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Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 

Schváleno: ZK Datum: 13.9.2016 Č.usnesení: 0462/05/2016/ZK 

Dokument uložen u: Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Obec Prosetín 

Smluvní částka: 1) 150000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor regionálního rozvoje 

Podpis zajistit do: 21.9.2016 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ORR/Hrůza 14.9.2016 

Projednáno s: ORR/F rysová 14.9.2016 

Právní kontrola: ORR/Tlustoš 15.9.2016 

Předkládá: ORR/Hrůza 14.9.2016 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ORR/Fryšová 14.9.2016 

Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 14.9.2016 

Správce rozpočtu: OE/Tesařová 16.9.2016 

Poznámka: V 
Subjekt (IČO: 00295167), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: hrůza, datum ověření: 14.09.2016 13:52:38): 

Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2016, ID dotace FV01637.0018 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 150000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 3639, ORJ: 1362, ORG: POL: UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



K /soci na 
Žižkova 5 7 ,  5 8 7  33 jihíava 

1 7  

FOND VYSOČINY 

KUJIP0164WGL 

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

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

FV01637.0018 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800 

bankovní spojení: 

Obec Prosetín 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupena: 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 

Prosetín 34, 592 64 Prosetín 
00295167 
Ing. Jiřím Drbuškem, starostou 

ČSOB, a. s. 
číslo účtu: 161743390/0300 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Oprava komunikace č. 1C a 5C v místní části Bďoví ", 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

ČI. 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 ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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ČI. 4 
Závazek Příjemce 

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

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

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 150 000 Kč (slovy: stopadesáttísíc korun 
českých). 

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

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

Příjemce. Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 446 397 Kč 
Výše dotace v Kč 150 000 Kč 
Výše dotace v % 33,60 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 66,40 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 296 397 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle ČI. 5 odst. 2. 

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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 
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ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 10. 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

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

4) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, ), 
i) náklady na právní spory, 
j) náklady na publicitu, 
k) nákup strojů, počítačů a software, 
I) nájem, nákup zásob, nákup přístrojů spotřební elektroniky, 
m) náklady na reprezentaci, 
n) informativní měřiče rychlosti a zpomalovací semafory. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) opravy a technické zhodnocení místní komunikace, 
b) opravy, technické zhodnocení nebo pořízením stavby přilehlého chodníku. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01637.0018", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 10. 2017. 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 akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady, 

f) doručit Kraji do 30. 11. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.fondvysociny.cz, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

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

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 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 ČI. 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 
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do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

ČI. 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 akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) -
písm. k) této smlouvy. 

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

ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

3) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka nebo samolepka se „Sponzorským 
vzkazem Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na 
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v ČI. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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

5) .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. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
veškerým majetkem podpořeným v rámci akce 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 pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od 
nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či 
darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 
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ČI. 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. 

ČI. 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 Luděk Hrůza, tel: 564 602 543, email: 
hruza.l@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 ČI. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

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

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

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

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

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 18. 5. 2016. 
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10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 13. 
2016 usnesením č. 0462/05/2016/ZK. 

V Prosetíně dne V Jihlavě dne 2 1. 09. 2016 

Ing. Jiří Drbušek 
starosta 

Jng. Vladimír Novotný 
náměstek hejtmana 

Obec Prosetín 
592 84 Prosetín č.34 

IČO 00295167 
Kraj Vysočina 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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Kraj Vysocma 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) N Q ^ - O O f !  

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01637-18_05__16-19 

Název grantového programu Rozvoj vesnice 2016 

Název projektu 
Oprava komunikace č. 1C a 5C v místní části 
Brťoví 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Obec Prosetín 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Prosetín 34 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Prosetín 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 59264 Identifikační údaje žadatele 
Pošta: 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00295167 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ 
BANKAA.S. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 161743390/0300 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Josef 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Kolář 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: místostarosta obce 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Blanka 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Slaná Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: referentka OÚ 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: hospodarka@prosetin.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 516463323 



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

Přesný název: 
Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

IČO: 
Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Obec: Prosetín 
Místní část: Brfoví 
Mikroregion: Bystřičko 
Kraj: Vysočina 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podáni žádosti) 

