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KUJIP01B809ZKraj Vysočina
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")"

PR02663.0001 

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 Franěk, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
číslo účtu: 4050004999/6800

íl:1

a

Římskokatolická farnost Lukov u Moravských Budějovic,
se sídlem: Lukov 9, 676 02 Lukov 
IČO: 67006108
zastoupen: P. Mgr. Pavlem Krejčím, SDB 
(dále jen “Příjemce")
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 1523658359/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Kraje (dále jen „dotace") na 
financování provozních nákladů projektu rodinné politiky „Dům P. Jana Buly - místo 
duchovního života a rodinných aktiviť (dále jen „projektu") blíže specifikované v žádosti o 
poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1.

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.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje
se, že bude projekt rodinné politiky 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 činnosti, která byla financována nebude nadále plnit podmínky
dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.
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Kraj vysočina
Či. 5 

Dotace
1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun 

českých).
2) 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.

3) Dotace na tento projekt je slučitelná s další podporou poskytnutou z rozpočtu Kraje. 
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů (jiných územních samosprávných 
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství se 
nevylučuje.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne podpisu této 
smlouvy.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k financování projektu rodinné politiky uvedené 
v ČI. 2 této smlouvy v období od 1. 1.2018 do 31.12.2018 včetně souvisejících 
nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna 2019.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1.1.2018.
3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada provozních nákladů 

souvisejících s realizací projektu dle ČI. 2 této smlouvy, které jsou touto smlouvou 
označeny jako náklady uznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí 
být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne 
uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy.

4) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a. nákup materiálu určeného k aktivitám v rámci projektu (např. výtvarné 

potřeby, papír, lepidla, barvy, keramická hlína atd.),
b. nájemné (náklady na pronájem prostor, ve kterých je Projekt realizován),
c. nákup vody, paliv a energie (elektřina, plyn, vodné a stočné) pro prostory, ve 

kterých je Projekt realizován,
d. platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje (dohody 

konané mimo hlavní pracovní poměr - dohody o provedení práce, dohoda o 
pracovní činnosti) vč. zákonných odvodů pracovníků zajišťující činnosti v 
rámci projektu

e. nákup ostatních služeb (služby spojené se zajištěním činnosti lektorů, 
realizujících aktivity pro Projekt),

f. služby školení a vzdělávání v rámci Projektu.
5) Všechny ostatní náklady jsou neuznatelné.
6) Vymezení uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 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 dodržení 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),



Kraj Vysocma
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a 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 projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou 
k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „spolufinancováno 
z dotace Kraje Vysočina PR02663.0001,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní 
daně (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců). 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 20. ledna 2018. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na 
účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený 
speciálně při účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů dotace, a to bud’ výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,

f) doručit Kraji finanční vyúčtování použití dotace v termínu do 21. ledna 2019 a dále 
vtémže termínu vrátit nepoužitou část dotace, a to na tiskopisu, jehož vzor je 
umístěn na www.kr-vysocina.cz > Dotace, granty > Program pro poskytování dotací 
kraje na podporu projektů v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina pro rok 2018, 
který bude obsahovat:

- stručný popis zrealizovaného projektu
- fotodokumentaci zrealizovaného projektu 

informace o realizované publicitě a její doložení 
finanční vyúčtování dotace

- kopie účetních dokladů prokazující čerpání dotace a jejich úhradu
- kopie záznamů prokazujících zaúčtování a oddělené sledování dotace dle ČI. 

8 písm. c), např. výpis 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 celkovou výši čerpání dotace, jejich úhradu a 
zaúčtování
prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování dotace,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, 

že dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) 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.
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Kraj Vysočina
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 projektu i po jeho dokončení, 
a to po dobu deseti letech 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. j) této smlouvy.
Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o činnosti projektu 
uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
Na výstupech projektu 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-vvsocina.cz/publicita.
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.
Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to po dobu 
realizace projektu:
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 

souvisejících s projektem,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

v rámci projektu,
c) viditelné vyvěšení loga Kraje v místě realizace projektu
d) umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 

souvisejících s realizací projektu.
„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
Důsledky porušení povinností Příjemce

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.
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. 12
Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.
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.
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je; Bc. Jakub Kumpa; kumpa.j@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. 12 
odst. 3 této smlouvy. Změnu ČI. 12 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci 
projektu uvedené 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) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 

25. 9. 2018 usnesením č. 1694/26/2018/RK.

