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Poznámka: ^ 
Subjekt (IČO: 68746059), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: kinclova, datum ověření: 26.08.2016 11:30:49): 

Poskytnutí dotace v rámci GP "Lyžařské běžecké trasy 2016" - ID dotace FV01685.0006. 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 116701, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 2143, ORJ: 1365, ORG: POL: 6312 
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). 



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") 

(FV01685.0006) 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 0636416 

a 

Ing. Roman Kadlec, 
se sídlem: Řásná 68, 588 56 Telč 
IČO: 68746059 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1468221399/0800 
variabilní symbol: 0636416 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Úprava lyžařských běžeckých tras Telčsko a Třešťsko 
2016-2017" 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. 

3) Nejpozději před podpisem smlouvy doloží Příjemce popis trasy ve formátu SHP nebo 
KLM (popis trasy lze získat například pomocí GPS přístroje s následným exportem dat 
do SHP nebo KLM nebo dále také například pomocí aplikace Google Earth - zákresem 
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nad mapou v měřítku max. 1:2000 - výška pohledu v Google Earth 2,5 km), jinak 
smlouva nebude uzavřena. 

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 116 701 Kč (slovy: 
stošestnácttisícsedmsetjedna 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 194 502 Kč 
Výše dotace v Kč 116 701 Kč 
Výše dotace v % 60 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 40 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 77 801 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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6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 

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 30. 4. 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, ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění 

Příjemce a jeho zaměstnanců včetně dohod konaných mimo pracovní poměr 
žadatele nebo jeho členů, náklady charakteru neplacených dobrovolných prací, 

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) posudky nebo studie, projektová/technická dokumentace, 
I) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
m) náklady na vyhotovení žádosti o dotaci, 
n) náklady na závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace, 
o) náklady na pořízení rolby, skútru, čtyřkolky a jiného stroje, který táhne trasér. 

5) Uznatelné náklady akce jsou pouze náklady bezprostředně související s realizací akce: 

a) v případě strojové úpravy tras realizované vlastními silami náklady na pohonné 
hmoty a ostatní provozní kapaliny, 
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b) náklady na realizaci úpravy stop a souvisejících přípravných prací realizovaných 
dodavatelsky, 

c) náklady související s pořízením, výrobou, údržbou a instalací značení lyžařských 
běžeckých tras dle metodiky značení KČT, 

d) náklady související se zabezpečením bezpečnostního a technického standardu 
běžeckých tras, 

e) pořízení přídavného zařízení k úpravě lyžařských stop za vlečný stroj (trasér), 

f) náklady na pořízení měřiče motohodin max. do výše 1 500 Kč, 

g) náklady na pořízení technického zařízení pro sledování pohybu stroje 
upravujícího stopy, 

h) náklady na realizaci tištěných materiálů obsahujících informace o vedení 
lyžařských běžeckých tras, o návazných službách apod., a to do výše celkových 
nákladů akce max. 15 000 Kč, 

i) náklady na drobnou doprovodnou infrastrukturu ke zvýšení uživatelského 
komfortu lyžařských tratí (mobilní WC, místa k přezutí, lavičky, apod.), 

j) servisní náklady vlečného stroje a přídavného zařízení k úpravě stop maximálně 
do výše celkových nákladů 30 000 Kč. 

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 
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 FV01685.0006", 

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 přípádě aplikace režimu přenesení daňové 

Strana 4 (celkem 8) 



povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 4. 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. 5. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn 
na www.fondvysociny.cz, která bude obsahovat: 

• stručný popis realizované akce, 
• finanční vyúčtování akce obsahující: 

osoupisku celkových uznatelných nákladů, 
o kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce 
o kopie dokladů o úhradě prvotních dokladů (u faktur za úpravu stop 

dodavatelsky doložit smlouvu o dílo s celkovým množstvím 
najížděných km vč. ceny za provedení díla vč. orientačního přepočtu 
na 1 km najíždění), 

• export z technického zařízení s vyznačením počtu km najížděných stop podle 
dnů, kdy byly trasy upravovány, 

• fotodokumentace výstupů projektu ve formátu jpg, 
• informace o realizované publicitě vč. fotodokumentace, 
• v případě realizace tištěného materiálu 2 ks, 

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. 12 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. 12 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, 

I) lyžařské běžecké trasy označit minimálně na rozcestích dle metodiky značení 
lyžařských běžeckých tras KČT, 

m)na své náklady mít zajištěn souhlas autora předmětných fotografií k jejich zveřejnění 
Krajem a jím zřizovaných organizací k publikační a propagační činnosti 
a k uveřejňování na webových stránkách, 

n) zajistit, aby se upravované trasy nepřekrývaly s vedením tras jiného žadatele, 
o) umístit banner s prolinkem na geoportál Kraje Vysočina na své webové stránky, 

na kterých informuje o najíždění tras, 
p) v případě výstupů v podobě tištěných materiálů s informacemi o vedení tras, dalších 

službách apod. uvést navigaci na geoportál Kraje Vysočina. 

