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KrajVysocma 
Žižkovi, 57 ,  58? 33 Jihlava 

KUJIP017UAM6 

FOND VYSOČINY 

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

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

FV01969.0013 

ČI. 1 
Smluvní strany 

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

číslo účtu: 4050005211/6800 

a 

Městys Kamenice 
se sídlem: Kamenice 481, 588 23 Kamenice 
IČO: 00286079 
zastoupený: Mgr. Evou Jelenovou, starostkou 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 1466050389/0800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Rekonstrukce sprch u tělocvičny ZŠ Kamenice", 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 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 120 000 Kč (slovy: stodvacettisíc korun 
českých). 

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

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

Příjemce. 

Celkové náklady akce 609 922 Kč 
Výše dotace v Kč 120 000 Kč 
Výše dotace v % 19,67 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v % 80,33 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 489 922 Kč 

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

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

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

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

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 9. 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. t 

4) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) alkohol a tabákové výrobky, 
c) nákup počítačů a software, 
d) mzdové náklady stálých pracovníků žadatele, 
e) nájem, nákup zásob, 
f) pořízení dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného dlouhodobého 

majetku ve formě přístrojů spotřební elektroniky (varné konvice, mikrovlnné trouby, 
kuchyňské roboty, mixéry pro domácnost apod.), 

g) pořízení nádobí, příborů, stolů, židlí, kuchyňského náčiní, textilií, pracovních oděvů 
atp., 

h) náklady na reprezentaci, 
i) všechny náklady nesouvisející přímo s opravou, technickým zhodnocením nebo 

dovybavením sociálního zařízení, kuchyně, výdejny stravy nebo jídelny v budově 
základní školy. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) stavební úpravy (opravy, technické zhodnocení) sociálních zařízení, kuchyní, 

výdejen stravy a jídelen (např. rozvody vody, elektřiny, obklady, dlažby, instalace 
sanitárního zařízení, zřízení bezbariérové toalety a sprchy, osvětlení), 

b) pořízení dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného dlouhodobého 
majetku do sociálních zařízení, do kuchyní, výdejen stravy a jídelen (pouze 
gastronomická zařízení a technologie) - např. vodní lázně stabilní i pojízdné, 
stoličky plynové i elektrické, varné linky a sporáky, konvektomaty, myčky nádobí, 
várnice a termoporty, výdejní gastronádoby, pracovní stoly a dřezy, servírovací 
vozíky, chladící zařízení. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). 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 v daňové evidehci sledovány odděleně ve 
vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akcí). 
Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních 
dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady, 
paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny 
ID FV01969.0013", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v případě, kdy Příjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. V případě 
aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 31. 9. 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. 10. 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www. 
fondvysociny.cz, která bude obsahovat: 
- stručný popis zrealizované akce, 
- fotodokumentace zrealizované akce, 
- informace o realizované publicitě a její doložení, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

akce dle ČI. 8 písm. c), např výpisy z účetních knih, apod. 
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
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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, paragony, 

účtenky, 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 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

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

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

ČI. 10 
Publicita 

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

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

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. 

6) „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. 
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ČI. 11 
Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od 
nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či 
darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 

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. 

t 

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Luděk Hrůza, tel: 564 602 543, email: 
hruza.l@kr-vysocina.cz. 

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizací akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

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

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

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

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

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 21. 3. 2017 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 20 6 
2017 usnesením č. 0330/04/2017/ZK. y 

V Jihlayě-díie V Kamenici dne 

Mgr. &va Jelenová 
starostka náměstek hejtmana 

Žižkova 
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Kraj Vysocí učí 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) .[MS 

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

FV01969-21_03_17-15 

Název grantového programu Naše škola 2017 

Název projektu Rekonstrukce sprch u tělocvičny ZŠ Kamenice 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Městys Kamenice 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Kamenice 481 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Kamenice 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58823 Identifikační údaje žadatele 
Pošta: 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00286079 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNAA.S. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 1466050389/0800 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Mgr. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Eva 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Jelenové 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starostka 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Mgr. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Eva 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Jelenová Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: starostka 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: obec.kamenice@ji.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 606757892 

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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Kamenice, Mikroregion Loučko 

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

V současné době je zařízení sprch pro děvčata i 
chlapce u tělocvičny v havarijním stavu, některé 
sprchy i umyvadla musí být zastaveny a jsou 
dlouhodobě vyřazeny z provozu. Z tohoto důvodu 
ie zpracována cenová nabídka odborné firmy, 
zabývající se komplexně těmito úpravam.Půjde o 
stavební úpravy ( nová příčka), nové obklady a 
položení dlažby, zařízení zdravotechnikou, nové 
rozvody vody a oprava kanalizace. To vše souvisí s 
modernizací a funkčostí těchto sprch a umyvadel. 

