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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Ing. E. Horná 2.1.2017 7 
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Zodpovídá: Příkazce operace: Ing. E. Horná 2.1.2017 

Správce rozpočtu: Bc. Renáta Tesařová L 01. 20-17' f ^ s >-y 

Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 70993114), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: navratilova.e, datum ověření: 02.01.2017 10:04:31): 

Poskytnutí dotace GP Životní prostředí 2016 ID FV01815.0004 

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). 



KUJIP016C076 

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, 
věznění pozdějších předpisů (dále jen „občanskýzákoník") 

(FV01815.0004) 

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: 436916 

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace 
se sídlem: Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí 
IČO: 70993114 
zastoupena: Mgr. Boženou Suchánkovou, ředitelkou organizace 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení a číslo účtu obce Město Velké Meziříčí - zřizovatele: bankovní spojení 
Komerční Banka číslo účtu: 19-1427751/0100 (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 „Zpět do přírody", 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 90 000 Kč 
Výše dotace v Kč 50 000 Kč 
Výše dotace v % 55,56 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 44,44 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 40 000 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 
náležitostí 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. listopadu 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 evidencí 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 FV01815.0004", 

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. listopadu 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. prosince 2017 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, 

í) 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 14. 10. 2016 

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

V Jihlavě dne 
1. 01. 2017 

Mateřská škola Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace, 

Čechova 1523/10 
594 01 Velké Meziříčí 

Mgr. Božena Suchánkoyá 
Ředitelka organizace 

MUDr. Jiří Běf ounel 
hejtman kraje 
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KrajVysoana 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) P\f 60®&if 
Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01815-14_10_16-5 

Název grantového programu Životní prostředí 2016 

Název projektu Zpět do přírody 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Mateřská škola Velké Meziříčí 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: příspěvková organizace 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Čechova 1523/10 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Velké Meziříčí 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 59401 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Velké Meziříčí 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 70993114 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: Komerční banka 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu; 86-4779660237/0100 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Mgr. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Božena 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Suchánková 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: ředitelka příspěvkové organizace 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Mgr. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Věra 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Bouřková 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: vedoucí učitelka odloučeného 

pracoviště MŠ Sokolovská V.M. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: mssokolovska@cbox.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 566522832 

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

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

IČO: 00295671 
Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Název banky: Komerční banka Velké Meziříčí 

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

Číslo účtu: 19-1427751/0100 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Město Velké Meziříčí, mateřská škola Sokolovská 
1568/29, přírodní zahrada MŠ 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 

vede k podání žádosti) 

Proměna školní zahrady v zahradu přírodní začala 
již v roce 2012, Postupně se nám daří realizovat 
její přestavba, a to i díky získaným finančním 
prostředkům z grantových programů na podporu 
EWO ve školách z Fondu Vysočiny. Prvky 
environmentální výchovy a vzdělávání zasahují do 
většiny intelektových i praktických činností v MŠ. 
Zvlášť důležité místo k naplňování kompetencí 
definovaných v RVP PV pro oblast související s 
životním prostředím, má naše přírodní zahrada. 
Právě jednotlivé prvky v přírodní zahradě nám 
dávají možnosti k nalézání zajímavých a 
různorodých cest k naplňování cílů EWO. 
Zahrada nám nabízí mnohá témata, která jsou 
dětem blízká a výchází z přirozeného zájmu dětí 
(příroda, bioodpady, kvalita ovzduší, lesní 
pedagogika, úspora vody...). Děti se učí skrz 
přírodu komunikovat se světem, ale i sami se 
sebou. Mezi základní výchovné a vzdělávací 
metody v projektu patří: hra - pohyb - učení a 
práce. Vycházíme z potřeby cíleně vytvářet nová 
místa, která děti povedou "do přírody", aby mohly 
pozorovat, objevovat, rozvíjet pocit zodpovědnosti 
za životní prostředí, rozvíjet pracovní dovednosti, 
atd. Na kvalitně vybaveném místě, které poskytne 
dětem dostatek podnětů, je hra dětí aktivnější, 
radostnější, spontánní, opravdovější, inspirující, 
kreativnější. Vede k rozvoji fantazie, smyslového a 
emcionálního vnímání a cítění. Pohyb zde 
představuje možnosti rozvoje hrubé a jemné 
motoriky, rozvoje orientace, zvýšení imunity dětí, a 
také přispívá v boji proti obezitě dětí. Forma 
smyslového a prožitkového učení rozvíjí znalosti 
dětí napříč přírodou. Děti poznávají přírodní děje a 
zákonitosti, učí se o ročních cyklech. Získávají 
zkušenost se sociálním učením, rozvíjí 
komunikaci. V neposlední řadě se děti učí 
doopravdy pracovat a za práci mohou sklízet své 
vlastní produkty. Přírodní zahrada slouží napříč 
generacím. Projekt napomůže rozšířit zdravé 
místo, kde se schází lidé od nejmenších děti, až 
po nejstarší seniory. Ti všichni se zde mohou učit, 
poznávat přírodní prvky, dýchat zdravý vzduch, 
sportovat, relaxovat.... 



3. Cíle projektu 

(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Hlavní cíl: Vytvoření nových hrových příležitostí k 
aktivnímu poznávání, při kterém dítě využívá svých 
dosažených schopností a získává další důležité a 
trvalé vybavení znalostmi a dovednostmi v oblasti 
EWO. 1.Rozšíření nabídky o nové prvky, které 
povedou k rozvoji přirozeného učení, rozvoji 
pracovní aktivity, k rozvoji her podle vlastní 
zkušenosti dětí - rostliny a jejich plody, voda, les. 
2. Vytvoření přírodních učebních zón k rozvoji 
samostatnosti při vyhledávání nových informací. 3. 
Dosázení nových porostů dle plánu, vybudování 
vyvýšených záhonů. 4. Kultivace stávajících ploch 
- zamulčování štěpkou, doplnění přírodního 
materiálu. 5. Doplnění pomůcek pro děti k EWO v 
přírodní zahradě. 6. Zapojení rodičů a veřejnosti 
do péče a ochrany životního prostředí. 

