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Zodpovídá: Příkazce operace: Ing. E. Horná 21.12.2016 

Správce rozpočtu: Bc. Renáta Tesařová 21 12. 2018 

Poznámka: [ 
Subjekt (IČO: 75021447), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: navratilova,e, datum ověření: 21.12.2016 08:26:10): 

Poskytnutí dotace GP Životní prostředí 2016, ID FV01815.0002 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 32450, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA: 3799, ORJ: 1370, ORG: POL: LIZ: 

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). 



KUJIP016C1B4 

FOND VYSOČINY 

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") 

(FV01815.0002) 

ČI. 1 
Smluvní strany 

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

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

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 236916 

Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace 
se sídlem: U Stadionu 538, 595 01 Velká Bíteš 
IČO: 75021447 
zastoupena: jiřinou Janíkovou, ředitelkou organizace 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení a číslo účtu obce Město Velká Bíteš - zřizovatele: bankovní spojení 
Komerční banka číslo účtu: 19-1726751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah 
příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Příroda je náš kamarád, společně ji chceme pomáhat", 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 32 450 Kč (slovy: třicet dva tisíc čtyřista 
padesát 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 mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 55 000 Kč 
Výše dotace v Kč 32 450 Kč 
Výše dotace v % 59 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 41 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 22 550 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. 

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 
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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 30. června 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) kancelářská a výpočetní technika 
c) mzdové náklady zaměstnanců žadatele, dohoda o pracovní činnosti, dohody o 

provedení práce (mimo viz níže) 
d) cestovné a stravné na kurzy a semináře 
e) náklady na nákup pesticidů, umělých hnojiv a rašeliny 
f) náklady na občerstvení 
g) náklady na altány, ploty a chodníky 
h) ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s realizací projektu 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup materiálu (např. papír, barvy, apod., kancelářské potřeby, tonery, sadba, 

stromky) 
b) nákup pomůcek (např. učební pomůcky, úsporné zářivky, zahradnické náčiní) 
c) nákup služeb (tisk, doprava na exkurze, vzdělávací semináře a kurzy včetně 

akreditovaného kurzu EWO, poradenství, realizace prvků přírodní zahrady, 
výukových programů, propagace a publicita projektu) 

d) náklady na certifikace zahrady 
e) pronájem místností, prostoru pro venkovní akci 
f) dohoda o provedení práce až do výše 5 tis. Kč pro školního koordinátora EWO, 

který se zapojí do projektu žadatele (tj. max. 5 tis. Kč na projekt) 

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. 

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 
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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 FV01815.0002", 

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 30. června 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 31. července 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, 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 do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 

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"). 
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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) 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. 

4) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu realizace projektu; 
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 

souvisejících s akcí, 
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce, 
c) umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce, 

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 

Udržitelnost akce (ve smyslu udržení takových hodnot přírodní zahrady, pro které byl udělen 
certifikát) je vyžadována po dobu 3 let od předložení závěrečné zprávy a vyúčtování 
projektu. 

U ostatních akcí se udržitelnost nevyžaduje. 

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. 
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ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v inf. 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. Eva Navrátilová, tel: 564 602 522, 
email: navratilova.e@kr-vvsocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: krizek.m@kr-vvsocina.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 obč. 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. Smi. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. 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. 10. 2016 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. prosince 
2016 usnesením č. 2169/40/2016/RK. 

V . L .'r.Mateřská šfelíffefeá-BíteS, 
U Stadionu 538, 

příspěvková organizace 

595 01/Velká Bíteš 
IC: 750 21 #7, tel,; ms 780 611 

Jiřina Janíková / 
ředitelka organizace 
/ 

V Jihlavě dne 21 12. 

MUDr. Jin pernoun 
hejtmaÉiAraje 

Kraj Vysocí na 
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Kraj vysočinu 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) PVojs<r oeejz— 

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

FV01815-13_10_16-3 

Název grantového programu Životní prostředí 2016 

Název projektu Příroda je náš kamarád, společně ji chceme 
poznávat 

Přesný název: Mateřská škola Velká Bíteš, U 
Stadionu 538, příspěvková 
organizace 

Právní forma: příspěvková organizace 

Ulice: U Stadionu 538 

Identifikační údaje žadatele 
Obec: Velká Bíteš 

Identifikační údaje žadatele 
PSČ: 59501 

Pošta: Velká Bíteš 

IČO/RČ: 75021447 

Název banky: Česká spořitelna, a.s 

Číslo účtu: 1624776389 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Jiřina 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Janíkové 

