovenych v teto smlouve prijima a zavazuje se, ze bude 
projekt realizovat SvYm jmenem, na svou vlastni odpovednost, v souladu s pravnimi 
predpisy a podminkami teto smlouvy. 

2) Prijemce se zavazuje vratit dotaci do 15 kalendarnich dnu ode dne, kdy Kraji pisemne 
sdeli, ze u projektu, kterY byl zrealizovan, nebude nadale plnit podminky dane touto 
smlouvou (ud..Zitelnost, archivace, povinnost umoznit kontrolu, ... ) na ucet uvedeny 
v zahlavi teto smlouvy. 

ct. s 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Prijemci na projekt dotaci ve vysi 150 000 Kc (slovy: stopadesattisic korun 
ceskych). 

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

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

Pi'ijemce. 

Celkove naklady projektu 1 013 249 Kc 
Vyse dotace v Kc 150 ooo Kc 
Vyse dotace v % 14,80 % z celkovych nakladu na projekt 
Vlastni podil Pfijemce v% 85,20% z celkovych nakladu na projekt 
Vlastni podil Prijemce v Kc 863 249 Kc 

3) Vyse dotace uvedena v Cl. 5. odst. 1) teto smlouvy je maximalni. Pokud skutecne celkove 
naklady projektu prekroci celkovou vysi nakladu projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), 
uhradi Pfijemce castku tohoto prekroceni z vlastnich zdroju. Pokud budou skutecne 
celkove naklady projektu nizsi nez vYSe celkovych nakladu projektu uvedenych v tabu lee 
v odst. 2), vyse dotace uvedena v odst. 1 zustane nezmenena pouze v pripade, kdy bude 
vlastni podil Prijemce stale tvorit minimalni procentni hodnotu uvedenou ve vyzve 
k predkladani projektu (tj. 35 %), v ostatnich pripadech bude castka dotace umerne 
snizena tak, aby byl v:Zdy dod..Zen vlastni podil prijemce uvedeny v zavorce vyse. 

4) Dotace je verejnou financni podporou ve smyslu zakona c. 320/2001 Sb., o financni 
kontrole Ve verejne sprave a 0 zmene nektefYCh zakonu (zakon 0 financni kontrole), 
ve zneni pozdejsich predpisu, a vztahuji se na ni vsechna ustanoveni tohoto zakona. 

5) Soubeh dotace z nekolika programu Fondu Vysociny ci dalsich dotacnich titulu Kraje 
na realizaci jednoho projektu neni mozny. Soubeh dotace z Fondu Vysociny s dotacemi 
jinych poskytovatelu se nevylucuje. Vyse poskytnutych dotaci na projekt vsak v takovem 
pripade nesmi presahnout 1 oo % celkovYch nakladu na projekt. 
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c1. 6 
Zpusob poskytnuti dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorazove bankovnim prevodem na ucet Prijemce, a to nejpozdeji 
do 90 kalendarnich dnu ode dne vcasneho, radneho a prokazatelneho doruceni zaverecne 
zpravy die Cl. 8 pism. f) teto smlouvy. v pripade, ze zaverecna zprava nebude ani po pripadne 
vyzve predlozena ve strukture die Cl. 8 pism. f) teto smlouvy, narok na vyplaceni dotace 
bez dalsiho zanika. 

Cl. 7 
Podminky pouiiti dotace 

1) Prijemce je opravnen cerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozdeji do 28. 2. 2023. Uznatelne naklady na realizaci projektu mohou vznikat 
nejdrive dnem podpisu teto smlouvy opravnenymi zastupci obou smluvnich stran. Pouze 
v tomto obdobi mohou vznikat uznatelne naklady na realizaci projektu. 

2) cerpanim dotace se pro ucely teto smlouvy rozumi uhrada celkov'fch nakladu 
souvisej icich s realizaci projektu , ktere nejsou touto smlouvou oznaceny jako naklady 
neuznatelne. Celkove naklady projektu ve skutecne vysi musi b';t vyuctovany, uhrazeny 
a promitnuty v ucetnictvi Prijemce nejpozdeji do dne uvedeneho v Cl. 7 odst. 1) teto 
smlouvy. 

