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Kraj Vysočina •»•' 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

Název dokumentu: Poskytnutí dotace GP Životní prostředí 2016 ID FV01815.0043 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek 

Schváleno: RK Datum: 6.12.2016 Č.usnesení: 2169/40/2016/RK 

Dokument uložen u: oPKŽU 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár 
nad Sázavou, příspěvková organizace 
Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár 
nad Sázavou, příspěvková organizace 

Smluvní částka: 1) 50000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor životního prostředí a zemědělství 

Podpis zajistit do: 6.1.2017 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: Ing. E. Navrátilová 2.1.2017 —) 

Projednáno s: / 

Právní kontrola: JUDr. R. Slouka 2.1.2017 
hs 

Předkládá: Ing. E. Navrátilová 2.1.2017 T 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Ing. E. Horná 2.1.2017 / v. 

Zodpovídá: Příkazce operace: Ing. E. Horná 2.1.2017 

Správce rozpočtu: Bc. Renáta Tesařová l 01, 201/ 
Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 70885966), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: navratilova.e, datum ověření: 02.01.2017 10:01:35): 

Poskytnutí dotace GP Životní prostředí 2016 ID FV01815.0043 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 50000, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA: 3799, ORJ: 1370, 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). 
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1 FOND VYSOČINY 

—— SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 
„.^L_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") 

(FV01815.0043) 

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: 4336916 

Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, 
příspěvková organizace 
se sídlem: Štěpánov nad Svratkou 159, 592 63 
IČO: 70885966 
zastoupena: Mgr. Jiřím Dufkem, ředitelem organizace 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení a číslo účtu obce Městys Štěpánov nad Svratkou - zřizovatele: bankovní 
spojení Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 1622075319/0800 (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 „Hmyzí kamarádi", 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 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc 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 67 600 Kč 
Výše dotace v Kč 50 000 Kč 
Výše dotace v % 73,96 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 26,04 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 17 600 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. dubna 2018. 

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 sé 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 FV01815.0043", 

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. dubna 2018. 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. května 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.czledotace, 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 25. 10. 2016 

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

-1 01. 2017 
V Jihlavě dne 

Základní škola a Mateřská škola 
(/'/ Štěpánov nad Svratkou 
/>y/ okres Žďár nad Sázavou 
///) příspěvková organizace 
/ ' 592 63 Štépánov nad Svratkou" 159 
/' tet.:566 560 535, Ič0:70.88 59 66 

ředitel organizace 
MUDr. J 

hejtr 

Kraj Vysočina 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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Kraj Vysočina 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) PVeií^- co 

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

FV01815-25_10_16-52 

Název grantového programu Životní prostředí 2016 

Název projektu Hmyzí kamarádi 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Základní škola a Mateřská škola 
Štěpánov nad Svratkou okres Žďár 
nad Sázavou příspěvková 
organizace 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Zřizovaná organizace 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Štěpánov nad Svratkou 159 

Identifikační údaje žadatele 
Obec: Štěpánov nad Svratkou 

Identifikační údaje žadatele 
PSČ: 59263 

Identifikační údaje žadatele 

Pošta: 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 70885966 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ 
BANKAA.S. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 168939-257/0300 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Mgr. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Jiří 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Dufek 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: ředitel 

Titul: Mgr. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Jiří 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Dufek Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: ředitel 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: zs.stepanov@seznam.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 566560535 



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

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

IČO: 00295558 
Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Název banky: Česká spořitelna 

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

Číslo účtu: 1622075319/0800 

j 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Městys Štěpánov nad Svratkou, Mikroregion 
Bystřičko 

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

Projekt navazuje na úspěšné projekty z minulých 
let Kapsa ohnivého mloka a Klub lysek a dále 
rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí a přírodě 
v okolí svého bydliště. Přivádí děti zpět do přírody, 
seznamuje je s tím, jak je pobyt v přírodě zajímavý 
a dobrodružný. Pro tyto aktivity se snaží získat 
také rodiče a další dospělé. 

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

Cílem projektu je seznámit děti s přírodou kolem 
nich se zaměřením na hmyzí obyvatelstvo, jeho 
význam, život v lese, a důležitost ochrany prostředí 
(nakládání s odpady, úspory energie). 