Funkce: ředitelka 

Titul: 

Jméno: Naděžda 

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Rousová 

osoba projektu) Funkce: učitelka 

Email: cervenatrida@msbites.cz 

Tel.: 566789615 



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

Přesný název: Město Velká Bíteš, Masarykovo 
náměstí 87 Indentifikační údaje 

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

IČO: 00295647 

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) Název banky: Komerční banka 

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

Číslo účtu: 19-1726751 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Velká Bíteš, sídliště U Stadionu, mikroregion 
Velkobítešsko 



I přesto, že se naše škola nachází uprostřed 
panelového sídliště, snažíme se o maximální 
kontakt a vyžití dětí s přírodou. K tomu využíváme 
šk. zahradu, podnikáme vycházky a výlety. V rámci 
ŠVP PV máme vypracovanou Koncepci EWO, 
jsme zapojeni do celorepublikové sítě MŠ 
Mrkvička. Zabýváme se projekty týkající se 
zdravého životního stylu (Projekt Bonduelle - Škola 
plná zdraví), ochranou přírody (projekt Fíha Dýha -
práce s přírodninami a odpadovým materiálem). 
Jsme zapojeni do Soutěže s panem Popelou -
sběr tříděného papíru a dále do inovativního 
projektu Odpovědná škola, který dětem nenásilnou 
formou ukazuje, co mohou svým chováním a to 
nejen ve vztahu k přírodě ovlivnit, V souladu s 
koncepcí EWO navštěvujeme ekolog, středisko 
Baliny a Ostrůvek Velké Meziříčí, pořádáme Den 
Země, přehlídku živých zvířat na zahradě MŠ, 
cannísterapii. S dětmi využíváme a pečujeme o 
prvky přírodní zahrady (vrbičkové stavby, smyslově 
prožitková stezka, kompostér, smyslové brány, 
přírodní altán určený pro práci a experimentování s 
přírodninami, závěsná krmítka, vyvýšené záhony). 
V mateřské škole chováme živá zvířata, o které 
děti s dopomocí učitelek pečují. Děti tak vedeme k 
prohloubení pocitu sounáležitosti s přírodou a k 

2. Odůvodnění projektu úctě ke všemu živému. V jednotlivých třídách 
(Popište výchozí situaci, která Vás postupně budujeme koutky "Objevy-pokusy1, které 
vede k podání žádosti) jsou vybaveny mikroskopy, lupami a jinými 

laboratorními pomůckami. 
V souladu s koncepcí budování šk. zahrady je 
naším záměrem budovat na ní výchovně 
vzdělávací kouty. Tento záměr je postupně 
naplňován i díky podpořeným projektům z Fondu 
Vysočiny: 
V roce 2015 byly zbudovány dva výukové panely 
„Třídíme" a „Recyklace" - podpořený projekt „My 
třídíme nejlépe". 
V roce 2016 byl vybudovaný výukový panel 
„Stromy a keře" - podpořený projekt "Lesní 
pedagogika aneb Proměna přírody v čase". 
V tomto školním roce bychom chtěli vytvořit další 
výchovně vzdělávací kout s dřevěnými výukovými 
panely - „Zvířata" a „Ptáci", které budou u dětí 
prohlubovat zájem o vše živé a budou v dětech 
pěstovat kladný vztah ke zvířatům a ptactvu. 
V souladu s koncepcí EWO a díky podpořenému 
projektu z Fondu Vysočiny "Lesní pedagogika 
aneb Proměna přírody v čase"se děti účastnily tří 
po sobě jdoucích výukových programů lesní 
pedagogiky - Podzim, Zima, Jaro. Tyto vycházky 
chceme doplnit o vycházku v letním ročním období 
(Léto), tímto doplnit předchozí tematické vycházky 
a umožnit dětem sledovat proměny přírody během 
celého kalendářního roku. 



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

1. Pěstovat v dětech navštěvujících MŠ, rodičích a 
širší veřejnosti citlivost a vztah vůči přírodě a 
životnímu prostředí, včetně citlivého vztahu ke 
zvířatům a rostlinám. 
2. Diskutovat a zkoumat otázky životního prostředí. 
3. Umožňovat dětem pobyt v přírodě, podporovat 
častý kontakt s přírodou. 
4. Vzdělávat děti v otázkách životního prostředí, 
uvědomovat si proměnu přírody v čase. 
5. Rozvíjet schopnosti dětí samostatně zkoumat či 
experimentovat a vyhodnocovat možná řešení, 
vyvozovat závěry. 
6. Uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem 
ovlivňují, že každý může svým chováním působit 
na životní prostředí. 