3) Neuznatelne naklady projektu jsou: 
a) platby dania poplatku statnimu rozpoctu, dari z pridane hodnoty (s vyjimkou 

uvedenou v Cl. 8 pism. d) teto smlouvy), platby dania poplatku krajum, obcim a 
statnim fondum, 

b) alkohol a tabakove v';robky, 
c) naklady na nakup veci osobni potreby, 
d) uhrada uveru a pujcek, 
e) penale, pokuty, poplatky, nahrady skod a manka, naklady na pravni spory, 
f) naklady na zajisteni publicity projektu, 
g) dotace a dary, 
h) naklady na pohosteni, 
i) bezne provozni naklady (udrzba a provoz sw systemu, najem kancelari, telefonni 

sluzby, telekomunikacni poplatky, najem datov'fch tras, opravy, energie, papir, 
topeni, kancelarske potreby, poplatky za pripojeni k siti, bankovni poplatky aj.) a 
mimoradne naklady uzivatele prima nesouvisejici s projektem, 

j) mzdove naklady, platy a ostatni osobni vydaje vc. povinneho pojistneho placeneho 
zamestnavatelem, 

k) nabytek, odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku, 
I) nakup ostatnich sluzeb (propagacni sluzby), 
m) cestovne (tuzemske i zahranicni), 
n) porizeni ci oprava prostredku komunikacni, vypocetni ci spotrebni elektroniky (video, 

fotoaparat, toner, prehravac, mobilni telefon apod.) vcetne HW periferii (tiskarna, 
skener atd.), 

o) stavebni upravy/prace prima nesouvisejici s predmetem projektu. 

4) Uznatelne naklady projektu jsou: 
a) nakup sluzeb, 
b) programove vybaveni, 
c) odmeny za uziti dusevniho vlastnictvi, 
d) odmeny za uziti pocitacovych programu, 
e) poi'izeni dlouhodobeho nehmotneho majetku, 
f) porizeni dlouhodobeho hmotneho majetku, 
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g) drobny dlouhodoby hmotny majetek, 
h) ostatni nakupy jinde nezai'azene, 

spocivajici v: 
• nakupu, vY-voji a nasazeni bezpecnostniho SW a HW, 
• zpracovani bezpecnostniho projektu (popr. vniti'nich smernic, anaiYzY rizik, 

dokumentace IS ... ), 
• testovani bezpecnosti (napi'. penetracni testy, testy zranitelnosti), 
• poi'izeni diskov}'ch poli, SAN/NASa jejich komponenty, 
• porizeni archivacnich a zalohovacich SW a HW, 
• poi'izeni metodiky zalohovani, archivace a obnovy dat, 
• digitalizaci, ukladani a elektronickou archivaci , 
• nakupu, vY-voji a nasazeni virtualizacniho reseni, 
• poi'izeni dedikovaneho HW pro serverovou/desktopovou virtualizaci , pi'icemz 

uvedeny HW musi byt uveden na kompatibi lity listu, 
• poi'izeni koncov}'ch zai'izeni pro VDI (terminaly), 
• poi'izeni virtualizacniho SW - s podminkou skutecneho nasazeni systemu 

virtualizace (neni povoleno v ramci projektu poi'idit pouze a jenom licenci 
virtualizacnich SW), 

• jednorazovem zaskoleni zamestnancu v pi'ipade komplexniho nasazeni systemu 
virtualizace a i'izeni bezpecnosti. 

5) V pi'ipade, ze dojde k rozporu mezi Cl. 7 odst. 3) tete smlouvy a Pi'ilohou c. 1 tete 
smlouvy, pouziji se pi'ednostne ustanoveni Cl. 7 odst. 3) teto smlouvy. Pokud dojde 
k vzajemnemu rozporu mezi Cl. 7 odst. 3) a odst. 4) tete smlouvy, pi'ipadne nebudou 
nektere naklady uvedeny v techto ustanovenich, plati, ze se jedna 0 naklady 
neuznatelne. 