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

- modernizace původního zařízení umýváren -
sprch a umyvadel z roku 1967 (poslední sociální 
zařízení školy, které neprošlo modernizací) 
- funkčnost sprch a umyvadel 
- větší možnost využívání zařízení pro zdravý 
životní styl 
- vést žáky k potřebné očistě těla po sportovních 
výkonech 
- vést i malé děti (MŠ a školní družina) k 
hygienickým návykům ( např. k čistotě rukou po 
pobytu na hřišti) t 

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

- žáci MŠ 
- žáci ZŠ a školní družiny 
- žáci sportovních kroužků školy 
- členové místních spolků a jejich sportovní aktivity 
- zájmové skupiny sportovců 
- cvičení žen 
- členové Sboru dobrovolných hasičů z Kamenice 
a Kameníčky (děti i dospělí) 
- sportovní oddíly okolních obcí 
- účastníci sportovních soutěží a turnajů v 
tělocvičně i na hřišti 



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

Tělocvična v areálu Základní školy v Kamenici je 
po celkové rekonstrukci ve 2 etapách: 
- v roce 2009 byla podlaha z dřevěných parket 
nahrazena palubovou podlahou se znakem 
Kamenice a barevným vyznačením hřišť na 
míčové hry 
- v roce 2010 byla vyměněna okna, opatřena 
foliemi a ochrannými sítěmi, zatepleny byly 
obvodové zdi a strop, instalováno bylo nové 
osvětlení. Toalety u tělocvičny jsou také po 
rekonstrukci. 
Pouze zbývá zmodernizovat umývárny a sprchy u 
šaten. V současné době jsou některá umyvadla i 
sprchy nefunkční ( musí být zavřené a velmi 
dlouho trvá nez začne téci teplá voda, tím 
samozřejmě stoupá spotřeba vody). I toto 
navrhované úpravy řeší. S navrženými úpravami, 
jejichž součástí bude také nová příčka mezi 
umývárnami děvčat a chlapců, budou také 
zhotoveny nové rozvody vody, obklady, dlažba, 
zdravotechnika. Vznikne vyhovující zázemí pro 
žáky MŠ, ZŠ a sportující veřejnost. Trendem 
současné doby je po sportovním výkonu 
osprchování nebo alespoň umytí. Ať už se sportuje 
na hřišti nebo v tělocvičně. Je velice dobře, že je 
tělocvična využívána během celého týdne, nejen v 
době vyučování, ale také odpoledne, večer, v 
sobotu i v neděli. Na využívání tělocvičny má pan 
ředitel zpracovaný a v tělocvičně zveřejněný 
harmonogram. Práce by zhotovila odborná firma 
během letních prázdnin, a podíl Městyse 
Kamenice je součástí rozpočtu 2017. 

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

- modernizace zázemí u šaten děvčat a chlapců 
- pomoc pro učitele MŠ a 1. stupeň v případě, že 
dojde k nějaké nehodě, (zvracení, pomočení, 
odření...) 
- zlepšení prostředí pro žáky školy, hlavně v 
hodinách tělesné výchovy a ve sportovních 
kroužcích 
- potřebná věc pro sportující veřejnost 
- nové rozvody vody budou mít pozitivní vliv na 
spotřebu vody ( šetření nákladů) 
- modernizací bude zajištěna větší bezpečnost 
osob při mytí a sprchování - nyní voda stříkala 
kolem - mohlo dojít k opaření nebo uklouznnutí po 
mokré podlaze, která není protoskluzná 
- akce bude mít pozitivní vliv na fungování 
zastupitelstva a schopnost řešit problémy, protože 
mladí sportovci, rodiče žáků školy - zastupitelé-
nás na tyto nedostatky během jednání upozorňují 
a chceme spolu s nimi tyto připomínky rychle a 
razantně řešit. Mají tak oprávněný pocit, že mají 
vliv na změnu věcí, že přinášejí podněty na 
jednání a ty jsou úspěšně řešeny. 