4. Cílové skupiny 

(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

Děti předškolního věku (100 dětí ze stávající MŠ, 
dle zájmu návštěvy děti z místních MŠ -100 dětí). 
2. Děti ZŠ v rámci spolupráce s MŠ (50dětí), 
3. Učitelé a zaměstnanci MŠ (15 z MŠ Sokolovská 
+ ostatní zaměstnanci organizace). 
4. Neziskové organizace v rámci spolupráce 
(Chaloupky, DDM, minizoo...). 
Projekt podporuje u těchto cílových skupin: 
získávání kompetencí důležitých pro kladné životní 
postoje a názory, podporuje projektové a tematické 
vzdělávání, které vychází z RVP PV a RVP ZV. 
Řeší přímý kontakt s přírodou v blízkém, známém 
a dostuném prostředí. Dává možnost smyslového 
poznávání a pozorování, např. různé druhy přír. 
materiálu, kámen, voda, proutí, písek, atd. Učí 
pracovní samostatnosti a vlastní zodpovědností při 
péči o životní prostředí (pěstování, péče o 
záhonky, květiny, sázení keřů...), učí děti poznávat 
práci v reálném životě (hrabání, pletí záhonů,..), 
vytváří blízké vztahy mezi lidmi a přírodou. Dává 
prostor k setkávání, k besedám, společným akcím, 
pořádání oslav... 
5. Veřejnost 
Napomáhá přivést a začlenit rodiče a veřejnost do 
dění v MŠ ( slavnostní akce, společné vzdělávací 
aktivity na zahradě, tvořivá odpoledne na zahradě, 
péče o rostliny, sběr přírodnin...). 
6. Cílové skupiny v rámci kraje Vysočina se 
zájmem o konzultace, výměnu zkušeností, 
motivaci k budování přírodních prostorů. 



5. Popis projektu 

(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

Vztah k přírodě je třeba přirozeně rozvíjet a 
posilovat již od útlého věku. Vychovat děti citlivé a 
zodpovědné ve vztahu k životnímu prostředí. K 
tomu slouží a pomáhá jako prostředek, přírodní 
zahrada. Dle našeho mínění, čím bude PZ 
mnohotvárnější, atraktivnější, s možností výběru 
různorodých aktivit, tím více bude uspokojovat 
dětské potřeby a dávat možnosti k výběru. S čím si 
hrát, s čím se učit, kde relaxovat, kam pozvat svoji 
mámu a tátu, co zajímavého ukázat dědečkovi a 
babičce. Aktivity v přírodní zahradě jsou součástí 
dlouhodobého environmentálního projektu v MŠ. 
Jsou součástí tematických vzdělávacích celků, 
které vychází ze ŠVP PV. Díky získané dotaci by 
zahrada nabídla možnost vytvořit pro každou třídu 
vyvýšené mobilní permakulturní záhony na 
pěstování drobného ovoce, zeleniny i květin. Děti 
tak poznají důležitost práce, naučí se manipulovat 
s nářadím, naučí se týmové práci a poznají radost 
a hrdost z výsledků vlastní práce. Okolo plotu 
bychom rádi dosázeli keře a stromy s jedlými plody 
(rybíz, angrešt, rakytník, jeřáb, hrušeň, mišpule). 
Poslouží k rozvoji smyslového poznávání a 
vnímání. Děti budou moci využit plodů k vlastní 
konzumaci - výsledky své práce. Zároveň keře 
poskytnou domov i obživu pro drobný hmyz. 
Současně by porost vytvářel zábranu proti prachu 
ze školního hřiště, které se nachází v 
bezprostřední blízkosti zahrady. Také by zelené 
rostliny přispěly ke zkvalitnění ovzduší. Poblíž 
hmyzího hotelu, ve spodní části zahrady, bychom 
rádi zabudovali "Učící tabuli", která je ve svých 
možnostech velmi variabilní. Jde o dřevěný rám, 
do kterého je možné ve vrchní části zavěsit, buď 
otáčivé kazety se vzdělávacími tématy, např. les, 
aktivní přístup k ochraně životního prostředí, 
zákonitosti přírody, vývoj živočichů, jak se chovat v 
lese, apod., nebo příkladně obrázky znázorňující 
různé cykly vývoje živočichů (např. včely, 
motýla...). Dále pak "tabule" můžeme využívat ke 
zveřejňování zajímavých informací z oblasti 
životního prostředí pro veřejnost. Můžeme zde též 
zavěsit sušené přírodniny, apod. K možnosti 
naslouchání, vyprávění a učení se o přírodě, 
bychom rádi využívali smrkové špalky, které budou 
přenosné. Děti tak zažijí pocit bezprostřední 
blízkosti "lesa". Pro lepší možnost pozorování 
živočichů bychom dětem zakoupili odchytové síťky 
a lupy. Na práci v zahradě dětské motyčky, 
(dokončení viz. dokument č.10) 



6. Výstupy projektu 

(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

1. Nové přírodní prostory k tématickému 
environmentálnímu vzdělávání, projektovým 
aktivitám a relaxaci (pro MŠ Sokolovská 100 dětí + 
další děti z ostatních MŠ v organizaci, v rámci 
spolupráce ZŠ, DDM - využití zahrady jako 
učebního prostoru (50dětí). 2. Dostupnost 
přírodních materiálů k podnětnému a 
inspirativnímu vzdělávání i tvoření (výstavy, 
soutěžní materiál W a PV - děti, učitelé MŠ...). 
3. Nabídka poradenství, inspirací a zkušeností 
ostatním zájemcům o budování PZ, foto na 
webové stránky. 
4. Akce pro děti a veřejnost, nabídka pro 
uskutečnění besed a seminářů s přírodní 
tématikou. 5. Přispěni k ozdravění a k z 
estetičnění MŠ i blízkého okolí. 
6. Přirozená integrace dětí do přírodního prostředí, 
získání nových vědomostí, znalostí, dovedností, 
návyků a postojů. 
7. Slavnost pro děti i veřejnost při zprovoznění 
nových přírodních prvků v zahradě. 

7. Předpokládaný časový 

harmonogram realizace 

projektu - začátek/ukončení 

projektu 

leden 2017 - listopad 2017 

8. Organizační a odborné 

zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

- Odborné vedení projektu - ing. Václava 
Rozmarýnová, Zahradnictví Rozmarínek, Vídeň 59 
Vel. Meziříčí 
- Odborné poradenství MRKVIČKA (Chaloupky 
Velké Meziříčí) 
- Vlastní zkušenost s realizací projektu Přírodní 
zahrada v roce 2012/13, 2013/14, Grantový 
program Fond Vysočiny na podporu EWO Životní 
prostředí 2015, projekty EWO vyhlašované 
městem Velké Meziříčí v rámci grantového 
programu Zdravé město 
- Průběžné proškolení pedagogů v oblasti EWO 
- Odborné poradenství OŽP, OSK MěÚ ve Velkém 
Meziříčí 
- Poradenství odboru školství a kultury města 
Velkého Meziříčí 



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 90 000 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 50 000 Kč 55,56 % 

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 40 000 Kč 44,44 % 

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 

40 000 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 El 

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 jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

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

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 

státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 

zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 

národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 

bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), 

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci. 

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do 



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

je.) 