6) Vymezeni neuznatelnych a uznatelnych nakladu die Cl. 7 odst. 3) a odst. 4) tete smlouvy 
vychazi z definic jednotlivych polozek druhoveho ti'ideni rozpoctove skladby uvedenych 
ve vyhlasce Ministerstva financi c. 412/2021 Sb., o rozpoctove skladbe. 

c1. s 
Zakladni povinnosti Prijemce 

Pi'ijemce se zavazuje: 
a) dotaci pi'ijmout, 
b) realizovat projekt pi'i dodrzovani tete smlouvy a respektovani zasad zdraveho 

financniho i'izeni, zejmena efektivnosti a hospodarnosti, 
c) vest ucetnictvi v souladu s obecne platnymi pi'edpisy, zejm. zakonem c. 563/1991 

Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pi'edpisu (dale jen ,zakon o ucetnictvi), 
a zajistit radne a oddelene sledovani celkov-Ych nakladu na projekt (napr. 
analytickym uctem, ucelovym znakem, sti'ediskem, cinnosti, ORGem aped.). Pokud 
Pi'ijemce nevede ucetnictvi podle zakona o ucetnictvi, je povinen vest danovou 
evidenci podle zakona c. 586/1992 Sb., o danich z pi'ijmu, ve zneni pozdejsich 
pi'edpisu, rozsii'enou tak, aby pi'islusne doklady vztahuj ici se k dotaci splnovaly 
nalezitosti ucetniho dokladu ve smyslu § 11 zakona 0 ucetnictvi, aby pi'edmetne 
doklady byly spravne, uplne, prukazne, srozumitelne, vedene v pisemne forme 
chronologicky a zpusobem zarucujicim jejich trvalost a aby uskutecnene pi'ijmy a 
vydaje byly v danove evidenci sledovany oddelene ve vztahu k projektu 
(na dokladech musi bYt jednoznacne uvedeno, ze se vazou k projektu). Pi'ijemce 
odpovida za i'adne vedeni a viditelne oznaceni prvotnich ucetnich dokladu 
prokazujicich celkove naklady projektu (faktury, vydajove pokladni doklady, 
paragony, uctenky aped.) uvedenim ,spolufinancovano z Fondu Vysociny 
ID FV02851 .0038", 
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d) zajistit, aby do celkovych nakladu na projekt nebyly zahrnuty naklady na vlastni dane, 
(vyjma dani z mezd a odmen zamestnancu, pokud jsou mzdove a ostatni osobni 
naklady touto smlouvou definovany jako uznatelne). Vsechny naklady musi bYt 
kalkulovany bez dane z pridane hodnoty (dale jen , DPH") v pripade, kdy Prijemce 
je jejim platcem. Vyjimkou jsou pouze takove naklady, u nichz Prijemce nemuze 
uplatnit odpocet DPH na vstupu podle zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pridane 
hodnoty, ve zneni pozdejsich predpisu. V takovem pripade muze Prijemce dotaci 
vyuzit i na financni kryti takove DPH, ktera je uctovana jako naklad. (V pripade 
aplikace rezimu preneseni danove povinnosti ve smyslu § 92e zakona c. 235/2004 
Sb., o dani z pridane hodnoty, ve zneni pozdejsich predpisu, uhradit DPH nejpozdeji 
do data ukonceni realizace projektu uvedeneho v Cl. 7 odst. 1 teto smlouvy). 
Uhradou DPH je v tomto pripade myslen prevod na ucet prisluseneho Financniho 
uradu nebo na zvlastni bankovni ucet Prijemce, zrizeny specialne pro ucely 
danovych zaloh, 

e) prokazat uhradu celkovych nakladu projektu, a to bud' vypisem ze sveho bankovniho 
uctu (mozno i vypisem z elektronickeho bankovnictvi) nebo svymi pokladnimi 
doklady, 