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

1. Děti navštěvující MŠ a jejich rodiče. 
2. Děti předškolního věku nenavštěvující MŠ a 
jejich rodiče v rámci akcí pořádaných školou pro 
veřejnost. 
3. Děti okolních MŠ - MŠ Přibyslavice, MŠ 
Domašov, MŠ Osová Bítýška. 
4. Žáci prvního stupně ZS Velká Bíteš v rámci 
spolupráce se ZŠ. 
5. Žáci spec. školy Velká Bíteš v rámci spolupráce. 
6. Mateřské centrum Bítešáček. 
7. Klienti Domu s pečovatelskou službou. 
8. Klienti Domova důchodců. 

Náplň projektu je směřována u těchto skupin k 
potřebě uvědomování si existenčního významu 
přírody pro člověka, z prožitků a pochopení vzniká 
úcta k přírodě, která vytváří předpoklad k ochraně 
a podpoře přírody v rámci možností v každé zvýše 
zmíněných cílových skupin. 



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

Naše mateřská škola se nachází na okraji města, 
je vystavěna uprostřed panelového sídliště. Proto 
se snažíme v souvislosti se zpracovanou školní 
koncepcí EWO nabídnout dětem co největší 
kontakt s přírodou - podnikáme vycházky do okolí 
MŠ, dbáme na pravidelný pobyt dětí venku za 
každého počasí, hojně využíváme školní 
zahradu.V souvislosti s vypracovanou koncepcí na 
budování školní zahrady chceme zbudovat další 
výchovně vzdělávací kout na naší zahradě, který 
bude obsahovat dva další nové výukové panely s 
tematikou zvířat a ptáků. Tento nový další výukový 
kout bude navazovat na již zbudované dva 
vzdělávací kouty týkající se nakládání s odpady 
(výukové panely Třídíme a Recyklujeme) a 
problematiky stromů a keřů (výukový panel Stromy 
a keře.) Tyto výukové panely byly pořízeny z 
podpořených projektů Fondu Vysočiny - projekt 
"My třídíme nejlépe" (r. 2015) a projekt" Lesní 
pedagogika aneb Proměna přírody v čase" (2016). 
Další nové výukové panely umožní dětem ověřit a 
prohloubit si znalosti z oblasti přírody získané 
nejen z tematických vycházek Lesní pedagogiky. 
Z podpořeného porjektu Fondu Vysočiny (projekt 
Lesní pedagogika aneb Proměna přírody v čase -
2016 ) jsme uspořádali tři tematické vycházky 
(výlety) do blízkého lesa. Děti se seznámily s 
proměnou přírody v čase na podzim, v zimě a na 
jaře. Našíim záměrem je toto doplnit o výchovně 
vzdělávací procházku v létě, která by završila 
pohled na proměnu přírody v čase v průběhu 
celého roku. Program vycházky bude zpracovaný 
lektorem lesní pedagogiky a bude bezprostředně 
navazovat na již proběhlé vycházky na podzim, v 
zimě a na jaře. Děti si díky lesní pedagogice a v 
souladu s prožitkovým učením, zvídavostí, 
potřebám objevovat a experimentovat vše 
vyzkouší a hlavně prožijí. 

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

Výstupy projektu v souvislosti s naplňováním 
koncepce školního plánu environnmentální 
výchovy jsou: 
1. zbudování dalších dvou dřevěných výukových 
manipulačních panelů „Zvířata" a „Ptáci" 
založených na hravém učení (2ks). 
2) zorganizování výchovně vzdělávacího programu 
v přírodě (Léto) navazujícího na loňské tři výukové 
programy (Podzim, Zima, Jaro) z podpořeného 
projektu „Proměna přírody v čase" v rámci lesní 
pedagogiky pod vedením lesnicky vzdělaného 
odborníka. 



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

Březen 2017 - červen 2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

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

Projekt bude zajištěn a organizován Mateřskou 
školou ve spolupráci se Spolkem sdružení rodičů, 
přátel a dětí školy. Lesní pedagogika bude 
zajištěna ve spolupráci s lesním odborníkem 
(pedagogem) Ing. Rostislavem Moučkou, 
Radoškov. Zhotovitelem výukových panelů bude 
truhlářská firma pana Kopáčka, Velká Bíteš. 