1. Prohlášení žadatele o zajištění podílu na spolufinancování projektu a souhlas se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu. 
2. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků. 3. Stručný popis naplnění specifických 
kritétií. 4. Doklad o právní subjektivitě žadatele. 5. Doložení náležitostí dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 6. Podrobný položkový 
rozpis nákladů projektu. 7. Doklad o vlastnictví nemovitostí (výpis z katastru a 
katastrální mapa). 8. Smlouva o výpůjčce. 9. Písemný souhlas majitele pozemku s 
realizací akce. 10. Dokončení popisu projektu. Mateřská'škola Velké Meziříčí, 

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 

příspěvková organizace 
Čechova 1523/10 

594 01 Veil"" 

V Velkém Meziříčí dne 14.10.2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 



Doklad č. 1. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu 

a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu 

Žadatel Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, 

Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí 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. 

Ve Velkém Meziříčí, dne 14. 10. 2016 

Mateřská škola Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace, 

Čechova 1523/10 
594 01 Velké Meziříčí 

Ředitelka Mateřské školy Velké Meziříčí 

Mgr. Božena Suchánková, statutární zástupce 



Doklad č. 2 Prohlášení žadatele o vypořádání závazků 

Žadatel Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 

1523/10, 594 01 Velké Meziříčí prohlašuje, že má: 

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům, 

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz 

a žadatel není v likvidaci. 

Ve Velkém Meziříčí, dne 14.10. 2016 

Mateřská škola Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace, 

Čechova 1523/10 
594 01 Velké Meziříčí 

Ředitelka Mateřské školy Velké Meziříčí 

Mgr. Božena Suchánková, statutární zástupce 



Příloha č. 3 Stručný popis naplnění specifických kritérií 

Projekt je v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina, v souladu s integrovaným plánem 
rozvoje města Velké Meziříčí i projektem Zdravé město Velké Meziříčí. 
Projekt je i v souladu s ŠVP PV v oblastech EWO v MŠ Sokolovská Velké Meziříčí. 

a) Využití rozsahu oblastí EWO 

Nakládání s odpady: ekol.papír, repas. barva do tiskárny 

náklady zahrnují: 1 680 Kč, což činí 1,87% z celku 

- Kvalita ovzduší: nová vegetace sníží úroveň škodlivých látek a podíl prachových 
částí ve vnějším okolí - osázení zelení, keře, stromy 

náklady zahrnují: 17 960 Kč, což činí 19,96% z celku 

- Příroda: regenerace stávajících zelených ploch v zahradě (provzdušnění, mulčování, 
písek) 

náklady zahrnují: 23 200,- Kč, což činí 25,78 z celku 

Přírodní zahrada: vrbové stavby úprava, zahradní nářadí, zemina.. 

edukace, výchova a osvěta v oblasti EWO, 

podpora zdraví a duševní pohody dětí i ostatních 

podíl na ochraně a tvorbě kvalitního životního prostředí, 

zdravých životních návyků a postojů 

rozšíření možností pohybových a sportovních aktivit 

vede ke spolupráci MŠ, partnerů i veřejnosti 
náklady zahrnují: 25 140,- Kč, což činí 27,92% z celku 

- Lesní pedagogika: kulatina, vzdělávací prvky, přístup ke dřevěným prvkům.. 
náklady zahrnují: 22 020- Kč, což činí 24,47% z celku 

b) Zapojení cílových skupin do realizace aktivit projektu 

- děti mateřské školy Sokolovská, děti z ostatních MŠ ve Velkém Meziříčí, děti ze ZŠ: 

v rámci vzájemné spolupráce se zapojí do aktivit vzdělávacích, osvětových, 

pohybových, hrových, relaxačních a také pracovních; 

- rodiče a prarodiče: v rámci vzájemné spolupráce se zapojí do aktivit společenských, 

kulturních, vzdělávacích a pracovních (slavnosti školy, tvořivé dny, sázení rostlin, 

sklizeň, ozdravné pobyty se členy rodiny v PZ v odpoledních hodinách); 
- veřejnost: v rámci vzájemné spolupráce se zapojí do aktivit společenských, kulturních, 

osvětových (Dny otevřených dveří MŠ, v průběhu školního roku možnost návštěv dle 

dohody, lektoři pro děti s programy s námětem EWO); 

- odborná veřejnost (nabídka exkurzí pro Chaloupky, návštěvy pro budoucí organizátory 
PZ, obhlídka prvků PZ...apod.) 



c) Koordinátor EWO 

V příspěvkové organizaci MS Velké Meziříčí v současné době není. V případě potřeby 
spolupracujeme s Chaloupky o.p.s. MŠ je zapojena v celostátní síti MRKVIČKA. 

d) Finanční spoluúčast žadatele 

Finanční spoluúčast žadatele činí 40 000 Kč, což činí 44,44% celkových nákladů na 
projekt. 



Doklad č. 4 Doklad o právní subjektivitě žadatele 

Výpis z registru osob 

Zřizovací listina 

Doklad o přidělení IČ 



—I ČESKÝ 

••M ÚŘAD 

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ 
VEŘEJNÝ VÝPIS ÚDAJŮ Z REGISTRU OSOB 

NA ZÁKLADĚ § 61 ZÁKONA Č. 111/2009 Sb., O ZÁKLADNÍCH REGISTRECH, VE ZNĚNI POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

1. Výpis z registru osob 

IČO: 

Právní forma: 

Právní stav osoby: 

Datové schránky: 

2. Registrace 

OVM registrující: 

Agenda registrující: 

Název osoby: 

Místo podnikání/Sídlo: 

Počátek registrace/ 
Datum vzniku: 

Konec registrace/ 
Datum zániku: 

3. Statutární orgán 

Poř.č. Jméno, Příjmení/IČO, Název Adresa místa pobytu/Sídlo 

1. BOŽENA SUCHÁNKOVÁ Bezděkov 1836/81 
594 01 Velké Meziříčí 

70993114 

331 / Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem 

i83k3sw - 20 - datová schránka právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku 

00025429 - Ministerstvo spravedlnosti 

A120 - Veřejné rejstříky právnických a fyzických osob 

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace 

Čechova 1523/10 
594 01 Velké Meziříčí 

03.01.2004 

Žádost: 9909a2ec-6119-13be-9290-198aa87cb000 Fid: AB/2016-000110 997 OTO: 05.10.201613;57'05 ' " " Strana. 1 /' 



Registr osob - plný výpis 

Ověřuji pod pořadovým číslem 39083/2016, že tato listina, která vznikla 
převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické 
podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje 
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické 
podobě. 