f) dorucit Kraji financni vyporadani dotace na formulari zaverecne zpravy, jejiz vzor 
je umisten na www.fondvvsociny.cz v materialech u prislusneho programu, 
a to nejpozdeji do 31. 3. 2023. Prilohou formulare zaverecne zpravy dale musi by.t: 
- fotodokumentace zrealizovaneho projektu vc. povinne publicity, 
- kopie ucetnich dokladu 0 vysi celkovych nakladu projektu a jejich uhrade, 
- kopie zaznamu prokazujici zauctovani a oddelene sledovani celkovych nakladu 

projektu die c1. 8 pism. c), napr. vypis z ucetniho deniku, hlavni knihy, penezniho 
deniku apod." 

g) zajistit publicitu v souladu s Cl. 10 teto smlouvy, 
h) zajistit udrZitelnost projektu v souladu s Cl. 11 teto smlouvy, 
i) ze v pripade pokud dojde, bez predchoziho souhlasu Kraje, k jeho premene nebo 

zruseni s likvidaci (§ 1 Oa odst. 5 pism. k) zakona c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych 
pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich predpisu) prede dnem predlozeni 
zaverecne zpravy die ct. 8 bodu f) je povinen do 15 kalendarnich dnu ode dne tohoto 
rozhodnuti vratit celou castku dotace, a dale pak pokud nastane tato skutecnost 
az v prubehu udrzitelnosti projektu stanovene die Cl. 11 teto smlouvy, pak opet vrati 
do 15 dnu od tohoto rozhodnuti celou castku dotace, 

j) umoznit kontrolu v souladu s Cl. 9 teto smlouvy, 
k) uchovat po dobu, kdy je Kraj opravnen provadet kontrolu die Cl. 9 odst. 2) teto 

smlouvy, originaly dokladu prokazujici celkove naklady projektu (faktury, paragony, 
uctenky, vydajove pokladni doklady apod.), jejich uhradu a zauctovani. 

c1. 9 
Kontrola 

1) Kraj je opravnen provadet kontrolu plneni teto smlouvy a financni kontrolu ve smyslu 
zakona c. 320/2001 Sb. , 0 financni kontrole ve verejne sprave a 0 zmene nekterYCh 
zakonu (zakon o financni kontrole), ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen ,kontrola"). 

2) Kraj je opravnen provadet kontrolu v prubehu realizace projektu i po jeho dokonceni, 
a to po dobu deseti let pocitanych od 1. ledna roku nasledujiciho po roce, v nemz mela 
bYt splnena posledni z povinnosti stanovenych Cl. 8 pism. a)- pism. i) teto smlouvy. 

3) Pl'ijemce je povinen poskytnout soucinnost pri vykonu kontrolni cinnosti die Cl. 9 teto 
smlouvy. 
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c1.10 
Publicita 

1) Pi'ijemce je povinen v pripade informovani sdelovacich prostredku o projektu uvest fakt, 
ze projekt byl podporen Krajem. 

2) Pi'ijemce dotace je povinen prezentovat Kraj v nasledujicim rozsahu: 
umistit na vystupech projektu "Sponzorsky vzkaz Kraje Vysocina" v grafickem 
provedeni a die manualu, kter)l je ke stazeni na www.kr-vvsocina.cz/publicita, 
v pi'ipade slavnostniho predstaveni projektu umistit "Sponzorsky vzkaz Kraje 
Vysocina" na pozvankach, plakatech, programech, vstupenkach apod., pokud 
jsou k teto prilezitosti vytvareny a dale viditelne a prominentne umistit plachtu 
nebo desku s logem kraje v miste slavnostniho predstaveni projektu, kterou si 
Prijemce vyzvedne na vyzadani u osoby uvedene v cl. 13 bodu 3) teto smlouvy), 
verbalne prezentovat Kraj v mediich a na pripadnych tiskovych konferencich 
poradanych u pi'ilezitosti projektu, 
v pripade, ze je projekt prezentovan na internetovych strankach Prijemce nebo 
strankach souvisejicich s konanim realizace projektu, umisti Prijemce 
"Sponzorsky vzkaz Kraje Vysocina" s aktivnim odkazem na www.kr-vvsocina.cz, 
v pi'ipade, ze je projekt prezentovan na socialnich sitich umisti zde Pi'ijemce 
informaci o dotacni podpore kraje - napriklad formou textu ci sponzorskeho 
vzkazu Kraje Vysocina, kter)l je ke stazeni na www.kr-vvsocina.cz/publicita nebo 
nasdileni image spotu z YouTube kanalu Kraje Vysocina. 

