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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

OKPPCR/L.Seidl 9.5.2018

Zodpovídám Příkazce operace: OKPPCR/L.Seidl 9.5.2018

Správce rozpočtu: OE/R.Tesařová ” 'íi;"

Poznámka:
Subjekt (IČO: 70939641), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověřeni provedl: stejskal, datum ověřeni: 07,05.2018 15:36:51):

Poskytnutí dotace, GP "Cyklodoprava a cykloturistika 2018", ID dotace FV02430.0003 * 1 2

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 100000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 002143, ORJ: 0000001394, ORG: 
0000000004588 POL: 5329 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).
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FOND VYSOČINY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ 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'1)

ID FV02430.0003

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
k podpisu smlouvy 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
variabilní symbol:

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

pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana

Sberbank CZ, a. s. Jihlava
4050005211/6800
339318

Mikroregion TŘEBÍČSKO
se sídlem:
IČO:
zastoupen:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
variabilní symbol:

Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč 
70939641^
Ing. Marií Černou, předsedkyní svazku

Komerční banka, a. s. 
86-3573480287/0100 
339318

Cl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci projektu „Nová turistická infrastruktura", blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále 
jen „projekt").

Cl. 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 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajský úřad Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 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 projekt 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 projektu, který byl zrealizován, 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 projekt dotaci ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun 
českých).

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

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

Příjemce.

Celkové náklady projektu 283 382 Kč
Výše dotace v Kč 100 000 Kč
Výše dotace v % 35,29 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 64,71 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 183 382 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu 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 projektu 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

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt 
však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.
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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

D Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31.10. 2018.

2) Uznatelné náklady na realizaci projektu 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 projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, 
uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nej později do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 
1 této smlouvy.

4) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na pohoštění,
g) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti,

bankovní poplatky,..... ),
h) náklady na publicitu,
j) alkohol a tabákové výrobky.

5) Uznatelné náklady projektu jsou dále specifikované náklady související s realizací 
obnovy a budováním doprovodné infrastruktury na cyklotrasách v souladu se žádostí o 
poskytnutí dotace: opravy a udržování, technické zhodnocení, nákup materiálu, nákup 
služeb, ostatní osobní výdaje, pořízení dlouhodobého hmotného majetku, pořízení 
drobného hmotného dlouhodobého majetku.

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. 7

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.
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ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt 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 projekt a 
celkových nákladů projektu (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 výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně 
ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k 
projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové 
pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno 
z Fondu Vysočiny ID FV02430.0003“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní 
daně, (vyjma zákonných odvodů u mzdových výdajů, pokud jsou mzdové výdaje 
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 data 
ukončení realizace projektu. 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 projektu, a to buď výpisem ze svého 
bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými 
pokladními doklady,

f) doručit Kraji do 30.11.2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.fondvysocinv.cz, která bude obsahovat:
- stručný popis zrealizovaného projektu,
- fotodokumentaci zrealizovaného projektu (min. 4x situační foto),
- informace o realizované publicitě a její doložení fotodokumentací,
- finanční vyúčtování projektu,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.
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 projektu (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu,
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i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržítelnost projektu 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 Kraie' 

a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

Cl. 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 projektu i po jeho 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 projektu uvést 
fakt, že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce zajistí, aby v rámci grafiky informační tabule (pokud je součástí projektu) nebo 
na vhodném kusu pořizovaného mobiliáře odpočívky byla umístěna povětrnostním 
vlivům odolná tabulka se sponzorským vzkazem Kraje Vysočina „Podpořil Kraj 
Vysočina - Fond Vysočiny" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na 
www kr-vw^cina.cz/publicita a to minimálně po dobu udržitelnosti projektu.

3) 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
Udržítelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne termínu stanoveného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu v souladu se zaměřením 
projektu s péčí řádného hospodáře, zejména je povinen zajistit zachování výsledků 
realizace projektu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek či jeho část pořízenou z dotace 
prodat pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.
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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 dní 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

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 Ing. Petr Stejskal, tel. 564 602 354, e-mail: 
steiskal.p@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 
projektu uvedeného ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření 
projektu, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

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

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

7) 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

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 16. 3. 2018.
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1°) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada kVa;Q w, .■usnesením č. 0765/14/2018/RK. 3 Kraje Vysoc,na cíne 30. 4. 2018

V Třebíči dne
3 0. 05. 2018

V Jihlavě dne.................