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

Žáci ZŠ - Projekt je zaměřen na žáky ZŠ, kteří se 
zúčastní všech aktivit projektu. Projekt je cílen 
zejména na žáky 1..-3.. ročníku, kteří budou 
hlavními „hybateli" projektu. Do projektu se ale 
různou měrou zapojí i další žáci školy. V projektu 
jde zejména o upevňování jejich kladného vztahu k 
přírodě a jejich zájmu o ni (včetně péče o ŽP). 
Žáci MŠ - vzhledem k tématu projektu 
(zaměřenému na mladší děti) se děti z MŠ 
zúčastní cca poloviny aktivit projektu (seznámení 
s knihami, výukové programy, Den Země, výstava) 
s cílem nadchnout je pro „zázraky" přírody 
Rodiče žáků -zúčastní se projektu formou 
vycházky s entomologem, navštíví výstavu prací 
dětí a zúčastní se také besedy na téma 
problematiky odpadů a životního prostředí v obci. 
Kromě upevnění pozitivního vztahu k místní 
přírodě je cílem této aktivity také smysluplné 
trávení volného času rodičů s dětmi a navázání 
bližší „nesterilní" komunikace se školou. 
Další dospělí v produktivním věku- zúčastní se 
projektu formou vycházky s entomologem, navštíví 
výstavu prací dětí a zúčastní se také besedy na 
téma problematiky odpadů a životního prostředí 
v obci. Cílem pro tuto kategorii je seznámení se 
s kvalitou místní přírody, upevnění pozitivního 
vztahu k místní přírodě, škole i oběh 



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

Projekt navazuje na již proběhlé projekty Kapsa 
ohnivého mloka a Klub lysek a dále je rozvíjí. 
Tentokrát je cílem poznávat hmyzí obyvatele z nas 
přírody. Proto budou děti číst knihy o Ferdovi 
Mravencovi Ondřeje Sekory a Broučky Jana 
Karafiáta. Protože je projekt tentokrát cílen 
zejména na děti z MŠ a žáky 1. až 3. ročníku, 
budou děti pohádkám také naslouchat. 
V rámci seznamování se s hmyzími kamarády 
navštíví děti výukové programy SEV Lipka a 
Chaloupky zaměřené na hmyz (Mravenčí 
desatero, Hmyzí rodina) a les (Za posledním 
vlkem- v rámci této aktivity navštíví také památník 
broučků). V místě školy se zúčastní programu 
s Lesy CR věnovanému lesní pedagogice, 
vycházky s odborníkem na entomologii (společně 
s rodiči a dalšími dospělými). Absolvují také výlet 
do lesa do chráněného území Údolí Chlébského 
potoka. 
Děti budou také ve spolupráci s Ing. Petrem 
Kunčíkem (podnikatelský subjekt) samy zkoumat 
les a jeho hmyzí obyvatele v přírodě (vycházka 
s využitím lup, klíčů a dalších materiálů) i ve škole 
(s využitím zapůjčených Krabic jehličí). 
Na základě zážitků i získaných znalostí vytvoří děti 
tematickou výstavu v prostorách školy, kdy hlavní 
surovinou pro výtvarné práce budou odpadové a 
recyklované materiály. Zúčastní se také akce Den 
Země se zaměřením na odpady. Starší žáci využijí 
nabídky SEV Chaloupky a zúčastní se programu o 
odpadech a také besedy o odpadech a péči o 
prostředí v obci, která se uskuteční ve spolupráci 
s obcí a Studentským klubem Bystřičko, z.s. 
V souvislosti se svícením světlušek se budeme 
zabývat druhy osvětlení a využitím úsporných 
světelných zdrojů. Součástí projektu je navýšení 
úspor energie ve škole prostřednictvím nákupu 
LED osvětlení do nejvyužívanějších prostor ve 
škole. 