Ověřující osoba: Petrová Lenka 

Vo Voltám MoTi'říí»í rlnp íl^ tft Ifltťí 



Zřizovací listina Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace 

(úplné znění účinné ke dni í. 4. 2014) 

Město Velké Meziříčí na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 25. 3. 2014 vydává 
úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí, 
příspěvková organizace, vydané zastupitelstvem města dne 22. 10. 2002, ve znění dodatku č. 
1 až dodatku č. 8 : 

Město Velké Meziříčí se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, okres Žďár nad 
Sázavou, dle .§ 84, odst. 2, písmeno e), zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném zněm, § 27 
zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, § 14 
odst. 2 zákona 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění a § 3 a 
39 zákona 76/1978 Sb. o školských zařízeních, na základě rozhodnutí Zastupitelstva města 
Velké.Meziříčí dne 22. října 2002 zřizuje s účinností od 1. 1. 2003 

příspěvkovou organizaci 

Název: Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace 
Sídlo: Čechova 1523/10,59401 Velké Meziříčí 
IČO: 70993114 

I. 

Hlavní účel a tomu odpovídající předmět činnosti 

Hlavní účel příspěvkové organizace je poskytování předškolního vzdělávání dětí. 
Předmět činnosti je vymezen v § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon"), v platném zněm'. 
Součástí příspěvkové organizace je školní jídelna na ulici Čechova 1523/10 ve Velkém 
Meziříčí a mateřské školy a školní jídelny ve Velkém Meziříčí na ulicích: Sokolovská 
1568/29, Sportovní 1794/6, Nad Plovárnou 1569/12 a Mírová 1810/38. Součástí příspěvkové 
organizace je také mateřská škola a výdejna v budově Základní školy Velké Meziříčí, 
Oslavická 1800/20. 

Hlavním účelem školních jídelen je stravování dětí a zajištění závodního stravo vám 
pro vlastní zaměstnance. Předmět činnosti je vymezen v § 119 zákona č.561/2004 Sb., 
školský zákon, v platném znění. 

Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel 

Zřizovatel nepovoluje příspěvkové organizaci doplňkovou činnost 

n. 

Statutární orgán 



Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Jeho základní práva a 
povinnosti jsou vymezeny v § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném 
znění. Příspěvkovou organizaci řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve 
všech věcech jejím jménem. V době nepřítomnosti ředitele zastupuje příspěvkovou organizaci 
ředitelem pověřený pracovník. Ředitel se řídí všemi obecně závaznými platnými předpisy, 
nařízeními a pokyny zřizovatele - města Velké Meziříčí. 

V působnosti ředitele je zejména: 

1. Realizace pracovněprávních vztahů 
2. Uzavírání hospodářských smluv, zejména na dodávku energie, prací, péče o technické 
zařízení, pojistných smluv 
3. Hospodárné využívání nebytových prostorů 
4. Zajišťování BOZP, protipožární ochrany, CO 
5. Hospodárné nakládání s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem. 

Statutární orgán vystupuje jménem organizace tak, že k otisku razítka příspěvkové 
organizace připojí svůj podpis. 

ni. 

Vymezeni majetku a majetkových práv 

1) Nemovité věci - pozemky s budovami a samostatné pozemky 

Pozemek p. č. 1568/4, stavební pozemek p. č. 1568/5 s budovou občanského vybavení 
č. p. 1523, pozemek p. č. 1645, stavební pozemek p. č. 1647/2 s budovou občanského 
vybavení č. p. 1568, pozemky p. č. 1653/2 a p. č. 2708/1, stavební pozemek p. č.2708/2 
s budovou občanského vybavení č. p. 1569, pozemek p. č. 2721/1, stavební pozemek p. č. 
3911/9 s budovou občanského vybavení č. p. 1794, pozemek p. č. 3911/10, stavební pozemek 
p. č. 5597/79 s budovou občanského vybavení č. p. 1810, pozemek p.č. 5597/156 a Část 
budovy občanského vybavení č. p. 1800, to vše v k. ú. Velké Meziříčí. 

Tento majetek je ve vlastnictví zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na 
základě smlouvy o výpůjčce. V případě budovy na ulici Oslavická 1800/20 byla uzavřena 
samostatná smlouva o výpůjčce mezi Základní školou Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 a 
Mateřskou školou Velké Meziříčí, příspěvkovou organizací. Příspěvková organizace je 
povinna se o tento majetek řádně starat, udržovat jej, opravovat jej podle plánu údržby a 
oprav, provádět pravidelné kontroly a revize stavu technických zařízení a plnit další úkoly 
stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti 
technických zařízení a ochrany zdraví při práci, jako nedílnou součást preventivní údržby. 
Zřizovatel nepovoluje provádění odpisů tohoto majetku. Tento majetek je nedotknutelný, tzn. 
nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez souhlasu zřizovatele. 

Příspěvková organizace je oprávněná provádět opravy pouze do výše 40 tis. Kč 
v jednotlivém případě. Na provedení oprav a údržby bude zřizovatelem poskytnut účelový 
příspěvek na provoz. Opravy s náklady vyššími než uvedenými v předcházející větě provádí a 
samostatně financuje zřizovatel. Technické zhodnocení nemovitých věcí v hodnotě vyšší než 



40 000,-- Kč bude zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení 
nemovitých věcí v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,— Kč může zajišťovat a financovat 
příspěvková organizace, pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel. 

Opravami se odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poškození za účelem 
uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. 

, Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům a 
odstraňují drobnější závady. 

2) Movité věci 

a) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM), drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek (DDNM), drobný hmotný majetek (DHM) a zásoby se kterými hospodařily 
organizační složky města Mateřská škola Sokolovská Velké Meziříčí, Mateřská škola 
Sportovní Velké Meziříčí, Mateřská škola Poštovní Velké Meziříčí, Mateřská škola Čechova 
Velké Meziříčí, Mateřská škola Nad plovárnou Velké Meziříčí a Mateřská škola Mírová 
Velké Meziříčí ke dni 31.12.2002, byl předán příspěvkové organizaci do vlastnictví k 1. 1. 
2003 samostatnou darovací smlouvou. 

Finanční majetek a pohledávky nabyté v rámci činnosti příspěvkové organizace jsou 
jejím vlastnictvím. Ostatní majetek a pohledávky pořízené příspěvkovou organizací koupí, 
směnou, zápůjčkou, darem, děděním, vlastní činností, rozhodnutím státního orgánu, 
bezúplatným převodem nebo výstavbou, a to včetně majetku pořízeného z prostředků fondů 
příspěvkové organizace, jsou ve vlastnictví příspěvkové organizace. Tímto ostatním majetkem 
se rozumí drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný majetek, 
zásoby (včetně majetku charakteru zásob účtovaného při pořízení do nákladů bez zaúčtování 
na sklad) a majetek vedený v operativní evidenci účtovaný na podrozvahových účtech. 

V případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízení majetku, se 
výše uvedená ustanovení o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví 
použijí pouze v případě, že neodporují ustanovením těchto smluv. 

b) Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek (DHM) a 
dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) - tento majetek pořízený zřizovatelem je ve vlastnictví 
zřizovatele a příspěvková organizace ho užívá na základě smlouvy o výpůjčce. Příspěvková 
organizace j e povinna spravovat tento maj etek, udržovat j ej a opravovat a provádět pravidelné 
revize. Tento majetek je nedotknutelný, tzn. nesmí jej zcizit, vložit, nesmí jím ručit bez 
souhlasu zřizovatele. 

Technické zhodnocení movitých věcí v hodnotě vyšší než 40 000,-- Kč bude 
zajišťovat a mimo příspěvek financovat zřizovatel. Technické zhodnocení movitých věcí 
v hodnotě nižší nebo rovno 40 000,-- Kč může zajišťovat a financovat příspěvková 
organizace, pokud je nezajistí a nebude financovat zřizovatel. 

Stavby, které mají charakter movité věci, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý 
nehmotný majetek pořízený příspěvkovou organizací koupí, směnou, zápůjčkou, darem, 
děděním, vlastní činností, rozhodnutím státního orgánu, bezúplatným převodem nebo 
výstavbou, a to včetně majetku pořízeného z prostředků fondů příspěvkové organizace, je ve 
vlastnictví této příspěvkové organizace. 



Y případě uzavření smluv o poskytnutí účelových prostředků na pořízem majetku, se 
výše uvedené ustanovení o nabývání majetku příspěvkovou organizací do jejího vlastnictví 
použije pouze v případě, že neodporuje ustanovením těchto smluv. 

Příspěvková organizace je povinna každoročně předávat městu inventurní seznamy 
dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého hmotného majetku v majetku města po 
provedených inventurách vyjma nemovitých věcí. 

3) Ostatní majetková práva 

V případě poskytnutí darů příspěvkové organizaci zřizovatel touto zřizovací listinou 
uděluje předchozí souhlas k nabytí peněžních darů účelově neurčených. Y případě darů 
peněžních účelově určených i darů nepeněžních předloží příspěvková organizace najednání 
rady města návrh darovací smlouvy pro vyžádání předchozího souhlasu zřizovatele. 

• Pokud se stane majetek, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví 
bezúplatným převodem od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně 
bezúplatně zřizovateli. 

Zřizovatel má v souladu s obecně platnými právními předpisy právo na provádění 
namátkových kontrol majetku a zařízení. 

IV. 

Vymezení doby zřízení 

Příspěvková organizace jako právní subjekt se zřizuje na dobu neurčitou. 

Ve Velkém Meziříčí dne 1. 4. 2014 

Ing. Radovan Necid 
starosta 

nks škola Velké Meziříčí 
nioovKová organizacemi^/ 

Čechova 1523/10 / 
594 01 Velké Meziříčí/ 
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U s n e s e n í  

Krajský soud v Brně rozhodl soudní tajemnící Mgr. Lucií 
Janouškovou v právní věci navrhovatele Město Velké Meziříčí, 
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 
za účasti: 1. Mgr. Božena Suchánková, Velké Meziříčí, Bezděkov 
1836/81, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 594 01 o návrhu na zápis 
příspěvkové organizace Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková 
organizace se sídlem Velké Meziříčí, Čechova 1523/10, okres Žďár 
n a d  S á z a v o u ,  P S Č  5 9 4  0 1  d o  o b c h o d n í h o  r e j s t ř í k u  t a k t o  :  

V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu 

Pr, vložce číslo 924 

s e  z a p i s u j e .  

Den zápisu: dnem nabytí právní moci rozhodnutí 

Název: Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace 

Sídlo: Velké Meziříčí, Čechova 1523/10, okres Žďár nad Sázavou, 

PSČ 594 01 

Identifikační číslo: 709 93 114 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Předmět•činnosti: 

-Hlavní účel a tomu odpovídající předmět činnosti mateřské školy 
a školní jídelny při mateřské škole je vymezen v § 3 a § 39 
zákona 7 6/1978 Sb. o školských zařízeních v platném znění 
a vyhlášky MŠMT ČR 35/1992 Sb. o mateřských školách v platném 
znění. 
-Součástí příspěvkové organizace jsou mateřské školy a školní 
jídelny při mateřských školách ve Velkém Meziříčí na ulicích: 
Sokolovská .1568/29, Sportovní 1794/6, Nad Plovárnou 1569/12 

a Mírová 1810/38. 

Statutární orgán: 

ředitelka: Mgr. Božena Suchánková, r.č. 535521/221 
Velké Meziříčí, Bezděkov 1836/81, okres Žďár nad Sázavou, 

PSČ 594 01 
Den vzniku funkce: 1.ledna 2003 

•Statutární orgán vystupuje jménem organizace tak, že k otisku 

razítka příspěvkové organizace připojí svůj podpis. 

Ostatní skutečnosti: 

-Příspěvková organizace vznikla dnem 1.1.2003 dle zřizovací 
t •! .st--i ny. kterou schválilo Zastupitelstvo města Velké Meziříčí dne 
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Řízeni se i zastavuje v části zápisu sídla: Velké Meziříčí, 
Poštovní 1392/22. 594 01, okres Žďár nad Sázavou. 

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 

O d ů v o d n ě n í :  

Výrok I. tohoto písemného vyhotovení usnesení, kterým se zcela 
vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nemusí být odůvodněn (§ 

169 odst. 2 o.s.ř.) 
Podáním ze dne 9.10.2003 vzal navrhovatel svůj návrh zpět v části 
zápisu sídla Velké Meziříčí, Poštovní 1392/22, 594 01 a navrhl 
sídlo nové, a to:- Velké Meziříčí, Čechova 1523/10, 594 01. 
Protože soud dosud nerozhodl, bylo řízení v této části zastaveno 

dle ust. § 96 o.s.ř. 
O nákladech řízení rozhodl soud na základě ust; § 146 odst. 1 
písrn. a) o.s.ř., neboť okolnosti případu neodůvodňují přiznání 

náhrady nákladů řízení. -> 

P o u č e n í :  P r o t i  t o m u t o  u s n e s e n í  / l z e  p o d a t  o d v o l á n í  d o  
patnácti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu 
v Olomouci prostřednictvím soudu podepsaného. 