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

červen 2017 - říjen 2017 (včetně vyúčtování) 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

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

Práce budou zhotoveny odbornou firmou za účasti 
pana školníka, který všechny práce v období 
letních prázdnin dozoruje a pomáhá společně s 
panem ředitelem a zástupci i pracovníky městysu 
Kamenice řešit. S grantovými programy Kraje 
Vysočina máme mnoho výborných zkušeností. 
Jsme za ně opravdu rádi, protože nám část 
prostředků pomohou zaplatit. V tomto připadě 
ještě velký díl finančníchprostředků půjde z 
rozpočtu Městyse Kamenice.Přidělené finanční 
prostředky byly vždy vynaložené účelně pro 
dobrou a potřebnou věc. Vyúčtovánípředkládáme 
kompletní a včas. 

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 609 922 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 120 000 Kč 19,67 % 

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 120 000 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 

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 % 

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

Spoluúčast žadatele 489 922 Kč 80,33 % 

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 489 922 Kč 100,00 % 

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

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 % 

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty E3 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty • 

žadatel není plátcem DPH • 

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

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

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

Žadatel prohlašuje, že má: 

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



státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečeni, zdravotním pojišťovnám a Celni správě,• za státnf fondy se považují Fond 
národního majetku, Statni fond životního prostředí Pozemkový fnnri . 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), mzemkovy Statni fond rozvoje 

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

1LPu0hlfŠ!níŽaía!elew0ÚČetníT °bd0bí ("splňuje žadatel, který používá účetní 
obdob, 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.) 

Příloha č. 1 - Specifická kritéria 
Příloha č. 2 - Městys nepředkládá 
Příloha č. 3 - Doložení náležitostí dle zákona 250/2000 Sb. 
Příloha č. 4 - LV a katastrální mapa 
Příloha č. 5 - Sdělení ke stavebním úpravám - Stavební odbor Luka nad Jihlavou 
Příloha č. 6 - Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 
Příloha č. 7 - Vyjádření Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina 

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 

V Kamenici dne 21.03.2017 

Razítko a podpis statutárního 
z á s t u p c e  ž a d a t e l e  1 • :  



Specifická kritéria: 
a) velikost obce, ve které je škola umístěna 

Kamenice má s místními částmi 1953 obyvatel. 

( 500 až 4 999 obyvatel) 

2 body 
b) přidělení dotace v rámci GP Naše škola 2016 

dotace nepřidělena 

2 body 

c) udělení výjimky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, nebo nedostatků v rámci 
kontrolního zjištění KHS, které souvisí s realizovaným projektem 

základní škola je provozována s vystaveným protokolem o kontrolním zjištěním KHS 
s výčtem nedostatků 

i 
2 body 

d) charakter realizovaného projektu 

celková rekonstrukce dotčených prostor 

4 body 
e) umístění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ 

počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je větší než 10% 

(10,5%) 

3 body 
f) organizace základní školy 

základní škola je plně organizovaná (tj. devítiletá) 

Obodů 

Celkem: 13 bodů < í b s 



Krc 
jr-

KRYC1 LIST ROZPOČTU 
Žižkova 57, 58? 33 Jihlava 

Název stavby 

Název objektu 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAMENICE okr. 
JIHLAVA 

REKONSTRUKCE SPRCH 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

MĚSTYS KAMENICE, KAMENICE 481, 588 23 Kamenice u J 

VOTOP s.r.o. 

Dvořák Lubomír 

JKSO 

Kamenice okr. Jih ava 

00286079 CZ00286079 

46962115 CZ46962115 

Rozpočet číslo Dne 

022-02-2016 05.02.2016 

Mdmé a účelové jednotky 

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady 11 m.j. 

0,00 0 0,00 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A 
1 
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3 

4 

5 

6 

7 

20 

Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 
HSV Dodávky 53 834,41 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00 

Montáž 96 784,96 Bez pevné podl, 0,00 14 Projektové práce 0,00 

PSV Dodávky 145 487,70 10 Kulturní památka 0,00 15 Uzemni vlivy 0,00 

Montáž 195 667,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00 

"M" Dodávky 0,00 17 Doprava 2,50% 12 294,35 

Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

ZRN (ř. 1-6) 491 774,07 12 DN (ř.8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 12 294,35 

HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00 

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 504 068,42 

*01 OP s.r.o. 
komphtni dodávky a montáž 

_ voda, topení, ptyn 
^Wfemská 84, 586 01 JIHLAVA 

hA)r 066 567 310 455 

DPH % Základ daně DPH celkem 
snížená 15,0 0,00 0,00 
základní 21,0 504 068,42 105 854,37 

Cena s DPH 609 922,79 

Přípočty a odpočty 
Dodá zadavatel 

Klouzavá doložka 

Zvýhodněni 

0,00 
0,00 
0,00 
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