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

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

-účast žáků na 4 programech SEV a 1 programu 
Lesů ČR 
- vycházka s ontomologem 

výstava prací žáků v prostorách školy 
- instalace LED osvětlení některých prostor školy 
- beseda na téma odpadů a životního prostředí 
v obci 
Projekt bude realizován od 1. 2. 2017 do 30. 4. 
2018, nejdříve však po podpisu smlouvy. 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

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

- pedagogové ZS, 
- koordinátor EWO školy (Ing. Mgr.Bohumila 
Blechová) 
- koordinátor EWO z neziskové organizace 
Studentský klub Bystřičko z.s.. (ing. Tomáš Krejčí) 
- oba koordinátoři absolvovali akreditovaný kurz 
pro školní koordinátory EWO a mají již zkušenosti 
s realizací projektů podpořených Fondem Vysočiny 
(školní projekty Klub lysek a Kapsa ohnivého 
mloka, projekty NNO). 
- Ing. Petr Kunčík (podnikatelský subjekt zapojený 
do projektu) - lesní inženýr zabývající se péčí o 
lesy, majitel ekofarmy. 

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 67 600 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 50 000 Kč 73,96 % 

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 50 000 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 17 600 Kč 26,04 % 

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 17 600 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 E3 

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 svěho jměna (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 



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

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií. 
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele. 
3. Jmenování ředitele. 
4. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 
5. Položkový rozpis nákladů projektu. 

Základ ti 8 škola a Mateřská škola 
Štěpánov nad Svratkou 

okres Žďár nad Sázavou 
příspčv.ková organizace 

592 63 Štfipánov nad Svratkou" 15?-^ 
tel.:566 560 535, IČO: 70-88 59 66 , 

e-mnilws.stepsnovřř.seznam.cz / 

V Štěpánově n.S. dne 25. 10. 2016 U... 

Razítko 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 



Naplnění specifických kritérií: 

a) Využití rozsahu oblastí EWO 

- vyvážená kombinace 4 podporovaných oblastí (náklady na každou oblast tvoří minimálně 
20 % celkových nákladů (viz položkový rozpočet) 

1. nakládání s odpady 14 100 Kč; 21%, 
2. příroda 21300 Kč; 32%, 
3. lesní pedagogika 13 600 Kč; 20%, 
4. úspory energie 13 600 Kč; 20% 

koordinátor 5 000 Kč; 7% 

b) Zapojení cílových skupin (žácj,MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, rodiče žáků, jiní dospělí v produktivním věku, 
senioř i )  do real izace akt iv i t  pro jektru (bodové rozpětí  1-4)  

- 4 cílové skupiny 

(žáci ZŠ-100% aktivit, žáci MŠ 50% aktivit, rodiče 20% aktivit, dospělí v produktivním 
věku 20% aktivit) 

Pořadí Název aktivity Oblast EWO 
Zapojené cílové 
skupiny 

Zapojení NNO, 
podnik.subj. 

1. 
Četba knížek+poslech CD 
(Broučci, Ferda Mravenec) 

příroda žáci ZŠ a MŠ 

2. 
Absolvování programu Mravenčí 
desatero-program SEV Lipka 
Brno 

příroda žáci ZŠ a MŠ SEV Lipka 

3. 
Vycházka s odborníkem na hmyz 
do zajímavých území Štěpánova 

příroda 
žáci ZŠ, MŠ, rodiče, 
ostatní dospělí 

4. 
Absolvování programu Hmyzí 
rodina (SEV Chaloupky-
pracoviště Krátká) 

příroda žáci ZŠ SEV Chaloupky 

5. 

Absolvování programu Za 
posledním vlkem (les, památník 

lesní pedagogika žáci ZŠ a MŠ SEV Chaloupkv brmtěku)—*—S EV—C haloupky, 
pracoviště Krátká 

6. 
Program v arealu Štěpánova s 
Lesy ČR 

lesní pedagogika, - žáci ZŠ a MŠ 

7. 
Výlet do Údolí Chlébského 
potoka 

lesní pedagogika žáci ZŠ Ing. Kunčík 

8. 
Vycházka za lesními hmyzími 
kamarády (průzkum lesa) 

lesní pedagogika, - žáci ZŠ a MŠ Ing. Kunčík 

9. Den Země nakládání s odpady žáci ZŠ a MŠ 



10. 
program SEV Chaloupky-
pracoviště Horní Křupá o 
odpadech, papírování 

Nakládání s odpady žáci ZŠ SEV Chaloupky 

11. Výstava prací dětí ve škole nakládání s odpady 
žáci ZŠ a MŠ, rodiče, 
ostatní dospělí 

Studentský klub 
Bystřičko 

12. 
Přednáška o třídění odpadů a 
živ. prostředí v obci 

nakládání s odpady 
žáci ZŠ, rodiče, ostatní 
dospělí 

Studentský klub 
Bystřičko 

13. LEDosvětlení prostor školy úspory energie- žáci ZŠ 

14. 
Jak broučci svítí-materiály po 
výuku 

úspory energie- žáci ZŠ 

c) Zapojení školního koordinátora EWO, neziskové organizace nebo podnikatelského subjektu 
do projektu žadatele 