V Brně dne 13.října 2003 

Mgr. Lucie Janoušková, v.r. 
soudní tajemnice 

Za správnost vyhotovení: Eva Galiová 

• uola Velké Meziříčí, 
/ |jí iňpévková organizace, 

° i Čechova 152-3/10 yy, 
594 ni Velké Meziříčí ^ 



Doklad c. 5 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 00295671 Město Velké Meziříčí 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

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

0 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 pňkládat 



(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 

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

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele: Mgr. Božena Suchánková i/ 

2 pokud není výše podílu přesně dána, uveďte „nestanoveno" 



Doklad č. 6 Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 

1 

Výdaj Název položky Dotace Fond Vysoč Podíl žadatele Náklady celkem 

SI Opracování, uspořádání přírodních 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 

komponentů - kamene, kůry, písku... 

S2 Zahradnické práce - osazování, 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 

kopání, doplnění herní jámy, 

mulčování nových ploch... 

S3 Dovoz materiálu, cestovné 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 

S4 Vyvázání vrbových staveb 1 220,00 Kč 1 220,00 Kč 

S5 Nakládka, manipulace 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 

Nákup materiálu 

Ml Komponenty k přírodním 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 

prvkům (kámen, kůra, štěpka, 

oblázky, kačírek...) 

M2 Keře, stromy 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 

M3 Zahradní dětské nářadí 900,00 Kč 900,00 Kč 

M4 Korýtko na vodu 3 960,00 Kč 3 960,00 Kč 

M5 Akátová kulatina, špalíčky 7 260,00 Kč 7 260,00 Kč 

M6 Vyvýšené záhonky permakulturní 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 

M7 Dřevěné špalky na sezení 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 

M8 Valoun okrasný 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 

M9 Plavený (říční písek) 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 

M10 Zahradní zemina 4m3 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 

Mil Bambusová rohož na nádrž 700,00 Kč 700,00 Kč 

s vodou l,5m/5m 

M12 Dětské odchytové síťky (hmyz) 760,00 Kč 760,00 Kč 

M13 Dětské lupy 560,00 Kč 560,00 Kč 

M14 Tabule - rám 3 560,00 Kč 15 800,00 Kč 19 360,00 Kč 

M15 Mobilní dřevěné vzdělávací závěsy 24 200,00 Kč 24 200,00 Kč 

Propagace a publicita 

M16 Toner do tiskárny, pozvánky 1 680,00 Kč 1 680,00 Kč 

Náklady na projekt | 50 000,00 Kč 40 000,00 Kč 90 000,00 Kč 



Předběžný rozpočet MŠ Sokolovská 

položka počet (m,m3, ks) cena za jednotku částka v Kč 
rybíz červený 3 45 135,00 

rybíz černý 3 45 135,00 

Josta - kříženec 2 65 130,00 

Angrešt 2 95 190,00 

rakytník 3 124 372,00 

eřáb jedlé- plody 1 450 450,00 

nrušen Lucasova 1 225 225,00 

mišpule obecná 3 150 450,00 

vyvázání vrbových staveb 1 920 920,00 

Tiulčovací štěpka 3 630 1 890,00 

Oblázky 32-64 0,3 t 0,3 1400 420,00 

Zemina + doprava 4 545 2 180,00 

Valoun žulový okrasný 6 500 3 000,00 

doprava lidí a materiálu 

nákladní auto Ducato 48 15 720,00 

Zahradnické práce, 

mulčování, sázení, stříhání 

jorostů, usazení a doplnění 

<omponentů 1 7000 7 000,00 

Celkem 18 217,00 

DPH 21% 3 825,57 

Cena celkem s DPH 22 042,57 

s dovozem 

2 cesty 12 km jedna cesta tam 

Rozpočet zpracovala dne 9.10.2016 Ing. Václava Rozmarínová 

Pozn.: Práce prováděné firmou PEROZ Petr Rozmarín jsou účtované s DPH. 

Lze fakturovat i na firmu Ing. Václava Rozmarínová, Zahradnické služby 
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mssokolovska@cbox.cz 

Od: "Milan Horký" <milan@ygg-drasil.cz> 

Datum: 12. října 2016 14:53 

Komu: <mssokolovska@cbox.cz> 

Připojit: l_Tabule-rám-01 .jpg; 2_Vyměnitelné panely-01 .jpg 

Předmět: Tabule2 

Dobrý den paní Bouřková,zasílám kalkulaci a návrh. 

cena : 16.000,-+DPH 

cena : 20.000,-+DPH 

cena : 6.000,-+DPH 

V ceně doprava,montáž,finální nátěry 

Děkuji 

Tabule - rám : akátová kulatina se svlaky.stříška 

Tématické vyměnitelné panely 

Akátová kulatina různých délek/průměrů 30bm 

S přáním pěkného dne 

Milan Horký 

Obchod 

Tel.:605 299 183 

YGGDRASIL 

www.ygg-drasil.cz 

mailto:milan@ygg-drasil.cz
mailto:mssokolovska@cbox.cz


* 
YGGDRASIL 

TÉMATICKÉ VYMENITELNE PANELY 
MOBILIÁR 

Popis herních prvků: 
Vyměnitelné kostky s obrázky/texty, vyměnitelné tabule s 

obrázky/texty. 

Technické informace 

Počet uživatelů 

Věková skupina 

Rozměry Cm) 

Potřebná plocha Cm] 

Povrch tlumící náraz Cm2) 

Max. výška pádu Cm) 

4 

3-6 

24QG 
"I 

1000 

\ 
\ 

i 400) 

/ 

Vizualizace: 
Půdorys tabule s vyměnitelnými panely 



TABULE - RÁM 
bíSivAM-tíiWílSaKfSri 

MOBILIÁŘ 

Popis herních prvků: 
Odkorněná akátová kulatina, běle zbavená a obroušená. 

Technické informace 

Počet uživatelů 

Věková skupina 

Rozměry Cm) 

Potřebná plocha Cm] 

Povrch tlumící náraz Cm2) 

Max. výška pádu Cm] 

Vizualizace: 

4 

3-6 

0,4x2,0x2,3 

2,4 x 4,0 



KOALA Log Homes s.r.o. 

IČO 278 58 359 

Sídlo: 
Zámecké nám. 1263, Frýdek 
738 01 Frýdek-Místek 

Provozovny: 

Čeladná 203 - kancelář a prodejna 

Informace a nabídky: 

Tel./fax: 558 435 180 
737 248 246 - Pavel Pacák 
603 569 096 - Michal Pacák 
e-mail: info@srubvpacak.cz 
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mssokolovska@cbox.cz 

Od: "Milan Dařina" <Milan.Darina@seznam.cz> 
Datum: 10. října 2016 13:11 
Komu: <mssokolovska@cbox.cz> 
Předmět: Re: Přihláška z webu 

Dobiý den, 

pro děti bych zvolil výšku 50 cm. Jednoduchý permakulturní vyvýšený záhon je ze surového dřeva. 
Připravíme panely o rozměrech 1 x 0,5 m, které budou jako stavebnice a záhon z nich půjde snadno 
sestavit. 