Obec Prosetín, m.č. Bitoví, se nachází v okrajové 
části mikroregionu Bystřičko i Kraje Vysočina, v 
krásné nedotčené lokalitě Českomoravské 
vrchoviny se zajímavým okolím. 
Již delší dobu je v místních částech Obce Prosetín 
upozorňováno na dlouhodobě zanedbaný stav 
silniční sítě. Již v minulosti byly zastupitelstvem 
projedávány stížnosti místních občanů na tento 
neutěšený stav. Zhoršeným stavem dopravní sítě 
je postižena celková dopravní dostupnost a 
obslužnost celé obce a v neposlední řadě i 
bezpečnost na těchto místních komunikacích. Lidé 
si stěžují na prašnost, hlučnost a také ničení 
vlastního majetku, tj. osobních vozidel. 
Realizací projektu bychom chtěli zlepšit stav místní 
komunikace, která propojuje místní část Brfoví s 
"mateřskou" obcí Prosetín. Zlepšila by se dopravní 
obslužnost občanů všech věkových kategorií, a to 
nejen dopravní, ale i bezpečnější pěší pohyb. V 
rámci projektu by došlo současně i ke zlepšení 
životního prostředí, ve kterém zdejší občané žijí. 
Obec Prosetín je malou obcí, kde většina z jejích 
občanů v produktivním věku je zaměstnána v 
okolních městech a obcích. Nutností je, díky 
špatné dopravní dostupnosti, používání vlastních 
motorových vozidel. 
Opravou předmětné místní komunikace dojde k 
vylepšení celkového vzhledu obce a tím i k 
přispění rozvoje části území Kraje Vysočina. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

- oprava části místní komunikace - spojovací část 
Prosetín - Brfoví 
- pozitivní dopad na životní prostředí a zlepšení 
prostředí, ve kterém obyvatelé žijí (snížení 
prašnosti a hlučnosti) 
- zlepšení dopravní a obecné bezpečnosti občanů 
při pohybu po komunikaci 
- úspora rozpočtových výdajů obce (neustálé 
vysprávky komunikace) 
- snížení rizika vzniku škod na osobním vlastnictví 
občanů obce (osobní automobily, motocykly, jízdní 
kola, dětské kočárky apod.) 
- zvýšení návštěvnosti obce ze strany turistické 
veřejnosti 



4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

,Hlavní cílovou skupinou jsou místní obyvatelé 
všech věkových kategorií: zlepšení životního 
prostředí - snížení prašnosti a hlučnosti, 
ekonomický odpad, zlepšení pohybu po místní 
komunikaci, zlepšení pohybu a bezpečnosti, ať již 
pěší nebo v automobilu či při jízdě na kole, 
zlepšení dopravní obslužnosti - zlepšení účelovosti 
a způsobu využití místní komunikace. 
Další cílovou skupinou je turistická veřejnost -
zlepšení všech pohybů po místní komunikaci. 
Můžeme také zmínit cílovou skupinu: místní malí 
podnikatelé - zvýšení počtu turistů a následné 
možné zvýšení poptávky po souvisejících službách 
nejen v cestovním ruchu. 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

Hlavní aktivitou tohoto projektového záměru je 
oprava části spojovací místní komunikace o 
celkové ploše cca 320 m2 mezi m.č. Brfoví -
Prosetín. Budou provedeny zemní práce 
(odstraněny nevyhovující nánosy, očištění stávající 
komunikace), dále proběhne vyspravení 
nerovností a v konečné fázi dojde k položení 
asfaltové vrstvy. 
Před zahájením těchto prací bude provedena 
výměna vodovodních šoupat (úspora finančních 
prostředků obce) - není součástí žádosti. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

- oprava části místní komunikace (cca 320 m2) -
vše na obecních parcelách 
(snížení opotřebovanosti osobních automobilů -
komunikace po opravě nebude tak zatěžovat 
vozový park občanů, úspora finančních prostředků 
obce za údržbu a vysprávky komunikace - v 
trhlinách a puklinách se zadržuje nečistota a v 
zimním období sníh a led - úklid je pak náročný jak 
finančně, tak časově) 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