do aktivit projektu jsou zapojeni školní koordinátor EWO školy, který úspěšně 
absolvoval akreditovaný kurz pro školní koordinátory EWO, nezisková organizace 
i podnikatelský subjekt, 
koordinátor EWO školy (Ing. Mgr.Bohumila Blechová)- absolvovala akreditovaný 
kurz pro školní koordinátory EWO, 

koordinátor EWO z neziskové organizace Studentský klub Bystřičko z.s.. (ing. 
Tomáš Krejčí) - absolvoval akreditovaný kurz pro školní koordinátory EWO, 
na projektu budeme také spolupracovat se střediskem ekologické výchovy 
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání formou 
absolvování nabízených výukových programů upravených na míru dle idee 
projektu. 
Ing. Petr Kunčík (podnikatelský subjekt zapojený do projektu) - lesní inženýr 
zabývající se péčí o lesy, majitel ekofarmy. 

d) Finanční spoluúčast žadatele - 26% 

Celkové náklady projektu 67 600Kč 
Požadovaná výše dotace 50 000 Kč, 74% 

Spoluúčast žadatele 17 600 Kč, 26% 

Základni škola a Mateřská sl 
Štěpánov siad Svratkou 

okres Žďár nad Sázavou • 
nflspžvková organizace 

59263 Stěpátíóvnrot $vratkouT3j" 
tel.:566 560 535, tČG:70.88 66 

e-niail:zs.step'anovSíseznam.cí 



Položkový rozpočet 

Pořadí položka Oblast EWO Kč procenta 

1. Nákup knih a zvukových nosičů příroda 2600 

2. 
Absolvování programu Mravenčí desatero-program SEV 
Lipka Brno včetně dopravy 

příroda 11000 

3. 
Vycházka s odborníkem na hmyz do zajímavých území 

Štěpánova 
příroda 2500 

4. 
Absolvování programu Hmyzí rodina (SEV Chaloupky-

pracoviště Krátká) 
příroda 5200 

celkem příroda 21300 32% 

5. 

Absolvování programu Za posledním vlkem (les, 
památník broučků) - SEV Chaloupky, pracoviště Krátká 

včetně dopravy 

lesní pedagogika 8000 

6. program v arealu Štěpánova s Lesy ČR lesní pedagogika, - 1200 

7. výlet do Údolí Chlébského potoka (doprava) lesní pedagogika 2000 

8. 
nákup lup, klíčů, stud.materiálu, pronájem uč. materiálů 

(Krabice jehličí) 
lesní pedagogika, - 2400 

celkem lesní ped. 13600 20% 

9. Den Země-nákup materiálu a pomůcek nakládání s odpady 1000 

10. 
program SEV Chaloupky- pracoviště Horní Křupá o 
odpadech, papírování 

Nakládání s odpady 9600 

11. Výstava (materiál, org. zajištění, výtvarné potřeby) nakládání s odpady 3000 

12. přednáška o třídění- inf. materiály, org. zajištění nakládání s odpady 500 

celkem odpady 14100 21% 

13. LEDosvětlení prostor školy úspory energie- 13000 

14. materiály a pomůcky pro výuku o úsporném osvětlení úspory energie- 600 

celkem úspory 13600 20% 

koordinátor 5000 7% 

Celkem finance 67600 100% 

Základní Škola a Mateřská škola 
Štěpánov nad Svratkou 

okres Žďár nad Sázavou • 
příspěvková organizace 

592 63 Štěpánov nad Svratkoii" 159 
tel.iS66 560 535, !ČO:70-88 59 66 

e»mail:7,s.stcpnnov!c?:seznam.cz 