Nej ekologičtější je záhony nenatírat. Ošetření materiálu sice zvýší životnost záhonů, ale vzhledem k 
finanční náročnosti bych raději po uplynutí životnosti raději koupil záhony nové a staré v nich 
recykloval:). 

2x záhon 4 x 1 x 0,5 m 3280,- Kč 
vnitřní izolace 670,- Kč 
doprava 910,- Kč 
Dph 1020,6 Kč 
Celkem s Dph 5880,6 Kč 

Mohu připravit fakturu? Obvykle zasílám zálohovou fakturu na celou částku a po přijetí částky 
expedujeme. Mohu ale připravit fakturu na 50% a zbytek poslat na dobírku. Záleží na Vás. Záhony 
Vám budu muset vyrobit, výroba zabere cca 2 týdny. 
Jen předesílám, že záhony musí být kvůli tlaku zeminy lehce zapuštěné v zemi:). 

S pozdravem a přáním hezkého dne, 
Milan Dařina ml. 
+420721277275 
Dřevovýroba Dařina 
www.drevovyroba-darina.cz 

Původní zpráva 
Od: mssokolovska@cbox.cz 
Komu: info@drevovyroba-darina.cz 
Datum: 6. 10. 2016 14:24:40 
Předmět: Přihláška z webu 

Jméno: Mateřská škola Sokolovská 1568/29, 59401 Velké Meziříčí, 
E-mail: mssokolovska@cbox.cz 
Telefon: 566522832 
Poptávám: Poptávám: Vyvýšený záhon 2x 
Materiál: 
Cena: Cena: 2490,- kč s dph 
Detaily: 
Jde o prvek do přírodní zahrady v MŠ, nevím, zda nějaký neškodný nátěr je nebo zdaje 
pro děti vhodný. O záhon by pečovaly děti ve věku od 3-7 let (výška?). Můžete mi udělat 
cenovou nabídku, včetně dopravy na místo MŠ? Moc děkuji. S pozdravem Mgr. Věra 
Bouřková, MŠ Sokolovská Velké Meziříčí 

14.10.2016 

mailto:Milan.Darina@seznam.cz
mailto:mssokolovska@cbox.cz


Doklad č. 7 Doklad o vlastnictví nemovitosti 

Výpis z katastru nemovitostí 

Snímek katastrální mapy s vyznačením akce 
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VYPIŠ Z KATASTRU NEMOVITOSTI 

h / -<ť.xí;'' prokazujíc! stav evidovaný k datu 05.10 .2016 13:55:02  

Vyhotoveno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro účel ověření výstupu z informačního systému veřejné správy 
ve smyslu § 9 zák. č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou Obec: 597007 Velké Meziříčí 

at.územi: 779091 Velké Meziříčí List vlastnictví: 1 

V kat. územi jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě 

Vlas tn ík ,  j iný  oprávněný  Ident i f i ká tor  Podí l  

V las tn ické  právo  

Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké 00295671 
Meziříčí 

ČÁSTEČNÝ VÝPIS 

Nemovi tos t i  

Pozemky  

Parce la  Výměra  [m.2]  Druh  pozemku Způsob  využ i t í  Způsob  ochrany 

1647/2 746 zastavěná plocha a 
nádvoří 

Součás t í  j e  s tavba:  Velké Meziříčí, č.p. 1568, obč.vyb 
'  , t avba  s to j í  na  pozemku p .č . :  16H/2  

1653/2 2760 zahrada zemědělský půdní 
fond 

J iná  práva  - Bez zápisu 

Omezení  v las tn ického  práva  - Bez zápisu 

J iné  zápisy  

Typ  vz tahu  

Oprávnění  pro  Povinnos t  k  

Změna výměr obnovou operátu 

Parcela: 1653/2 Z-4583/2010-746 
Parcela: 1647/2 Z-4583/2010-746 

omby a  upozornění  -  Bez zápisu 

Nabývací  t i tu ly  a  j iné  podklady  zápisu  

s t ina  

Kolaudační rozhodnutí 2724/1977 ze dne 30.12.1977 
Žádost o zápis do LV a přidělení čp. ze dne 6.10.1995. 

POLVZ:1010/1995 Z-30101010/1995-746 

Pro:  Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí RČ/IČO:  00295671 

Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991 Návrh na zápis nemovitých věcí z majetku ČR do 
vlastnictví obce Velké Meziříčí ze dne 23.5.1992 

POLVZ:546/1998 Z-30100546/1998-746 

Pro:  Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí RČ/IČO:  00295671 

Vztah  boní tovaných  půdně  eko logických  jednotek  (BPEJ)  k  parce lám 

Parce la  BPEJ Výměra[m2]  

_____ 2*760 

ud j e  výměra  boni tn ích  d í lů  parce l  menš í  než  výměra  parce ly ,  zby tek  parce ly  není  boni tován  

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR 
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VYPIŠ Z KATASTRU NEMOVITOSTI 
prokazujíc! stav evidovaný k datu 05.10 .2016 13:55:02  

Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou Obec: 597007 Velké Meziříčí 

Kat.území: 779091 Velké Meziříčí List vlastnictví: 1 

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě 

Nemovi tos t i  j sou  v  územním obvodu,  ve  k terém vykonává  s tá tn í  správu  ka tas t ru  nemovi tos t í  ČR 

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí, kód: 746. 

Vyhotov i l :  Vyhotoveno:  05 .10 .2016 14:04:46  
Český  úřad  zeměměř ický  a  ka tas t rá ln í  -  SCD 

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR 
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>iitastr nemovitostí 

Ovčřuji pod pořadovým číslem 39087/2016, že tato listina, která vznikla 

převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické 

podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje 

s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické 

podobě. 