Začátek projektu: červen 2016 
Ukončení projektu: říjen 2016 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Projekt zajišťuje Obec Prosetín s vybraným 
dodavatelem, který zajistí stavební dohled nad 
celou akcí a bude odpovědný za včas a řádně 
odvedené dílo dle smluvního závazku. 
Samotná obec Prosetín má zkušenosti s realizací 
projektů v rámci každoročních dotačních titulů 
POW, taktéž programů vyhlašovaných FV 
(2014-Loučení s prázdninami, 2013-Virtualizační 
řešení pro Obec Prosetín, Pořízení kontejnerů na 
bioodpad, Prosetínská přírodní školní zahrada, 
2012 - Prosetínský dětský den, Bioodpady, 2009 -
Oprava místní komunikace - m.č. Čtyři Dvory -
Prosetín, 2008 - Vybavení knihovny, 2007 -
Bezpečnost ICT, 2008 - Oprava místních 
komunikací - m.č. Brťoví) a i s evropskými 
operačními programy (SZIF - 2013 - Oprava 
schodů ke kostelu sv.Markéty v Prosetíně, 2009 -
Regenerace ústředního prostoru obce). 

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

Celkové náklady na 
projekt 446 397 Kč 100,00 % 

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

Požadovaná výše 
dotace 150 000 Kč 33,60 % 

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

- z toho investiční 
dotace Kč ,00 % 

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

- z toho neinvestiční 
dotace 150 000 Kč 100,00 % 

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

Spoluúčast žadatele 296 397 Kč 66,40 % 

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

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,00 % 

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

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 296 397 Kč 100,00 % 

10. 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 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 

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

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

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

Žadatel prohlašuje, že má: 



a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, 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. 

13. 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 



U. Seznam dokladu (Uveďte seznam všech dokladů, která k žádosti přikládáte a očíslujte 

Příloha 6.1 - Popis naplnění specifických kritérií 
Příloha 6.2 - Doložení náležitostí dle zákona č 250/2000 
Příloha 6.3 - Doklad o vlastnictví ' *DU/'UUU bb-
Příloha 6.4 - Stavební povolení (irelevantní) 
Příloha 6.5 - Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 
Příloha 6.6 - Fotodokumentace 

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

je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
' Výzvy k předkládání projektů 

v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

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

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

Obec Prosetín 
« " " " 34 

V Prosetíně dne 18.5.2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 



PŘÍLOHA č.1 

žádosti o podporu z Fondu Vysočiny, grantového programu 

Rozvoj vesnice 2016 

POPIS NAPLNĚNÍ SPECIFICKÝCH KRITÉRIÍ 

Specifická kritéria: 

a) Charakter obnovy komunikace 

• V rámci realizace projektu dojde k celkové rekonstrukci komunikace 

b) Účel předmětné komunikace 

• Předmětná místní komunikace je jedinou spojnicí mezi m.č. Bďoví a „mateřskou" 
obcí Prosetín a současně jako hlavní propojení na silnici vyšší třídy 

c) Využití předmětné komunikace 

• Komunikace slouží k veřejné dopravě (je zde vedena autobusová linka a slouží 
k zásobování). 

d) Vazba předmětné komunikace na cestovní ruch 

• Místní předmětná komunikace je jedinou spojnicí do „mateřské" obce Prosetín, kde 
se nachází kulturní památka katolický kostel sv. Markéty v Prosetíně, dále nejstarší 
evangelická toleranční modlitebna na Vysočině z roku 1782, prosetínská lípa na 
evangelickém hřbitově je finalistou soutěže Strom roku 2007 pořádané Nadací Partnerství 
a byla vyhlášená jako památný strom, dále přes Bďoví vede jedna z etap každoročně 
pořádaného mezinárodního etapového cyklistického závodu VYSOČINA. 

e) Bezpečnost chodců na předmětné komunikaci 

• V místní části Bďoví nejsou vybudovány žádné chodníky, rekonstrukcí dojde ke 
zvýšení bezpečnosti při jakémkoliv pohybu na této komunikaci pro všechny vrstvy 
obyvatel (pěší, jízda na kole atd.) 

f) Počet trvale bydlících obyvatel v místní části 

• V místní části Bďoví trvale žije 68 obyvatel, dopad projektu bude tedy minimálně na 
68 trvale žijících obyvatel. 