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 55 000 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 

Požadovaná výše 
dotace 32 450 Kč 59,00 % 

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 investiční 
dotace 0 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 32 450 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 22 550 Kč 41,00 % 

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 investiční 
spoluúčast 0 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 22 550 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 1.1. do 31.12. 



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

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií 
2. Výpis z registru osob 
3. Doložení náležitostí dle zákona číslo č. 250/2000, sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů 
4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 
5. Nákres panelu 

Mateřská škola Velká Bíteš, 
U Stadionu 538, 

příspěvková organizace 
595 01 Velká Bíteš 

IČ: 750 21 447, tel.: 566 789 611 

VVelkéBíteši . dne 18. 10. 2016 

Rézítko a podpis statutárního 
/ zástupce žadatele 

/ 

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 



Příloha číslo 1. 
Stručný popis naplnění specifických kritérii 

a) Využití rozsahu oblastí EWO 
(příroda - učební pomůcka, lesní pedagogika) 

Podporované oblasti - náklady v Kč v % 

Oblast přírody - 2 dřevěné výukové panely 2x25000Kč 90,9% 

Oblast lesní pedagogiky - 1 tematický výukový 
program „Léto" 

(dokončující program 
„Proměna přírody v čase") 5000Kč 9,1% 

Celkové náklady proj ektu 5 5 000Kč 100% 

Naším dlouhodobým cílem je neustále zvyšovat znalosti dětí i širší veřejnosti 
v environmentální oblasti a založit nejen u dítěte elementární povědomí o 
okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí a vytvořit 
základy pro odpovědný přístup dítěte (člověka) k tomuto prostředí. 

v 

V rámci SVP PV naší mateřské školy máme vypracovanou Koncepci EWO, 
která je součástí Třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd. 
Jsme jako škola zapojeni do mnoha projektů a akcí, týkajících se EWO a 

v v 

ochrany ZP - např. do celorepublikové sítě MS Mrkvička, spolupracujeme se 
Střediskem ekologické výchovy Ostrůvek, Baliny Velké Meziříčí. Zúčastňujeme 
se s dětmi různých výukových programů. V dubnu pořádáme Den země, dále 
organizujeme přehlídku živých zvířat na školní zahradě, canisterapii. Na třídách 
chováme suchozemské plže Achatiny žravé. Pečujeme o vrbičkové stavby, 
vyvýšené záhony, které jsou osázeny bylinkami a kvetoucími rostlinami. Na 
podzim se děti starají o školní zahradu tím, že sbírají opadaná jablka, plody 
ovocných stromů a shrabují listí. Do těchto aktivit zapojujeme v rámci možností 
i rodiče a širší veřejnost. 
Naše škola je dlouhodobě zapojena do sběru papíru „Soutěž s panem Popelou", 
které se zúčastňují nejenom děti, ale i rodiče a širší veřejnost. Soutěž s panem 
Popelou je ekologická soutěž pro školy jejímž cílem je zavedení trvalého 
systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu ve 
školách. 
Soutěž vychází z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší 
efekt právě na nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší do 
domácnosti. 
Dále sbíráme plastová víčka, která splňují charitativní účel pro tělesně a 
mentálně postiženou Vendulku. Jsme zapojeni do národního inovativního 



programu Odpovědná škola, jehož cílem je vštípit dětem (ale i dospělým) 
správné morální hodnoty ve vztahu k přírodě, lidem i všemu, co nás obklopuje. 

Zabýváme se i tříděním odpadu. Před vstupem do MŠ máme tři odpadkové 
označené koše, které slouží právě k tomuto třídění. V zahradě jsou zabudované 
dva dřevěné otočné výukové panely, které informují hravou a zábavnou formou 
nejen děti, ale i dospělé o problematice třídění, nakládání a recyklaci odpadu. 
Toto bylo pořízeno z podpořeného projektu Fondu Vysočiny - projekt „My 
třídíme nejlépe" (2015) 

V souladu se zpracovanou koncepcí budování školní zahrady na ní postupně 
vytváříme výchovně vzdělávací kouty. Z podpořených projektů Fondu Vysočiny 
máme vytvořené již dva a to: 

- Kout nakládání s odpady - projekt My třídíme nejlépe - viz výše. 
- Kout zabývající se stromy a keři - projekt Lesní pedagogika aneb 

Proměna přírody v čase (2016) 

Kouty tvoří výukové panely, které jsou téměř denně využívány dětmi při 
výchovně vzdělávacím procesu - pobyt dětí na zahradě, při akcích pořádaných 
naší MŠ pro veřejnost (např. DOD, Barevné návštěvní odpoledne, Setkání tří 
generací, Masopust, Čarodějnice, Zahradní slavnost, aj.) 