Ověřující osoba: Petrová Lenka 

Ve Velkém Meziříčí dne 05.10. 2016 



Publikace dat ISKN Tisk - Os :608ms, 1053 prvků. Stránka č. 1 z 1 

U7V1 !6&2 

MU7 

Sů&n 

tůtoi 

tmn X&-

77729 

2&V11 

tít22 

http://sgi.naMizemd0kn.cu2k.cz/marushka/print.aspx 14.10.2016 



Doklad č. 8 Smlouva o výpůjčce majetku 



Smlouva o výpůjčce, 
uzavřená dle § 659 an. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozd. předpisů 

I. Smluvní strany 

Půjčitel: Město Velké Meziříčí 
se sídlem Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 
IČ: 00295671 

zastoupené starostou Ing. Františkem Bradáčem 

Vypůjčitel: Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace 

se sídlem Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí 
IČ: 70993114 
zastoupená ředitelkou Mgr. Boženou Suchánkovou 

II. Předmět výpůjčky 

Půjčitel je výlučným vlastníkem movitých věcí (pořizovací cena 918.535,90,- Kč), 
uměleckých předmětů (pořizovací cena 5.000,-Kč) a nemovitých věcí (pořizovací cena 
28.202.406,81,- Kč) uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a touto smlouvou je bezúplatně 
přenechává vypůjčiteli k dočasnému užívám (dále jen „předmět výpůjčky"), a to pro potřeby 
vypůjčitele k účelu, který je vymezen ve zřizovací listině. 

III. Doba zapůjčení 

Smluvní strany se dohodly, že předmět výpůjčky je vypůjčiteli bezúplatně zapůjčen na 
dobu neurčitou. 

Právní vztah, vzniklý na základě této smlouvy, zaniká: 
a) písemnou dohodou smluvních stran, 
b) písemnou výpovědí smluvní strany, výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet 

prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 
Půjčitel je oprávněn jednostranně písemně zrušit tuto smlouvu o výpůjčce s okamžitou 
platností v případě, že vypůjčitel poruší některé z ustanovení této smlouvy o výpůjčce. 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

Vypůjčitel odpovídá za škody, zničení a odcizení předmětu výpůjčky ode dne uzavření 
této smlouvy do doby jeho vrácení. 

Vypůjčitel se zavazuje užívat předmět výpůjčky pouze v souvislosti s provozováním 
Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvková organizace. 

Vypůjčitel může přenechat předmět výpůjčky do užívání jiné osobě jen na základě 
předchozího písemného souhlasu půjčitele. Vypůjčitel nesmí použít předmět výpůjčky jako 
zástavu. 

Po skončení výpůjčky se vypůjčitel zavazuje odevzdat půjčiteli předmět výpůjčky ve 
stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 

Vypůjčitel je povinen spravovat vypůjčený majetek, udržovat jej a opravovat dle plánu 
údržby a oprav, provádět pravidelné kontroly a revize tohoto majetku, především technických 
zařízení a plnit úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, 
technických zařízení a ochrany zdraví při práci, jako nedílnou součást preventivní údržby. 

Podmínky pro provádění údržby a oprav jsou vymezeny ve zřizovací listině 
vypůjčitele. 

Vypůjčitel je povinen každoročně předávat půjčiteli inventumí seznamy majetku 
půjčitele po provedených inventurách. Stejně tak je vypůjčitel povinen předkládat půjčiteli ke 



schválení seznamy majetku určeného k vyřazení nebo odsouhlasenému převodu na jiný 
subjekt. 

Vypůjčitel bude hospodařit a nakládat s vypůjčeným majetkem v souladu se směrnicí 
rady města č. 2/2005 pro výkon zřizovatelských práv vůči příspěvkovým organizacím města 
(čl. X - Hospodaření s majetkem města ve výpůjčce). 

Půjčitel má právo provádět v souladu s obecně platnými právními předpisy 
namátkovou kontrolu předmětného majetku. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 15.8.2006. 
Smluvní strany se dohodly, že smlouva o výpůjčce movitého majetku uzavřená dne 

I.7.2005, smlouva o výpůjčce movitého majetku uzavřená dne 2.1.2003 a smlouva o výpůjčce 
nemovitého majetku ze dne 2.1.2003, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 2.1.2003 
uzavřený dne 30.9.2003, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 2.1.2003 uzavřený dne 
II.3.2004 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 2.1.2003 uzavřený dne 11.3.2004 
zaniká. 

Tuto smlouvu projednala a rozhodla o jejím uzavření Rada města Velké Meziříčí dne 
14.6.2006 usnesením č. 1570/2006. 

Tato smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, její obsah je jim srozumitelný 

a že tato smlouva byla mezi nimi uzavřena svobodně, vážně, nikoliv v tísni a bez nátlaku. Na 
důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy ji smluvní strany podepisují. 

Příloha: vymezení movitých a nemovitých věcí a uměleckých předmětů jež jsou 
předmětem výpůjčky 

Ve Velkém Meziříčí dne 15.8.2006 

V. Závěrečná ustanovení 

Mateřská škola Velké Meziříčí, 

594 01 Velké Meziříčí 

půjčítel \ /. vypůjčitel 

příspěvková organizace 
Čechova 1523/10 

594 01 Velké Meziříčí 

y — '  



Doklad č. 9 Písemný souhlas majitele pozemku s realizací akce 



Souhlas majitele pozemku s realizací akce 

Jméno majitele pozemku: Město Velké Meziříčí 

IČ: 00295671 

Adresa: Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 

Kontakt (e-mail, tel): tel.: +420 566 781 001 

Mob.: +420 777 101 710 

E-mail: necid@velkemezirici.cz 

Souhlasím s realizací grantového programu Životní prostředí 2016 (Grantový 

program na podporu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty/EWO/) 

v projektu s názvem „Zpět do přírody"" financovaného z Kraje Vysočina na 

parcele č. 1653/2 (zahrada) při MŠ Sokolovská 1568/29 v katastrálním území 

Velké Meziříčí. Prohlašuji, že jsem informován o plánovaném záměru 

v dostatečné míře a souhlasím s poskytnutím pozemku k realizaci výše 

uvedeného projektu. 

Toto potvrzení vydávám pro: Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková 

organizace, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí. 

Ve Velkém Meziříčí, dne 12. Id. 2016 

Ing. Radovan Necid, starosta 



Dokument č. 10 Dokončení popisu projektu 

K rozšíření poznatků o vodě a jejích možnostech ve spojení s říčním pískem, bychom 

k vodní nádrži, kterou bychom rádi obalili bambusouvou rohoží (udrží teplotu), 

postavili dřevěné korýtko, ve kterém by měly děti k dispozici vodu ke hře, k 

experimentování. Voda též v letních měsících osvěží ovzduší i děti. Do hrací jámy v 

blízkosti korýtka, plánujeme přidat výseč s říčním pískem a oblé žulové valouny. 

Poblíž výseče bychom umístili bednu s různými dřevěnými špalíky, které budou hru 

dětí s přírodními prvky obohacovat. V neposlední řadě bychom rádi doplnili prostory 

pod stromy a keři mulčovací štěpkou a kolem ohniště dosypali obiázky. Přírodní 

zahrada se tak stane prostorem, který poskytne spoustu nových možností, jak 
obohatit život okolo nás. 