PŘÍLOHA Č.5 

žádosti o podporu z Fondu Vysočiny, grantového programu 

Rozvoj vesnice 2016 

PODROBNÝ ROZPOČET 

Rozpočet nákladů 

Položka Jednotka Množství 
Jednotková 
cena bez 

DPH 

Cena celkem 
včetně DPH 

Oprava místní komunikace (viz 
nabídkový rozpočet od 
dodavatele) 

kompl 1 368 923,31 446 397,21 

Celkem 446 397,21 



NABÍDKOVÝ ROZPOČET 
(položkový rozpis) 

Strana: 1 
Tištěno dne: 05.01.2016 

Databáze: 
Nabídka číslo: 

Stavba: OPRAVA MK PROSETÍN 
) 

t 

001 Brťoví - křižovatka u čp. 28 

Položka Text Množství mj, cena/mj, Celkem 
1 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 

m3 v hornině tř, 4 
2 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 

za lepivost 
3 162401102 „ Vodorovné přemístěni do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř, 1 

až 4 
4 171201201 Uložení sypaniny na skládky 
5 567321111 Podklad z vibrocemu tl 150 mm 
6 577165111 Asfaltový beton vrstva obrusná AC011 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu 
7 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 
8 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hi do 50 mm 
9 919731121 Zarovnán í styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 

mm 
10 919121211a Těsněni spár zálivkou za studena 

20.000M3 195,00 3 900,00 

20.000M3 33,00 660,00 

20.000M3 . . . 102,00 2 040,00 

20.000M3 15,00 300,00 
60.000M2 350,00 21 000,00 
60,000M2 435,00 26 100,00 

2.000KUS 890,00 1 780,00 

14.000M 60,00 840,00 
14.000M 32,00 448,00 

14.000M 89,34 1 250,76 

CELKEM Odbytová cena bez DPH : 58 318,76 

002 Bďoví - křižovatka u čp. 19 

Položka T e x t  M n o ž s t v í  mj. cena/mj. Celkem 
1 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez 31.000M2 153,67 4763,77 

překážek v trase 
2 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 75.000M3 195,00 14 625,00 

m3 v hornině tř. 4 
3 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 75.000M3 33,00 2 475,00 

za lepivost 
4 162401102 Vodorovné přemístěni do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 75.000M3 102,00 7 650,00 

5 171201201 
až 4 
Uloženi sypaniny na skládky 75.000M3 15,00 1125,00 

6 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 150.000M2 132,00 19 800,00 
7 567321111 Podklad z vibrocemu tl 150 mm 150,000M2 350,00 52 500,00 
8 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16 (obalované kamenivo 150,000M2 320,00 48 000,00 

OKS) tl 70 mm š do 3 m 
9 577154121 Asfaltový beton vrstva obrusná AG011 (ABS) tř. 1 tl 60 mm š přes 258.000M2 340,00 87 720,00 

3 m z nemodifikovaného asfaltu 
10 572243111a Vyrovnání povrchu asfaltovým betonem ACO (AB) 17.400T 2230,00 38 802,00 
11 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 7,000KUS 890,00 6 230,00 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 
12 919121211a Těsnění spár zálivkou za studena 7,000M 89,34 625,38 
13 938909111 Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo 258.000M2 4,80 1 238,40 

krytu štěrkového 
14 R 889 AC Výšková úprava atyp. šachty se sanaci vrchní části 1.000KUS 25050,00 25 050,00 

JELKEM Odbytová cena bez DPH: 310 604,55 



/AVbA UtLfttM bazUaUKH UFHcelKem 
21,00 77473,90 

Odbytová cena bez DPH : 368 923,31 

Odbytová cena s DPH: 445 397 21 

Nabídku zpracoval: 
3ředánodne: , , 


