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-Z-e€lpovídá;-.-_ Příkaze© operace: ODSH/ H. Strnadová 9.7.2018
Správce rozpočtu: OE/Tesařová 9.7.2018 vy

Poznámka: !
Subjekt (IČO: 00290009), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: majdicova, datum ověření: 09.07,2018 15:38:02):

Poskytnutí dotace v rámci GP Bezpečná silnice 2018, ID dotace FV02433.0001

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 68804.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 002223, ORJ: 0000001397, ORG: POL: UZ;

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košiíce 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, přlp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízeni 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")

(FV02433.0001) 

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 Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 139618 
a

Obec Nové Syrovice,
adresa: Nové Syrovice 2, 675 41 Nové Syrovice
IČO: 00290009
zastoupena: Oldřichem Svobodou, starostou obce
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-13613711/0710

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Osvětlení přechodu pro chodce u ZŠ a MŠ Nové 
Syrovice11, 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.

{i '
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
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-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 68 804 Kč (slovy: 
šedesátosmtisícosmsetčtyři koruny české).

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 143 341 Kč
Vvše dotace v Kč 68 804 Kč
Vvše dotace v % 48,00 % z celkových nákladů na akci
'víástnTpodíl Příjemce v % 52,00 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 74 537 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.

ti

Cl. 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.
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ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 7. 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) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má 

u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z přidané hodnoty - v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši),

b) dotace a dary,
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance,
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
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) nájem,
l) projektová dokumentace,
m) zařízení staveniště,
n) vyřízení příslušných povolení včetně správních poplatků
o) veřejné osvětlení nesouvisející s osvětlením přechodů pro chodce,
p) vybudování zastávek/ přístřešků/ čekáren,
q) výstavba parkovacích systémů,
r) zpomalovací prahy, úpravy povrchu vozovky (zdrsnění),
s) informativní měřiče rychlosti,
t) zařízení pro provozní informace,
u) dělící ostrůvky,
v) vodorovné dopravní značení,
w) svislé dopravní značení (umístěné mimo stožár osvětlení přechodu pro chodce),
x) nástřik přechodu pro chodce, 
ý) úprava chodníku.

5) Uznatelné náklady akce jsou:
a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého 
majetku a nákup služeb souvisejících s výstavbou, technickým zhodnocením a opravou 
osvětlení přechodů pro chodce, tj. stožáry osvětlení s výložníky, elektromontáže, 
materiál a zemní práce nutné k připojení osvětlení na vedení el. rozvodů,
b) svislé dopravní značení související s podporovanými technickými prostředky 
umístěné na stožáru osvětlení přechodu pro chodce.
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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.

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 ID FV02433.0001“,

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. 7. 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. 8. 2019 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 dle ČI. 10 této smlouvy,
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- finanční vyúčtování akce
: Se ®radé.

akce dle Cl. 8 písm, c), např. výpisy z účetnfch knih íod°™n' Celkovych nákladů
- skutečny položkový rozpočet projektu, jehož skladba hůrf„ a ■

v žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočin v 5 d hodna se skladbou

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ři o ♦ oarchivovat následující podkladové materiály 6 °' 9 ods ■ 2 teto smlouvy,

- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové nákladu « , *výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtováni7, Para9°ny’ ů4ten,<>'

- prostou kopu zaverecné zprávy a finančního vyúčtován akce
0 zajistit publicitu v souladu s Cl. 10 této smlouvy ’
j) zajistit udržítelnost akce v souladu s ČI 11 této smlouw
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částh, Ho*dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI 11 j^ dot£fce v PriPadě, že 

zrušení příjemce s likvidací (§ l0a odst 5 ním l °UVy k přeměně nebo
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) bez Dředrhn0^3 2U50/2000 Sb.,
to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí ořílemr^ n 'h° f°“hlasu KraÍe> a 
s likvidací. p ^ mce 0 Premene nebo zrušení

Cl. 9 
Kontrola

Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční knntmi,, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřeiné snráu^í 1 ° ^ ® Smyslu 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dálelSkoSola-P

aSpSThTdšetrSoiLSSd í.ssrokTSrduSoč^"''^0^"40"''být splněna poslední z povinnosti stanovených ČI. 8 písni a) -„1,™°7/ ne.mz mela
písm. k) této smlouvy. ’ písm. f) a písm. i) -

smlouvy8 * P" Výk°"u kontrolni 4™°s« <*'e ČI. 9 této

Cl. 10 
Publicita

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

Příjemce je povinen umístit na stožárech osvětlení samolepky se „Sponzorským 
vzkazem Kraje Vysočina", které obdrží od poskytovatele během procesu uzavírání 
smluv o poskytnutí dotace, a to po dobu nejméně tří let ode dne uvedeného v ČI. 7 
oflst. 1 této smlouvy.