3) Publicita die Cl. 10 odst. 2) bude probihat nejmene po dobu konani projektu, a dale 
v dobe udriitelnosti stanovene v Cl. 11 . 

4) "Logotyp Kraje Vysocina" je ochrannou znamkou, ktera poziva ochrany podle zakona 
c. 441/2003 Sb., o ochrannych znamkach a o zmene zakona c. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcich, prisedicich a statni sprave soudu a o zmene nekterych dalsich zakonu (zakon 
o soudech a soudcich), ve zneni pozdejsich predpisu, (zakon o ochrannych znamkach), 
ve znenf pozdejsich predpisu. Prijemce je timto opravnen logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou pouzit. 

t1. 11 
Udrzitelnost projektu 

Prijemce je povinen nakladat po dobu ti'i let ode dne nabyti platnosti teto smlouvy s vesker)lm 
majetkem podporenym v ramci projektu die teto smlouvy v souladu se zamerenim projektu 
as peci radneho hospodare. Prijemce nesmi majetek podporeny z poskytnute dotace ci jeho 
cast podporenou z dotace po dobu tri let od nabyti platnosti teto smlouvy prodat, pronajmout, 
zastavit ci darovat bez vedomi a predchoziho pisemneho souhlasu Kraje. 

c1.12 
Dusledky poruseni povinnosti Pi'ijemce 

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

2) V pripade ze dotace jeste nebyla vyplacena, smlouva bez dalsiho zanika, a to ke dni 
rozhodnuti pi'ijemce o premene nebo zruseni s likvidaci, pokud nebylo mezi smluvnimi 
stranami dodatkem teto smlouvy dohodnuto jinak. 
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

c1.13 
Zaverecna ujednani 

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich 
stran a ucinnosti dnem uverejneni v informacnim systemu verejne spravy - Registru 
smluv. 

Smluvni strany se dohodly, ze zakonnou povinnost die § 5 odst. 2 zakona c. 340/2015 
Sb. , o zvlastnich podminkach ucinnosti nekter)lch smluv, uverejnovani techto smluv 
a o registru smluv (zakon o registru smluv) , ve zneni pozdejsich predpisu, splni Kraj. 

Kontaktni osobou Kraje opravnenou a povinnou poskytovat Prijemci veskerou 
nezbytnou soucinnost die teto smlouvy je lng. Dana St'astna, tel: 564 602 340 email: 
Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

Jakekoli zmeny teto smlouvy lze provadet pouze formou pisemnych postupne 
cislovanych dodatku na zaklade dohody obou smluvnich stran s vyjimkou zmeny Cl. 1 a 
Cl. 13 odst. 3) teto smlouvy. Zmenu identifikacnich udaju Prijemce uvedenych v Cl. 1 
teto smlouvy je opravnen provest Prijemce jednostranne s tim, ze tuto zmenu je povinen 
oznamit Kraji. Zmenu Cl. 13 odst. 3) teto smlouvy je opravnen provest Kraj jednostranne 
s tim, ze tuto zmenu je povinen oznamit Prijemci . Zmeny v realizaci projektu , ktere 
zasadnim zpusobem meni jeho zamereni, neni mozne povolit. 

Vztahy touto smlouvou neupravene se ridi prislusnymi ustanovenimi obcanskeho 
zakoniku. 