V Jihlavě dne

Římskokatolická farnost 
LUKOV 9_

ifioravské Budějovice
pt“?a no v

P. Mgr. Pavel Krejčí, SDB Mgr. Pavel Franěk 
náměstek hejtmana
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Žádost o poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti rodinné 
politiky v Kraji Vysočina pro rok 2018

Identifikace žadatele:

Právnická osoba 
název žadatele: 
se sídlem: 
zastoupen:
IČO:

Římskokatolická farnost Lukov u Moravských Budějovic
Lukov 9, 676 02 Moravské Budějovice 
P. Mgr. Pavel Krejčí, SDB 
67006108IUU. uiwuiuu

bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna, a.s. 1523658359/0800

1. Název projektu: Dům P. Jana Buly - místo duchovního života a rodinných aktivit

2. Uveďte popis projektu, jeho účel a cíle, kterých má být dosaženo v souvislosti s účelem 
dotace a zdůvodněte jeho potřebnost.
Projekt tvoří jednotlivé společenské akce, jejichž cílem je podpořit úlohu rodiny ve 
společnosti a vytvářet podmínky k zapojení rodin do společenského dění. Aktivity 
předkládané tímto projektem si kladou i za cíl zlepšení celkového komunitního života 
občanů. Udržitelnost projektu v dlouhodobém horizontu vyžaduje stálou inovaci, časovou 
zátěž dobrovolníků bez odměny a další náklady nezapočitatelné do projektu. Poskytnutý 
příspěvek z Kraje Vysočina na krytí části provozních nákladů umožní udržet tento projekt 
aktivní i do příštího období.

3. Odůvodnění žádosti
Akce uvedené v projektu jsou zaměřeny nejen na oživení komunitního života v obci, ale i 
rozšíření daných aktivit do širšího okolí (setkání rodin zdravotně postižených z několika 
regionů; setkání rodin při oslavách a výročích; výstava výpěstků a degustace jednotlivých 
odrůd brambor; setkání široké veřejnosti se vzpomínkou na rodáky a jejich rodiny 
vystěhované z obce v období 50. let minulého století; přednášková činnost a besedy 
zaměřené na rodinu, zdravou výživu, hygienu těla a životní styl; knižní četba; vystoupení 
Lukovského pěveckého sboru, apod.). Uskutečnění těchto akcí, které přímo organizuje, nebo 
se na jejich organizaci podílí Římskokatolická farnost Lukov, vyžaduje vhodné zázemí. K 
těmto projektovým aktivitám dobře slouží zrekonstruovaná budova místní fary se 
společenským sálem, knihovnou, muzejní částí a prostorným nádvořím se zahradou. 
Rekonstrukce tohoto farního objektu od samého počátku v roce 2012 měla za cíl vytvořit 
podmínky pro rozvíjení občanských a rodinných aktivit.
Poskytnutý dotační příspěvek z Kraje Vysočina na krytí části provozních nákladů umožní 
farnosti v rozpočtu uvolněné prostředky využít na pořízení základního vybavení interiéru a 
krytí neuznatelných nákladů spojených s realizací projektu.

4. Termín realizace projektu:
Projekt má dlouhodobý charakter s kontinuitou jednotlivých let. Náklady a požadovaná výše 
dotace uvedené v této žádosti se vztahují k roku 2018.

5. Celkové náklady projektu: 30.000,- Kč
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6. Požadovaná výše dotace: 20.000,- Kč

7. Uveďte cílové skupiny, na které je projekt zaměřen (např. rodiče na MD/RD, rodiče pečující o 
malé děti,
sociálně vyloučené rodiny, senioři, ...) a uveďte stručně, čím se projekt na cílovou skupinu 
zaměřuje

> Rodiny dětí zdravotně postižených (setkání rodin se zdravotním postižením dětí)
> Rodiny bez rozlišení cílové skupiny (oslavy s účastí rodinných příslušníků; zdravá výživa; 

pěvecký sbor)
> Rodiny vystěhované z naší obce v 50. letech minulého století (setkání)
> Senioři (promítání dobových fotografií; besedy; čtení; koncerty pěveckého sboru)
> Široká občanská veřejnost (výstava a degustace brambor, koncerty, setkání - vzpomínka na 

rodáka P. Jana Buly a rodiny vystěhovaných)

8. Uveďte výčet a stručný popis jednotlivých činností (aktivit) v projektu zaměřených na 
rodinnou problematiku.

> Knihovna - pravidelný provoz knihovny s výpůjčkou knih, setkání čtenářů - budova fary.
> Setkání rodin dětí se zdravotním postižením - uskuteční se v letošním roce 8. září s motem: 

„Setkání je určeno nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro všechny lidi dobré vůle". V programu je 
odborná přednáška psychoterapeutky, beseda, zábavné prvky a hry pro děti, občerstvení a 
opékání špekáčků. Setkání rodin organizuje Oblastní charita Třebíč - Raná péče, ve 
spolupráci s farností; celodenní akce probíhá v celém areálu zrekonstruované fary Lukov.