Naším záměrem je vytvořit další výchovně vzdělávací kout, který bude na již 
zbudované výukové kouty bezprostředně navazovat a bude tak dotvářet 
koncepci budování výchovně vzdělávacích koutů na naší zahradě. Dva nové 
výukové panely s tématikou zvířat a ptactva budou umístěny na jižní straně 
školní zahrady pod skupinou vzrostlých stromů . 
Stávající i nově zbudované didaktické panely přispějí k rozvoji dětí v oblasti 
smyslové, motorické a logické. Manipulace s panely je založena na otáčení 
jednotlivých čtvercových dílů nezávisle na sobě do čtyř poloh s barevným 
odlišením správných odpovědí. 

V rámci EWO podnikáme s dětmi vycházky a výlety do přírody, aby děti byly 
neustále v kontaktu s přírodou. Vzhledem ktomu, že jsme v loňském školním 
roce 2015/2016 podnikli tři tematické vycházky - „ Podzim", „Zima", „Jaro", 
vedené odborníkem lesní pedagogiky, spojené s pozorováním proměn stejného 
místa v závislosti na ročním období, chtěli bychom v tomto školním roce 
2016/2017 podniknout zbývající čtvrtou výukovou vycházku „ Léto", na stejné 
místo s lesním pedagogem. Účast na tematické vycházce bude organizována 
v rámci spolupráce s rodinou, s ostatními školami a institucemi (viz. cílové 
skupiny). 

Prožitky z přírody budou velkým přínosem pro uvědomění si existenčního 



významu přírody pro člověka. Z tohoto prožití může vzniknout právě ona úcta 
k přírodě a k přírodnímu prostředí. 

Výše popsaný systém vhodně doplní výchovně vzdělávací proces zakotvený ve 
ŠVP PV, potažmo v RVP PV. 

b) Zapojení cílových skupin 
Naše škola má se všemi níže uvedenými cílovými skupinami již několik let 
velice dobrou spolupráci. Veškerá spolupráce je ze strany cílových skupin 
založena na dobrovolnosti, na jejich dobrovolném chtění se účastnit 
plánovaných akcí naší školy. Cílové skupiny se aktivně samy zajímají o 
plánované akce, nabízí i nezištnou pomoc ze své strany na zdárném průběhu 
akce tak, aby byl maximálně naplněn stanovený cíl akce. 

1) Děti navštěvující MŠ a jejich rodiče: 
• Celodenní výchovně vzdělávací proces v MS - zapojení do aktivity 

v oblasti přírody (výstup projektu číslo 1 - výukový panel) a v oblasti 
lesní pedagogiky (výstup projektu číslo 2 - jeden tematický výukový 
program, vycházka) 

v 

• Společné aktivity pro děti a rodiče pořádané v MS - zapojení do aktivity 
v oblasti přírody (výstup projektu číslo 1 - výukový panel) a v oblasti 
lesní pedagogiky (výstup projektu číslo 2 - jeden tematický výukový 
program, vycházka) 

• Odpolední relaxační pobyt dětí a rodičů na zahradě MS - zapojení do 
aktivity v oblasti přírody (výstup projektu číslo 1 - výukový panel) 

2) Děti předškolního věku 
• Akce pořádané školou pro veřejnost (Den otevřených dveří, Zahradní 

slavnost) - zapojení do aktivity v oblasti přírody (výstup projektu číslo 1 
- výukový panel) 

• Předadaptační aktivity - Barevná návštěvní odpoledne - zapojení do 
aktivity v oblasti přírody (výstup projektu číslo 1 - výukový panel) 

• Společné pozorování přírody v rámci předadaptačních aktivit - zapojení 
do aktivity v oblasti lesní pedagogiky (výstup projektu číslo 2 - jeden 
tematický výukový program, vycházka) 



3) Děti okolních MŠ -MŠ Přibyslavice, MŠ Domašov, MŠ Osová Bítýška: 
• Společná zábava dopoledne spojená s pohybovými aktivitami a 

výtvarnými dílnami na školní zahradě - zapojení do aktivity v oblasti 
přírody (výstup projektu číslo 1 - výukový panel) 

• Společné pozorování přírody - zapojení do aktivity v oblasti lesní 
pedagogiky (výstup projektu číslo 2 - jeden tematický výukový program, 
vycházka) 

MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘIBYSLAVICE 
okres Brno - vcílkov přfspSkoyá organizace 

Pfibysjavicej Sokoláká 44 
í>h 0d4 83,Qomašov 

7 710 01 859 

ZÁKLADNÍ SKOIAA MATEŘSKÁ ŠKOLA DOMAŠOV 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

OKRES BRNO VENKOV 
Na Náměstí 48 

684 63 DOMAŠOV 
iCi! fOlll 188 © 
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4) Záci 1.stupně ZS Velká Bíteš v rámci spolupráce se ZS ( snazší adaptace 
budoucích školáků): 

• Společně plánované aktivity - sportovní odpoledne, Masopust, 
Čarodějnice, hry - zapojení do aktivity v oblasti přírody (výstup projektu 
číslo 1 - výukový panel) 

• Společné pozorování přírody - zapojení do aktivity v oblasti lesní 
pedagogiky (výstup projektu číslo 2 - jeden tematický výukový program, 
vycházka) 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
VELKÁ BÍTEŠ, 

příspěvková organizace 

(— 



5) Žáci speciální školy Velká Bíteš vzájemného sbližování 
handicapovaných dětí s dětmi bez handicapu: 

• Společné pozorování přírody - zapojení do aktivity v oblasti lesní 
pedagogiky (výstup projektu číslo 2 - jeden tematický výukový program, 
vycházka) 

v 

• Společně plánované aktivity - Masopust, Čarodějnice, divadelní 
představení - zapojení do aktivity v oblasti přírody (výstup projektu číslo 
1 - výukový panel) 

• Rehabilitace - zapojení do aktivity v oblasti přírody (výstup projektu číslo 
1 - výukový panel) 

6) Mateřské centrum Bítešáček: 
• Společně aktivity pořádané MŠ - sportovní dopoledne, Masopust, 

Čarodějnice, Zahradní slavnost, Barevné návštěvní odpoledne - zapojení 
do aktivity v oblasti přírody (výstup projektu číslo 1 - výukový panel) 

• Společné pozorování přírody - zapojení do aktivity v oblasti lesní 
pedagogiky (výstup projektu číslo 2 - jeden tematický výukový program, 
vycházka) 

ío'" 789 55i 



7,8) Klienti domu s pečovatelskou službou, Klienti domova důchodců 
• Setkávání tří generací s programem dětí MŠ - zapojení do aktivity 

v oblasti přírody (výstup projektu číslo 1 - výukový panel) 
• Společné pozorování přírody - zapojení do aktivity v oblasti lesní 

pedagogiky (výstup projektu číslo 2 - jeden tematický výukový program, 
vycházka) 

• Rehabilitace - zapojení do aktivity v oblasti přírody (výstup projektu číslo 
1 - výukový panel) 

MUZIMWA VELKÁ BITES 
Pi'iSPtVKQVA ORGANIZACE 

DOMOV DÚCHOOCÚ, PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
01 \e't2 Bíteš, Tyršova 223 

Tel.: S6G 533 941,566 532 413 IČ: 008 42 0' 
IrJ) 

c) Zapojení koordinátora EWO školy a koordinátora EWO z neziskové 
organizace 

Na škole máme každoročně vypracovaný Projekt EWO, na jehož sestavení se 
podílely všechny učitelky. Tento projekt je nedílnou součástí ŠVP PV, z něhož 
vychází TVP PV. 
Koordinací Projektu EWO byla pověřena pí. N. Rousová , která vede agendu 
EWO na škole (účastní se školení, workshopů, předává informace, zabývá se 
různými ekologickými soutěžemi (např. sběr papíru). Mimo pí. Rousovou se 
EWO v naší škole věnují všichni pedagogičtí zaměstnanci. 

d) Finanční spoluúčast žadatele: 

Celkový rozpočet projektu 55 000KČ 

Finanční spoluúčast žadatele 22 550Kč 

Požadovaná výše dotace 32 450Kč 

100% 

41% 

59% 
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně [IČ 002X57241" dne 17.10.2016 v 16:42:24. 
EPVid:BNDVQpYc3g3zw0M2sgdBlQ 

Výpis 

z obchodního rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Brně 

oddíl Pr, vložka 528 
Datum zápisu: 4. března 2003 
Spisová značka: Pr 528 vedená u Krajského soudu v Brně 
Název: Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace 
Sídlo: Velká Bíteš, U Stadionu 538, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59501 
Identifikační číslo: 750 21 447 
Právní forma: Příspěvková organizace 
Předmět podnikání: 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Předmět činnosti: 

Předmět činnosti příspěvkové organizace je pro mateřskou školu vymezen 
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcími předpisy. 
Příspěvková organizace zajišťuje v hlavní činnosti školní stravování dětí a 
závodní stravování zaměstnanců dle platných přáních předpisů. Součástí 
mateřské školy je školní jídelna - vývařovna. Příspěvková organizace dála 
zabezpečuje ve své hlavní činnosti stravování pro Mateřskou školu Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizaci a pro Mateřskou školu Níhov, 
příspěvkovou organizaci. 

Statutární orgán: 
Ředitel: 

JIŘINA JANÍKOVÁ, dat. nar. 2. června 1957 
Velká Bíteš, Návrší 212, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59501 
Den vzniku funkce: 1. ledna 2003 

Způsob jednání: Způsob jednání: Ředitel je oprávněn vystupovat a jednat ve všech věcech 
jménem příspěvkové organizace. Podepisování za příspěvkovou organizaci se 
děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu organizace připojí ředitel svůj 
vlastoruční podpis. 

Zřizovatel: 
Město Velká Bíteš, IČ: 002 95 647 
Velká Bíteš - Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, PSČ 59501 

Ostatní skutečnosti: 
Datum a způsob vzniku: 
Příspěvková organizace vznikne dne 01.01.2003 dle zřizovací 
listiny, kterou vydalo Město Velká Bíteš dne 30.09.2002 na 
základě usnesení Zastupitelstva města Velká Bíteš ze dne 
28.08.2002, č.j. 33/02. 

Údaje platné ke dni: 17. října 2016 05:50 1/1 
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T a í o h  

Doklad č. 3 nutný k posouzení žádosti 

Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, 
odst. 3, písm. f) 1. 

(na samostatném listě doloží žadatel doklad, ze kterého vyplývá, jak byl statutární zástupce žadatele 
uvedený v žádosti o poskytnutí dotace zvolen/stanoven - např. obce doloží výpis usnesení ze 
zasedání zastupitelstva obce; svazek obcí doloží stanovy nebo zápis z členské schůze; spolek doloží 
stanovy nebo zápis z Členské schůze; podnikatelský subjekt doloží výpis z registru osob nebo 
z obchodního rejstříku atp.)1 

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 2. 

(např. spolek, o.p.s. apod. uvedou do tabulky níže výpis všech svých členů, právnická osoba 
podnikající uvede výpis podílníků, příspěvková organizace uvede svého zřizovatele; svazek obcí 
doloží seznam obcí, které jsou v něm zastoupeny atd.). 

Pořadové 
číslo 

IČO / datum 
narození Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl 

-1 00295647 Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě 

• zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá žádná 
další osoba podíl; týká se všech obcí a měst) 

3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů- §10a, odst. 3, písm. f) 3. 

1 Pokud žadatel tento doklad doložil již v rámci dokladů k právní subjektivitě, není nutné znovu přikládat 



(např. obec/město uvede zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obcí, místní akční skupina, 
zřizované školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.; právnická osoba 
podnikající uvede podíl v jiných právnických osobách, spolek doloží podíl v jiné NNO atp.) 

Pořadové 
číslo IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 

podíl 
Výše podílu v 

% 2  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě 

EU zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl v dalších 
právnických osobách) 

v / V"? "*1^ ^ ^ 
Jméno a podpis statutárního zástupce/žadatele: 

2 pokud není výše podílu přesně dána, uveďte „nestanoveno" 
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Příloha číslo 4. 

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 

Název Počet Cena za jednotku Cena celkem 

Výukový dřevěný panel 2 ks 2x25 000Kč 50 000Kč 

Lesní pedagogika spojená s tematickými výukovými 
programy 

lx 5 000Kč 5 000Kč 

Celkem 55 000Kč 



ZVI RATA 
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Totó pone* „ PTÁCI 