MlkroregfoH Třebífisto 
dobrovolný svazek obcí 

IČ:70939641
Masarykovo nám. č. p. 116/6 
Vnitřní Město. 674 01 Třebíč 1

'2

Ing. Marie Černá 
předsedkyně svazku

Mgr. Pavel Pacal
náměstek hejtmana
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Nážév^j rantoyehb přČÉjrámú Cyklodoprava a cykloturistika 2018

'Mázevprbjekftí'

Podprogram

Identifikační úda|e žadátele

Nová turistická infrastruktura ■}

A Doprovodná infrastruktura

Přesný název. Mjktaregion TŘEBÍČSKO

Piávní forma1 dobtovolný svazek obci

Ulice. Masarykovo nám 116/6

Obec;5 Ťrebír

PSŮ;- t 674QT "v 1 " Jj'" l'J

Pb|ta< JfebTfi’ * ■'• ! ' ’•

ICO/RČ’ '0 <70930641 '

Název banky. Komerční banka, pobočka Yřebíč

Cisto Účtu 86-3573480287/0100 ' :

gfeWarňíjZášfaipSd.-žflfefete'

ífWli: , talk

 Wá«e -  .j

Příjmení; Ceiná;

Funkce: předsedkyně

r

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

titul: ' ’ 0c., DiS.

Jméno. - Irena

Příjmení: Novotná *

Funkce; kontaktní osoba v projektu

Email:. (,riovtrtna@trebic,cz ,
'TelJ 668896231 . "



"x\

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplití její žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizaci! zřizovanou ohcí)

1. Lokalizace projektu 
Uvetňe v jaké obci budeprojekt 
realizován (název obce včeině 
oki esu) v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na. 
území více obcí, taŘje vypjšte 

, noho v případě dopadu na větší 
území uvodte vyšší 
adrninish ativní jednotku (např 
obvod URP, pktes, cělý Hr0j)

2. Odůvodnění projektu a jeho 
čile
Popište co vás k podání žádostí 

, vodě, jaka je výchozí situace, jaký 
pí oblém chcete vyřešit; do Urů ' 
chcete dosáhnout, jaké jsóli cíle 
piojektu - co chcete zlepšit 
zkvalitnit,,

3, Popis projektu 
Popište co konktetně bude 
obsahem projektu, co chcete

- vy/áháĎvat. -
oigaivzovai afp.; vjatóm- —
množství a rozsahu - uvedfe 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Přesný irázov-

ÍGO

Název banky

kSícId Set# v s
Rrojektýbude realizován na ifeerpí obce Krahulov, obpp 
Mastníki ,obcě Okřesicef městysu Stařeča obce Stritež, 
4 V čásfkčlenských obcí svažku Všechny ujedené! 
obpě Ježi v okrese Treble a zároveň v ORP Třehič a v 
kiaji Vysočina Projekt bude mít dopad především na 
území uvedeného svazku <

Projekt má yfbé’cílú Jedním ž nich je zlepšeTir 
vybaVpnosfí sítě cyklotcasa eyklostežky d doprovodnou 
infrastrukturu na území svazku formou dopípění nových 
sCaftovíŠť Daílita cílem tohoto prdjektu je zvýšeni 
komfottu a atraktivity prd uživatele ^ tírn rozšířeni, 
zkvalitněni a zatiaidivneni nabídky restovríího ruchu 
pro pěší turistiku,-cyklbturistiku a poznávací turistiku 
Projekt plaňce území svazku v roce ŽQ18 dopímt 
doprovodnou tutísfickou infrastrukturou ve směru k 
ilyve alf aktivitě U eyklostežky Jihlava - Třebíč Raabs - 

. rozh)ednělria,-íSeke1ném-kopDr-vík.,|j...aob.cí»Masthík,p. 
lákat k návštěvě TomisíPointu v Třebíči, města Třebíče 
i zázemí pro cyklisty a siřšího území s cyklostezkou ti 
cyklotrasou Jihlava - Třebíč Raahs a památek na 
Seznamu světového kulturního a příiodního dědictví 
UNESCO do Třebíče Cílem projektu je také více 
propojit novou dopiovodnou infiastrukturu s drive 
vybudovanou Dalším cílem je dávat impulzk pobytu na 
území svazku cílové skupme, která by jinak tato místa ' 
minula a nenavštívila Cííem je také zkvalitňovat a 
rozvíjet infiastrukturu a technické zázemí pro rozvoj 
udržitelného Cestovního ruchu v míkrorepionu. Tento 
projeld především zřizuje kvaftm dnes neexistující 
zázemí a s!užby Cílem je take zvýšení podílu 
ekoloyícky seti nych forem turistiky (cykloturistika) a 