> Přednášky a následná beseda s tématem:
„Cesta k harmonik - Pavel Jakeš, fyzioterapeut a poradce pro detoxikaci organismu, 9.3. 
společenský sál fary
„Zdravá výživa a tělesná hygiena" - zajišťuje cca v 6 jednodenních cyklech Ing. Radek 
Smola ve společenském sále fary.
„Životní ztráty a jak se s nimi vyrovnat“ - Ing. Bc. Marcely Blažkové - Oblastní charita Třebíč, 
8.9. společenský sál fary
„Povídání o bramborách" - p. Miroslava Mušky, Český zahrádkářský svaz, říjen, 
společenský sál fary.

> Setkání veřejnosti se vzpomínkou na místního rodáka P. Janu Buly k 66. výročí jeho popravy 
a na rodiny postižené v 50. letech minulého století - 20.5.2018. Účastníci setkání i ze 
vzdálených míst, včetně sousedního Dolního Rakouska, bezplatné pohoštění pro všechny 
účastníky.
Koncert - smyčcové kvarteto studentů brněnské konzervatoře, kostel sv Jana KŘitele. 
Projevy hostů a položení věnců k pomníku padlých a zemřelých vojínů obce lukovské v 1. 
světové válce a k pamětní desce obětí komunistického režimu.
Výstava v pamětní síni P. Jana Buly - muzejní část fary.
Beseda s autory dokumentů vztahujících se k obci a období 50. let minulého století - Luděk 
Navara, Miroslav Kasáček, Jan Růžička - společenský sál fary.
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> Výstava a degustace jednotlivých odrůd brambor s drobným pohoštěním, společenský sál 

fary.
> Lukovský pěvecký sbor- setkávání na pravidelných zkouškách sboru v průběhu celého roku 

a následná vystoupení ve společenském sále fary a v domovech pro seniory M. Budějovice, 
Mysliboříce, Velký Újezd. Tematické zaměření koncertů: Májový koncert, Dušičkový koncert, 
Vánoční koncert.

> Advent a Vánoce
Výstava místního Betléma s postavami registrovanými památkovým ústavem v kostele sv. 
Jana Křtitele.
Koncert - akce ve spolupráci s Nadací NIKE v kostele sv. Jana KŘitele.

> Výšlap na Lukovskou horu a Svatý Vít - pěší vycházka zimní krajinou do jeskyně vápenky 
Lukovské hory a zříceninu původní kaple na vrchu Svatý Vít. Opékání špekáčků.

> Příležitostná setkání jednotlivých rodin u příležitosti jubileí jejich členů ve společenských 
prostorách fary.

10. Uveďte statistická data za uplynulý kalendářní rok
a) Počet osob zapojených do projektu (denní či týdenní návštěvnost)

Přepočtená týdenní návštěvnost z účasti na jednotlivých akcích: 18 osob.
b) Časový rozsah a frekvence projektu v rámci roku (s jakou frekvencí v týdnu nebo měsíci 

a v jakém denním rozsahu se realizovaly činnosti v projektu)
Knihovna a pěvecký sbor 1x týdně, další jednotlivé akce v samostatných termínech.