Vzhledem k verejnopravnimu charakteru Kraje Prijemce v>'slovne prohlasuje, ze je 
s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zverejnenim celeho textu smlouvy vcetne 
podpisu. Smluvni strany se zavazuji , ze obchodni a technicke informace, ktere jim byly 
svereny druhou stranou mimo text teto smlouvy, nezpristupni ti'etim osobam bez pisemneho 
souhlasu druhe strany a nepouziji tyto informace k jinym ucelum, nez je plneni podminek teto 
smlouvy. 

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

Nedilnou soucasti teto smlouvy je: 
Priloha c. 1 - Zadost o poskytnuti dotace 

0 poskytnuti dotace die teto smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysocina 
dne 14. 6. 2022 usnesenim c. 0266/04/2022/ZK. 

V 000000000000 000000 00000000000 dne 000000000000 0000 00000000 V Jihlave dne ooooooooooooooooooOOooooooOOOOoooooooo . 

lng. Martin Mrkos 
starosta 
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FOND VYSOČINY 
PROGRAM „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 

VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022“ 
 

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“) 

 
FV02840.0044 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:  Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
IČO:   70890749 
zastoupený:  Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, člen rady kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu:  
 variabilní symbol: 28400044 

 
a 
 
Město Žďár nad Sázavou 
se sídlem:  Žižkova 227, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:   00295841 
zastoupené:  Ing. Martinem Mrkosem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu:  
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Park Klafar - vodohospodářské řešení“, 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. 
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou 
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 
odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 

projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

 
Čl. 5 

Dotace 
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 400 000 Kč (slovy: čtyřistatisíc 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 824 402 Kč 

Výše dotace v Kč 400 000 Kč 

Výše dotace v %  48,52 % z celkových nákladů na projekt 

Vlastní podíl Příjemce v % 51,48 % z celkových nákladů na projekt 

Vlastní podíl Příjemce v Kč 424 402 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. 35 %), 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 ve struktuře dle 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. 9. 2021, nejpozději však do 31. 10. 2023. 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 zajištění publicity projektu, 
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, 

l) 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, pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku 
spočívající ve vypracování studií (pouze podprogram C), generelů, projektových 
dokumentací a provedení hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných vrtů. 
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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. 412/2021 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, zejména 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 
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 FV02840.0044“, 

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 bankovní 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.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 30. 11. 2023. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 
- elektronická verze výstupu projektu na datovém nosiči, 
- fotodokumentace zrealizované publicity (kopie stránky s umístěným „Sponzorským 

vzkazem Kraje Vysočina“, apod.), 

http://www.fondvysociny.cz/
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- 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. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního 
deníku, apod., 

- kopie smlouvy o dílo na realizaci předmětu projektu včetně kopie dokladu o 
autorizaci zpracovatele projektu v příslušném oboru autorizace podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů (tento doklad se nepředkládá, pokud již byl součástí žádosti o poskytnutí 
dotace), 

g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
i) že v případě, pokud dojde bez předchozího souhlasu Kraje k jeho přeměně nebo 

zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení 
závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f), je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto 
rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až 
v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 
dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace, 

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

smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, 
účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování. 

 
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 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. i) 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: 

- umístit na výstupech projektu „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém 
provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, 

- v případě slavnostního představení projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ 
na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této 
příležitosti vytvářeny a dále viditelně a prominentně umístit plachtu nebo desku s logem 
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kraje v místě slavnostního představení projektu, kterou si Příjemce vyzvedne na 
vyžádání u osoby uvedené v čl. 13 odst. 3) této smlouvy), 

- verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti projektu, 

- v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz, 

- v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informaci 
o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje 
Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image 
spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina. 

 
3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace 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. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít. 

 
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 
a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho 
část podpořenou z dotace po dobu 3 let od nabytí platnosti této smlouvy prodat či darovat bez 
vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, 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), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj. 
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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. 
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. 

 
7) 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. 
 
8) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace. 
 
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

14. 6. 2022 usnesením č. ..../04/2022/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................  V Jihlavě dne ............................ 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ............................................................... 
 Ing. Martin Mrkos Ing. Pavel Hájek 
 starosta města člen rady kraje 
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