' využiti potenbIStďknaje Vysočina jako bezpe&ného ; 
místa pro cestovní nich V regionu a území velmi 
Vhodného pro pési tunštfku a cyklóhiřisíiku ;

V tomto piojektu bude provedena nova dopiovodna 
infrastruktura v 5 joKálitách v gbeícb Krahulov, Mastník, 
Okřesice, Satrec a Slřítez Bude se jednat o celkem 5 
krytých turistických odpocívek v obcích Kráhuiov, • 
Mastník, Gkřeštce, Ótařeč a Sťřítež; 4 turistické •

• informační tabule s turistickou mapou a informacemi v 
obcích Krahulov, Mastník Stafeč a Síritez 3 stojany na 

'htriá--v Qkxoíen44rřjt]Ljjoy,_M_asíník a Stařec



x

i 4, Cílové skupiny projektu 
i Popište Komu realizace projektu' 
l pomůže, jaký to bude mít pto ně 
Áonkáittlpffnosrfák.to.2lěpM 
jejich podnvnky'itp„

5. Předpokládaný časový 
i harmonogram realizace 
i projektu, -'začátek/ukončení 
projektu
Popište Zahájeni a ukončeni 
základních tealizácních fázi 
ptójektu (nepř výběi dodavatele, 
popravné ptáče, vlastni realizace 
spod), v piípedě otpamzaro 
kultijm/ipportovftí akce uveďte 

, přesný teirnín jejího konám, 
pokud nejsou známy přesná data, 
tak vvedte kalendářní měsíc

b. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište Vaše zkůsenosti s 
lealtzaci podobných akc,, jaké 
máte zkušenosti s realizaci 
projektů (podáváni žádostí), kdo 
bude ptojekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy), jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 

i aby piojekt byl zrealizován, jaké 
l povolení musíte vyřídit pro zdárný 
i průběh projektu

Cílovou skupinou |sou cyklisté mhsté a návštěvníci na 
úzémí svazku,

Provedení výbětu dodavatelů a uzavření smluv o1 dílo v 
1 pol 2018"
Realizace dle smluv o cj|)o červenec- - září 2018 
Bude uzavřena sfnlouva o dílo na dodavku a montáž 
(truhlářské práce, dodávka s'tojahu na kola vč 
zbabudovaní ná stanovištích} Dale bude uzavřena 
smlouva o dílo na grafické prače jejichž predmetem je 
grafika tjjdsttekýčh jnfPOríáčiijQlT ^.mapových tabule 
Zahájeni realizace je plánováno až v době po 
Dredpokladanóm termínu uzavření smlouvy o 
ooskytniill dotace

Svazek v minulosti uspešne realizoval odponvky na 
svém Území s dotaci Kraje' Vysočina Byl také 
partnererp projektu města Třebíče Rozhledna a 
TouristPomt Třebíč, spolufinancovaného z ROP 
Jihovýchod Předsedkyně svazku má zkušeností s 
podáváním a admursiraci projektu jako projektová 
manažerka Clenske obce svazku pomohly se znalosti 
místních podmínek vytipovat vhodná místa a trasy v 
tomto projektu Kontaktní"osoba v projektu je 
pracovníkem’ města Tiebíče, kde působí na odbor u 
rozvoje a územního plánování. Má zkušenosti s 
poskytováním dotací na straně poskytovatele i a 
podáváním žádostí na stianě žadatele vč fejich 
admmisliace a vyúčtování ^např kontaktní osoba v 
dotačním projektu Rozhledna a louristPoint Třebíč, 
který ‘město Třebíč realizovalo V ráma ROP 
jihovýchod, kontaktní osoba města v Program 
regenerace sídlišť MMR - dotace na 7 projektů, 
Grantový program Zdravého města Tiebíče cestovní 
ruch -formální kontrola projektu Program,regenerace 
městských památkových rezervací a ;zón,,<Program 
záchrany, 'Havatíjní střešní program, poskytování dotací 
na obnovu kulturních památek.
Projekt budou realizovat odborné firmy, vzešle z 
pruzkurfiu trhu na dodavatele Pofé budou uzavřeny 
smlouvy o dílo (předpoklad v 1 pot 20 IBs dobou 
realizace 7-.9/2018) Projekt byl konzultován se 
stavebním úřadem K plánovanému rozsahu prací nerií 
podle,vyjád,řeríí síavebYjlrio,úřadu zapotřebí stavební 
povolení, ohlášení, Ú/emnTiozhocinutí, územní souhlas, 
ani jiné opatřeni