11. Popište, jak při realizaci projektu spolupracujete s místní komunitou (vyjmenujte organizace, 
se kterými spolupracujete při realizaci projektu) a na jaké obce má projekt dopad 
SDH Lukov, Oblastní charita Třebíč, Nadace NIKE, Orel Moravské Budějovice, Junák 
Moravské Budějovice, Občanské sdružení Paměť, Rakouské podnikatelské centrum s.r.o., 
Konfederace politických vězňů ČR, Český zahrádkářský svaz ZO Moravské Budějovice, 
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Třebíč.
Vystoupení Lukovského pěveckého sboru v domovech pro seniory: Dům svátého Antonína 
Moravské Budějovice, Diakonie Mysliboříce, Domov svaté Anežky Velký Újezd.
Výstava a degustace brambor: vystavovatelé a účastníci i z okolních obcí (v roce 2017 z 
obcí Vícenice, Dolní Lažany, Lesonice, Moravské Budějovice, Litohoř, Ohrazenice, Lesůňky, 
Šebkovice, Zvěrkovice, Radkovice u Budče, Třebíč).
Vzpomínka na P.Janu Buly k 66. výročí jeho popravy konaná v roce 2018; cca 150 
účastníků z širokého okolí včetně Dolního Rakouska. Záštitu této akce převzali:
- Biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho
- Ministr kultury ČR
- Náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Ing. Jana Fischerově, CSc.
- Prezident Platformy evropské paměti a svědomí Dr. Lukasz Kamiňski
- Místopředseda Konfederace politických vězňů ČR Leo Žídek
- Starosta Orla, poslanec parlamentu ČR Ing. Stanislav Juránek 
Setkání rodin dětí s postižením: přihlášené rodiny z více regionů.
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12. Uveďte, jakým způsobem je projekt podpořen místní samosprávou obce, ve které je 

realizován a zda obec poskytuje na realizaci projektu finanční či jinou (např. výpůjčka prostor 
zdarma, propagace projektu v rámci obecních médií) podporu 

Obec Lukov dlouhodobě podporuje aktivity lukovské farnosti a činnosti uvedené v předloženém 
projektu. Má velký podíl na rekonstrukci farního objektu a každoročně přispívá finančními 
prostředky na krytí části provozních nákladů. Vybavila interiér knihovny a kryje náklady spojené 
s provozem knihovny.

13. Popište personální zabezpečení projektu s uvedením pracovních úvazků:
Činnosti související s projektem zajišťují s vědomím statutárního zástupce níže uvedení bez 
pracovního úvazku k žadateli dotace:
Ing. Marie Václavková, ekonomické vysokoškolské vzdělání, doplňující pedagogické vzdělání, 
knihovnice, dlouholeté zkušenosti s vedením provozu školní jídelny.
František Bartes, profesí elektromechanik, vlastní archiv fotodokumentace ze života vesnice. 
Zálibou je zahrádkaření. Zkušenosti má i z pořádání výšlapů do blízkého okolí vesnice.
Helena Bartesová, vedoucí Lukovského pěveckého sboru. Svůj volný čas věnuje hudbě, hraje 
na varhany a harmoniku. Sestavuje program na vystoupení a secvičuje sbor zpěváků.
Věra Dufková, obchodní činnost. Aktivity při aranžování a výzdobě.
Jarmila Košíková, školní jídelna. Aktivity při aranžování a výzdobě.
Ing. Lubomír Kosík, ekonom, současný zastupitel obce Lukov.
Ing. Radek Smola, zahradní architekt. Přednášky a praktické poradenství v oblasti tělesné 
hygieny a zdraví nachází celou řadu zájemců nejenom u místních občanů ale i v širokém okolí. 
Ing. Pavel Bartes, manažer kvality v zemědělské společnosti a současný zastupitel obce Lukov. 
Podílel se na vypracování celé řady projektů jak v oblasti svého profesního zaměření, tak pro 
obec i farnost. Zálibou je včelaření a zahrádkářství.
Miroslav Kasáček, spisovatel, Občanské sdružení Paměť.
Mgr. Ludmila Nolčová, Rakouské podnikatelské centrum s.r.o.
Mgr. Pavel Krejčí, farář, pastorační činnost a duchovní obnovu pro rodiny s dětmi zajišťuje v 
rámci kněžského poslání.

14. Plátcovství DPH u příjemce dotace (křížkem onačte vhodnou variantu)

Příjemce dotace je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti 
s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet DPH

Příjemce dotace je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti 
s financováním daného projektu má nárok na odpočet DPH

Příjemce dotace není plátcem DPH x

15. Prohlášení žadatele, že souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu:
Žadatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy 
(sídla), názvu projektu a výše přidělené podpory pro účely informování čerpání z rozpočtu Kraje 
Vysočina.



Kraj Vysočina

16. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků 
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.

17, 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 ................

18. Žádost zpracoval:
- jméno a příjmení, titul Pavel Krejčí, Mgr.
- funkce administrátor farností
- telefon 604410678
- mail moravske.bndejovice@sdb.cz

Za správnost a pravdivost uváděných údajů odpovídá: (statutární zástupce organizace)

- jméno, a příjmení, titul Pavel Krejčí, Mgr.

Datum vyhotovení: 15.8.2018

Podpis: Razítko organizace:


