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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")

FV02516.0004

ČI. 1
Smluvní strany

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

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

pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800

a

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích
adresa: Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice 
IČO: 00839345
zastoupena: Bc. Michaelou Grmelovou 
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 

číslo účtu: 8500008080/7940

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Komunikační systém „Klient - sestra" - VI. etapa" 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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Cl. 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 124 380 Kč (slovy: sto dvacet čtyři tisíce 
tři sta osmdesát 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 tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady akce 178 380 Kč
Výše dotace v Kč 124 380 Kč
Výše dotace v % 69,73 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 30,27 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 54 000 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 vylučuje.
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 90 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. 12. 2019.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3) čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

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

bankovní poplatky....... ),
i) náklady na publicitu,
j) alkohol a tabákové výrobky,
k) opravy a udržování majetku
l) všechny investiční a provozní náklady nesouvisející s předkládaným konkrétním 

záměrem.

5) Uznatelné náklady akce jsou:
a) nákup služeb souvisejících s výstavbou a technickým zhodnocením nemovitostí 
určených pro poskytování sociálních služeb a pořízení dlouhodobého hmotného 
movitého majetku nezbytně nutného k poskytování sociálních služeb.

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) 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 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 evidenci sledovány odděleně 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, 
paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny 
FV02516.0004“,

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 
nej později do 31. 12. 2019). 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. 1. 2020 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
httD://extranet.kr-vvsocina.cz/fond vysociny/Zaver zprava FV.zfo, 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,
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,
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- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce
i) zajistit publicitu v souladu s Cl. 10 této smlouvy ’
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 této smlouvv
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částk,,dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI 11 *1 dot®ce „v PnPac|ě, že 

zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst 5 oísm k) li V -k Preměně nebo
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Pbez ořidcho7íha 2^0/2000 Sb-
to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí oříiemre osouhíasu Kraje, a 
s likvidací. nUtl pnjemce 0 Premene nebo zrušení

l) poskytnutou dotaci nepřevést na jiný subjekt.

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").

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. .I) této smlouvy.

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

Cl. 10 
Publicita

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

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.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka 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 3 let ode dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 
této smlouvy.

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.

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.

Strana 5 (celkem 7)



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.

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 Olga Tvarůžková, tel: 564 602 833, email: 
tvaruzkova.o@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 realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádostí 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.
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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 3. 5. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 5. 6. 2018
' ' v a AAr i a —7 /»“\ /“\ a /ni/usnesením č. 1065/17/2018/RK.

v ■ ■ " ' ...............  ’ ■•■■■■• ...... . V Jihlavě dne

Bc. Michaela Grmelová
ředitelka

Mgr. PaveFPacal 
náměstek hejtmana
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KrajVysocma
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) -000 Lf

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

FV02516-03_05_18-6

Název grantového programu Investujme v sociálních službách 2018

Název projektu Komunikační systém „Klient - sestra" -VI. etapa

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Diakonie ČCE - Středisko v
Myslibořicích

Právní forma: Evidované církevní právnické osoby

Ulice:

Obec: Myslibořice 1

PSČ: 67560

Pošta: Myslibořice

IČO/RČ: 00839345

Název banky: WSPKAG

Číslo účtu: 8500008080/7940

Statutární zástupce žadatele

Titul: Bc.

Jméno: Michaela

Příjmení: Grmelová

Funkce: ředitelka, předsedkyně SR

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing.

Jméno: Blanka

Příjmení: Veselská

Funkce: fundraiser, koordinátor dobrovolníků

Email: projekty@domovmysliborice.cz

Tel.: 568834955

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

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:



1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo 1/ případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší 
administrativní jednotku (např. 
obvod ORP, okres, celý kraj)

Myslibořice/Rokytná

2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
oroiektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Na konci roku 2018 a v roce 2019 bychom rádi v
Diakonii ČCE - středisku v Myslibořicích pokračovali v 
zavádění nového komunikačního systému "Klient - 
sestra" na pokoje klientů. Byla by tak zajištěna 
bezpečnost pro dalších čtrnáct klientů v celkem osmi 
pokojích a na místnostech zajišťujících hygienu. 
Několikaletý rozsáhlý projekt by tak pokračoval již VI. 
etapou. Nový komunikační systém nyní slouží již 105 
klientům. Pokud by se podařilo úspěšně zrealizovat tuto 
etapu, sloužil by od poloviny příštího roku již 119 
klientům.

3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Náš projekt "Komunikační systém Klient - sestra - VI. 
etapa" navazuje na přechozích pět etap, jejichž hlavním 
cílem je nahradit starý nefunkční komunikační systém v 
budově Diakonie Myslibořice za zcela nový. 
Komunikační systém zavádíme postupně do všech 
pokojů v budově v několika etapách, vždy dle našich 
finančních možností. Celý proces se realizuje již pět let 
a od té chvíle se podařilo zakoupit a nainstalovat 
celkem 105 klientských terminálů s hlasovou 
komunikací. Systém byl také nainstalován do 
ednotlivých místností zajišťujících hygienu. V této šesté 
etapě bychom chtěli systém zavést do dalších osmi 
pokojů a sloužil by dalším čtrnácti klientů. Komunikační 
systém má primárně sloužit k přivolání pomoci. Má 
ovšem i několik dalších vedlejších funkcí, kterými jsou 
poslech až 24 radiových stanic, komunikace s klienty z 
ostatních pokojů či připojení k internetu. Součástí 
zavedení komunikačního systému je také instalace 
orientačních světel nad jednotlivými pokoji a koupelnou, 
díky nim se personál pohybující se na chodbě dozví, 

na kterém pokoji právě potřebuje klient pomoc.

4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

Hlavní cílovou skupinou projektu je 14 klientů Domova 
se zvláštním režimem, jejichž pokoje jsou umístěny v 1. 
patře střediska. Tito klienti tráví většinu dne na 
oddělení, buď ve svých pokojích nebo na společné 
ídelně. Část z nich je imobilních, trávících většinu dne 
na invalidním vozíku či polohovacím křesle. Druhá část 
klientů se pohybuje pomocí chodítek. Všichni tito klienti 
si v případě potřeby budou moci přivolat personál 
oomocí terminálu, který budou mít vždy při ruce.
Jedlejší cílovou skupinou je personál, který může dle 
ootřeby rychle a operativně reagovat na potřeby 
daného klienta.



5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; 
pokud nejsou známy přesná data, 
tak uveďte kalendářní měsíc

Začátek projektu - září 2018, ukončení projektu - září 
2019. Září - říjen 2018 - upřesnění nabídky 
komunikačního systému s firmou GA Holding, která 
bude instalaci provádět. Listopad - prosinec 2018 - 
objednávka komunikačního systému. Leden - červen 
2019 - dodávka a postupná montáž komunikačního 
systému na jednotlivé pokoje a místnosti zajišťujících 
hygienu. Červenec - září 2019 - zkušební provoz 
nainstalovaného komunikačního systému, sepsání 
závěrečné zprávy, ukončení projektu.

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt by! zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Tento projekt bude realizovat zkušený tým pracovníků
Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích pod vedením 
ředitelky Michaely Grmelové. Signalizační systém nám 
bude instalovat GA Holding Moravské Budějovice. Na 
technickou stránku projektu bude dohlížet vedoucí 
technického úseku Marek Procházka. Ekonomickou 
stránku projektu budem mít na starosti hlavní 
ekonomka střediska Iva Malá a administraci Blanka 
Veselská. Tým v tomto složení již několik let úspěšně 
realizuje celou řadu projektů, díky kterým se daří 
zlepšovat životní podmínky nejen našim klientům, ale i 
personálu. V uplynulém období se podařilo zrealizovat 
např. tyto projekty: 1/ "Zakoupení vany se zvedákem", 
podpořený VDV Olgy Havlové, Lesy ČR a dárci, 2/ 
"Oprava oddělení Domova pro seniory a zavedení 
nového komunikačního systému", podpořeného
Fondem Vysočiny, dotacemi a dary z obcí a měst, 3/ 
"Kdo má židli, ten bydlí", podpořen byl v rámci 
programu ČSOB pomáhá regionům a ze kterého jsme 
vybavili nábytkem pokoje klientů, 4/ "Stáří není 
překážka", podpořený Nadací ČS, díky kterému 
realizujeme různorodé aktivity pro klienty, 5/ "Vybavení 
pokojů pro odlehčovací služby", podpořený Nadací 
Agrofert.

7 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 178 380 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 124 380 Kč 69,73 %

- z toho investiční 
dotace 124 380 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 54 000 Kč 30,27 %

- z toho investiční 
spoluúčast 54 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 %

8, 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 u

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

žadatel není plátcem DPH

\

9. Prohlášení žadatele že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí sezverejnemm vybraných údajů o projektu H J souniasi se

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování nrni^t.. o ^..ui -svého jména (obchodního jména), adresy fsídlaí názvifnmioirř 3 so,uvh,asj se zveřejněním
pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny U 3 pndelené P°dPorY

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí svazků nhrí a organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) ’ k b

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fonwům /-*státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřad,, Zavafky VUCI

zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celnínárodního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fonf ?fář°?ZT Fo/7fl( 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), ^ °nd’ Síatni fond rozvoje

^„Tv"cft,a,ele nen' ''1'h'áŠen k°nkurz "eb° "Svrh na konkurz a žadafe,

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevvolňuip jariatai u - ...........období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní j^dnotkom UC®<n'

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

tí. Seznam dokladů (Uveďte seznam vlech dokladů. které k žádosti přikládáte a očíslujte

i. Naplnění specifických kritérií., 2. Ověřený wnk 7 Mtr o n . - - ,, „zákona č. 250/2000 Sb. 4. Ověřený dok!TmL7)m^L m natežrt°stí dle
Statuí Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích 6 Ověřená^"6 k°U'r' .0věrený 
ČCE - střediska v Myslibořicích. 7. Cenová nabídka firmv CAHn^0' 'í"!? Dlakonie 
komunikačního systému. 'dka firmy GA Ho!d<ng - dodavatele

V Myslibořicích dne 3.5.2018 ....................................................
Razítko a podpis statutárního 

zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele :
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

UÍaKuNIÁ - S.'i.’AdiSr.O V ri/tysiHGOiAViCb

q7F> 60 Wy-?iibořiOi3 č. 1 (O 
toÍ.; 5Go -334 931 !C* 005 oS ;i4 r6

jsou přiloženy veškeré dokledy nutné k posouzení žádosti požedovené v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

i



- 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