* H-,■P t/-.-*- • ■-i,



Celkové náklady na 
projekt ’283 382 Kc 100,00 ?$t

7. Rozpočet projektu

Požadovaná výše 
dotace; 100 000 'Ká 35,29 %

(podrobný, položkový rozpočet 
piojektu zašlete společně s touto 
žádosti) U žadatelů kteu mohou 
uplatnit ódpočet DPH ha vstupu, , 
se náklady Uvádějí, bez JýPH.
Ostatní žadatele uvádějí náklady 
včetně DPH.

- z fohojnvestiční ( 
dptépe ' , - '0 Kč ,00

~yz ígho neinvestiční 
ppface, ' j 1 100 000 Kč

>

hlT.-O --U ziH/ipý

100,00 ,, se

Spoluúčast žadatele 183 382 Kč S4)?l I %
částky uvádějte v celých Kč - Z toho' fhv&ňŮShí 

Spoluúčast 0 Kč ,00 %

- z tóhďmmhvešS5ní 
spoluúčast 183 382 Kč 100,00

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění pnjatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá narok jla odpočet danp z přidané hodnoty

žadatel je přáicem DPH a u zdanitelných plnérií orijatých v souvislostí s 
financováním daného projektu má narok na odpocot dono z pndane hodnoty

žadatel neni plátcem DPH

O

tj

a-

8. Piohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí sc 
zverejnenim vybraných úaaju o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajisti podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména)) adresy (sídla) nazvu piojektu a vyse přfdelene podpory 
pro účely informování ° čerpáni prostředků z Fdndu Vysočiny ,

10, 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 tozpoetu a státním fondům (?$ závazky vůči 
státními rozpočtu se povazujízavazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám s Colhí správě; za státní fondy so považují Fond 
národního majetku, Statní fond životního ptosiredi, Pozemkový fond, Státní fond i ozvo je 
bydlení a Statní fond dopravní infrastruktury)
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz hebo podán návrh na konkurz a žadatel 
noní v likvidaci,

11, Prohjášepí žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkouj

12, Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů které k žádosti přikládáte a očíslujte
jo\ - -
žadatel prohlašuje, že pOuztvá účetní období (hospodářský rok) od - do



''Přílohy, s .
1. Popis napitiěm specjfipkýcb krttérif ^
7 Doklad oprávni subjelďiMě’'žadatele - vypiš z-registm osob-
3 Doložení náležjtóstí dle zák č '250/2000 Sb , usnesení o volbě předsedkyně a 
místopředsedy, úplné znění stanov
4 Kopie dúklatlú o vlastnictví nemovitosti - výpisu z KN a snímku katastr, mapy s 
vyznačením pbzeníků,kterých se projekt týká, souhíasy vlastníku
5 Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
6 Mapový pfehledový situační zákres (17- •
7, fotodokumentace stávajícího stavu ,
8. Povolení k realizaci stavby - čestné prohlasepi C^

VTřfebRJJ dne 1B.S ?018
a podpis ptatufáriUho 

dobrovolný sV^zek 0Í5f zástupce žádateld

Poznámka pro žadatele : 
Pred,pddpfíjml projektu sr pvěčte, zda.

PrtasdrykQVO-fláhy tf j>.
Vnitrrí M^to 67^ O^Tf^bíc^.

,e formulárZadosíi kompletně vyplněn včetně kŮÚP elektronické žádosti1

jsou pulozepy veškeré doklady nutím kposouzení žádosti požadované v bodě U 
nfizvy k předkládání piojektů " ...

- v.prípadě.potřeby konkremí.bQd Zddosii rozepište v samostatném dokumentu

~ projekt splpuje kutěna, a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

je zadost vcetne dokladu nutných k posouzeni zadosti pnpraVěťia k bodám dle 
podmínek uvedených v bode 14 Výzvy k předkládáni projektil

Na další řádek (odřádkováni) v textovém poli se dostanete stisknutím hlávos CTRL *rf§g|gjj|gS

čbTdřf'rd.{r:ř-l.-v .f éd ■IPdfřřť ’V V--::