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. p) této smlouvy. 

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

ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran po 
dobu trvání tímto grantovým programem podporované zimní sezóny: 

a. v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla 
podpořena Krajem, 

b. na internetových stránkách (maximálně ve druhé úrovni webu) uvést speciální 
sponzorský vzkaz Kraje Vysočina pro tento grantový program, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita s textem „Kraj Vysočina podporuje 
úpravu lyžařských tras". 

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj nejméně po dobu jednoho roku ode dne 
podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na výchozišti 
tratí nebo na několika rozcestnících v rámci upravovaných lyžařských tras 
prostřednictvím sponzorského vzkazu „Kraj Vysočina podporuje úpravu lyžařských 
tras", který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, v minimálním rozměru 
30x10 cm. 

3) Příjemce dotace na nákladech investičního charakteru umístí sponzorský vzkaz Kraje 
Vysočina "Kraj Vysočina podporuje úpravu lyžařských tras", který je ke stažení na 
www.kr-vysocina.cz/publicita to po dobu nejméně 3 roky ode dne uvedeného v ČI. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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. 

ČI. 11 
Licenční ujednání 

1) Tento článek smlouvy se uplatní tehdy, jestliže data předaná dle čl. 3. odst. 3 této 
smlouvy jsou předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon). Příjemce touto smlouvou poskytuje Kraji právo užít dílo všemi způsoby 
známými ke dni podpisu této smlouvy. 

2) Příjemce udílí Kraji nevýhradní licenci k užití díla. 

3) Kraj je oprávněn udělit podlicenci k užití díla. O udělení podlicence je kraj povinen 
příjemce informovat. 

4) Licence k užití nehmotného statku je poskytnuta bezplatně. 
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5) Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu, 

6) Kraj není povinen licenci využít. 

ČI. 12 
Udržitelnost akce 

1) V případě nákladů na úpravu stop lyžařských běžeckých tras a realizaci tištěných 
propagačních materiálů se nevyžaduje udržitelnost. 

2) V případě nákladů spojených s realizací opatření: 
• pro dosažení dostatečného bezpečnostního a technického standardu trasy 

(přechody pro překonání přírodních překážek, apod.), 
• značení lyžařských běžeckých tras, 
• nákladů na pořízení přídavných zařízení k úpravě lyžařských stop, 
• nákladů na drobnou doprovodnou infrastrukturu ke zvýšení uživatelského 

komfortu lyžařských tratí, 
• technického zařízení sledujícího pohyb sněžného vozidla, 

je Příjemce povinen nakládat po dobu 3 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým majetkem (vč. drobného hmotného majetku) podpořeným z dotace 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. 

3) Pokud Příjemce nebude realizovat údržbu lyžařských běžeckých tras v každém 
z 3 následujících let po realizaci tohoto projektu, bude povinen vrátit poskytovateli 
dotaci ve výši, jež byla použita na náklady na pořízení technického zařízení 
sledujícího pohyb sněžného vozidla upravující trasy a na pořízení přídavných zařízení 
k úpravě lyžařských stop. 

ČI. 13 
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. 14 
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. 
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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. Zuzana Vondráková tel: 564 602 353, 
email-' vondrakova.z@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. 14 
odst. 3 této smlouvy. Změnu ČI. 14 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) Vypořádání souhlasů vlastníků pozemků s najížděním stop lyžařských běžeckých tras 
včetně souhlasů vlastníků pozemků s umístěním lyžařského značení je odpovědností 
Příjemce dotace v rámci platných právních předpisů. 

8) 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. 

9) 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. 

10) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 25. 6. 2016. 

11) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 23. 8. 2016 
usnesením č. 1479/26/2016/RK. 

2 3, 09. 2016 
V Jihlavě dne 

Ing. Vladimír Novotný 

> 

Ing. Roman Kadlec 
statutární zástupce náměstek hejtmana 
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Kraj Vysocma 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) 

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

FV01685-30_06_16-6 

Název grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2016 

Název projektu Úprava lyžařských běž eckých tras Telčsko a 
Třešťsko 2016-2017 

Přesný název: Ing. Roman Kadlec 

Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona nezapsaná v 
obchodním rejstříku 

Ulice: 68 

Identifikační údaje žadatele 
Obec: Řásná 

Identifikační údaje žadatele 
PSČ: 58856 

Pošta: Telč 

IČO/RČ: 68746059 

Název banky: Česká Spořitelna a.s. 

číslo účtu: 1468221399/0800 

Titul: Ing. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Roman 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Kadlec 

Funkce: Podnikající fyzická osoba 

Titul: Ing. 

Jméno: Roman 

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Kadlec 
osoba projektu) Funkce: Projektový manažer 

Email: Roman_kadlec@email.cz 

Tel.; 608028353 



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) 

Projekt je lokalizován do oblasti Třešťska a 
Telčska, a to mezi obcemi: Batelov, Třešť, Hodice, 
Telč, Mrákotín a Řásná. Podrobnější informace 
včetně mapového zákresu jsou uvedené v 
přílohách žádosti. 

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

V současné době žadatel udržuje pět lyžařských 
běžeckých stop - Telčsko, Javořicko, Třešťsko, 
Dačicko. Jedná se o jeho dobrovolnou aktivitu, na 
kterou je vždy nutné sehnat finanční prostředky 
nebo musí žadatel tutu aktivitu financovat z 
prostředků vlastních. Žádost podává žadatel z 
důvodu, aby mohly být stopy Třešťsko a Telčsko 
udržovány častěji, byla zajištěna vyšší úroveň 
těchto stop (nové záchranné saně a servisní místo 
pro lyžaře), 
a tím byl zajištěn vyšší komfort pro běžkaře. 

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

Cíli projektu jsou: 1) Zajištění úpravy stop 
lyžařských běžeckých tras po celou zimní sezónu, 
2) zajištění údržby sedmi stávajících přechodových 
mostků 3) Pořízení lavic a stolů do turistických 
odpočívadel, tím se zvýší komfort a standart pro 
turisty 4) Servis strojů a zařízení sloužících pro 
úpravu běžkařských tras. 

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

Cílovými skupinami jsou vyznavači zimních sportů, 
lidé, kteří preferují aktivní trávení volného času a 
dovolené, a rodiny s dětmi. 

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

Viz. příloha č. 7 žádosti 

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

88 km udržovaných lyžařských běžeckých tras, 
pořízení stolů a lavic do turistických odpočívadel, 
údržba stávajích přejezdových mostků na 
lyžařských běžeckých trasách, servis strojů a 
zařízení pro úpravu běžkařských tras, 

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

Projekt bude realizován od 1.11.2016 do 
30.4.2017 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

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

Žadatel má bohaté zkušenosti s realizací různých 
projektů včetně projektů spolufinancovaných z 
dotací. Za ně lze uvést projekt „Modernizace 
penzionu U Kolářů" z roku 2007, na který získal 
dotaci od Kraje Vysočina. Ve spolupráci s místní 
akční skupinou vyzískal dotace na sněžný skútr a 
zplynovací kotel. Dvakrát obdržel podporu 
navytvoření nového pracovního místa. V roce 2008 
a 2013, 2014, 2015 se mu podařilo z Fondu 
Vysočiny získat podporu na údržbu lyžařských 
běžeckých tras. Dále má zkušenosti na 
př. s programem Zelená úsporám či Programem 
rozvoje venkova. V roce 2014 byla žadateli 
schválena dotace MMR na rekonstrukci bývalé 
veřejné stravovny na turistické centrum služeb v 
Řásné, v současné době je projekt již dokončen. Z 
tohoto projektu byly postaveny turistická 
odpočívadla. 

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 194 502 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 116 701 Kč 60,00 % 

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 116 701 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 

- z toho neinvestiční 
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 

Spoluúčast žadatele 77 801 Kč 40,00 % 

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 77 801 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,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 s 

žadatel není plátcem DPH • 

11. Prohlášeni 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) 



12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí svazků ob ní * 
organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) sva2ku obci a 
Žadatel prohlašuje, že má: 

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státnfm fondům (za závazkv vm 
státnímu rozpočtu se povazuj, zavazky vůči finančnímu úřadu, Správě soS^hn 
zabezpečeni, zdravotním pojišťovnám a Celní snrávč- ot&Li soc/a/nmo 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond Sňf^f2 Ui'Fond 

bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury) Statni fond rozvoje 

ninTvT̂ akcfdate,e  ̂  ̂"-rh „a Konkurz a zadáte, 

13. Prohlášení žadatele o účetním období fnevvDlňniP^H^i -
období shodné s kalendářním rokem a žadatelítterj nfnfuS^nTkouf Ůae'ní 

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 
jej  
Příloha č. 1: Stručný popis naplnění specifických kritérií. Příloha 6. 2: Doklad o právní 
subjektivitě žadatele. Příloha č. 3a: Mapy se zakreslenými lyžařskými běžeckými 
trasami. Příloha 3b: Adresa webové stránky. Příloha č. 4: Technická charakteristika. 
Příloha 5: Rozpis nákladů. Příloha č. 6: Lokalizace projektu. Příloha 5. 7: Popis 
projektu. 

Ing. Rdíříari Kadfec 
Provádění staveb, jejich 

V Řásné dne 25.6.2016 změn.a.odstr.aňová.ní. 
Řásná 68, Telč 588 50' 

tel,; +42aá0&l908af8)#[te®tia46téffsiího 
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 
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Čestné prohlášení žadatele o podporu v režiínu Wi/r-

^ '•*>-»/ \i V l (II/n 

Došlo 
;i -w- am 

mOKM/Joi 'L 

Obchodní jméno/Jméno 
žadatele 

/«• lomu ! 
Sídlo/Adresa žadatele 

IČO/Datum narození 

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 

fS kalendářní rok. 

• hospodářský rok (začátek konec, 

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu 

Žadatel o podporu se považuje za propojený* s jinými podniky pokud i tvtn e„h* ^ 
sebou majM některý z následujících vztahů: j subjekty mezi 

a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích nráu k-ter* - - , j. 
v jiném subjektu; P'á'' kle,á nate2B" ̂ fnářům nebo spoteínikím, 

l 

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více np? o/ i, „ 
dozorčího orgánu jiného subjektu; 2 50 /o °'enu sprPvnIho. Jícího nebo 

c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném sublekt,, nLi« . 
s daným subjektem „ebo dle ustanoven,» Zakla<Ja,s,ské sm,„uv4 Lo 

práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. j 6 % h,asovacích 

i 

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jprinnho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený js žadatelem o podporu. 

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o pbdporu se zahrnují osoby 
7ansané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 

1 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č 8Q/9ni9 u-l , -
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘ(RUrrF°u°^!. zakoník' 
z pohledu pravidel podpory de minimis vydané ÚOHS. apl'Kaci pojmu „jeden podnik" 



("registr osob") v souladu se zákonem c. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisu. 

Žadatel prohlašuje, že 

12" není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 

• je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

Obchodní jméno podniku/Jméno 
a příjmení 

Sídlo/Adresa ICO/Datum narození 

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

B nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. 

• vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků: 

• nabvtím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniRu/ů: 

3 Viz § 62 zákona 6.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve zněni pozdějších 
předpisů. 
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. 



Obchodní jméno podniku Sídlo ICO 

Výše uvedené změny spočívajíc! ve spojení či nabytí podniků 

• jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

• nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcház 

SJ nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením6) podniku, 

n vznikl rozdělením níže uvedeného oodniku: 

ejících účetních obdobích 

Obchodní jméno podniku Sídlo ICO 

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 

oužita8. Podniku (žadateli) 

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč 

6 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. 
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpor 
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu novýc 
rozdělení (vizčl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího na 

de minimis rozdělit, rozdělí se 
n podniků k datu účinku 
teení č. 875/2007), 



Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků 

• jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

• nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 

5. Žadatel níže svým podpisem 

> potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; 

> se zavazuje ktomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory 
o změnách, které u něj nastaly; 

> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účel srn evidence podpor malého 
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve zněníj p. p. Tento souhlas uděluje 
správci a zpracovateli7, kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, 
a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žac 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

atel vědom svých práv podle 

Datum a místo podpisu 
aac, 

Vm -'vOve-t) Vifv^L 
Jméno a podpis osoby / 
oprávněné zastupovat J / / J 
žadatele 

j lÁyÁ/ 

Razítko (pokud je 
součástí podpisu 
žadatele) 

v-lo 

Ing. Roman Kadlec 
Řásná 62 688 56 Telč 

li fin7 5á: 028 303 
IO. 687 46 059, DIŮ: CZ810610148? 

7 Správcem ie koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě někerých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory 
de minimis Kraj Vysočina. 