Příjemce je povinen informovat o projektu na svých oficiálních webových stránkách a 
uvést Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" (banner) v grafickém provedení 
dle materiálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita pod odkazem Fond 
Vysočiny.

Příjemce je povinen po ukončení stavebních úprav informovat o projektu na svých 
oficiálních webových stránkách formou tiskové zprávy s uvedením „Sponzorského
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vzkazu Kraje Vysočina1' v grafickém provedení dle manuálu, který je ke stažení 
na vvww.kr-vysocina.cz/publicita pod odkazem Fond Vysočiny.

5) Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
5 441/2003 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. „Logo Kraje Vysočina je volně použitelné 
ve vztahu k této dotaci".

Cl. 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 
6 250/2000 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:
Radek Žižka, tel: 564 602 192, email: zizka.r@kr-vysocina.cz a 
Markéta Majdičová, tel: 564 602 181, email: majdicova.m@kr-vysocina.cz.

i,.

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
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uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje že ie 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim bylv 
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.

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

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

Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 3 2018

10)0 poskytnutí dotace dle této smlouvv rozhndin 7act.i™+«i * „ •dne 19. 6. 2018 usnesením č. 0517/04/2018/ZK. p í vo Kraje Vysočina

H&vé SyfSrtříč©
.......dne

2 1 06. 2018

OBEC
NOVÉ SYROVICE

.•-/<: A1 - nm qf) n

Oldřich Svoboda 
starosta obce

1? 07. 2011

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

>'!
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Kraj Vysočin®
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)

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

FV02433-13__03_18-1

Název grantového programu Bezpečná silnice 2018

Název projektu
Osvětlení přechodu pro chodce u ZŠ a MŠ Nové 
Syrovice

Podprogram A: Osvětlení přechodů pro chodce

Přesný název: Obec Nové Syrovice

Právní forma: Obecní úřad

Ulice: Nové Syrovice 2

Obec: Nové Syrovice

identifikační údaje žadatele PSČ: 67541

Pošta: Nové Syrovice

IČO/RČ: 00290009

Název banky: Česká národní banka

Číslo účtu: 94-13613711/0710

Titul:

Statutární zástupce žadatele
Jméno: Oldřich

Příjmení: Svoboda

Funkce: starosta obce

Titul:

Jméno: Oldřich

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Svoboda
osoba projektu) Funkce: starosta obce

'! Email; obec@novesyrovice.cz

Tel.: 568453021



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

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1, Lokalizace projektu
Úvedte 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 v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší 
administrativní jednotku (např. 
obvod ORP, okres, celý kraj)

Obec Nové Syrovice, okres Třebíč

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 
nroiektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Přechod pro chodce se nachází přímo proti bráně - 
vchodu do ZŠ a MŠ. Na druhé straně silnice je 
upravena zastávka autobusu. Na straně školy se 
rozkládají 2 hřiště - víceúčelové a Oranžové, která jsou 
přístupná celodenně. Na druhé straně ulice je místní 
zařízení Kraje Vysočina - Ostav sociální péče Nové 
Syrovice. Cíle projektu - důraznější upozornění rodičů 
na takto frekventovaný přechod a hlavně bezpečnější 
přechod pro chodce - především školní a předškolní 
děti

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)

Die projektové dokumentace bude prodlouženo 
elektrické vedení ze stávajících bodů veřejného 
osvětlení a umístění nových stožárů s výložníkem a 
asymetrickou optikou.

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

Cílovou skupinou jsou všichni obyvatelé obce, včetně
návštěvníků a rekreantů místního penzionu. Především 
pak, a hlavně, děti ze zdejší základní a mateřské školy 
+ všechny děti ze spádových obcí. V neposlední řadě i 
klienti zdejšího ústavu sociální péče.



5. předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájeni a ukončeni 
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

květen - září 2018

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 byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Organizační zabezpečení projektu bude zajišťovat 
starosta obce p, Svoboda, který je od r, 2002 
uvolněným členem ZO. Za jeho činnosti v ZO byly v 
obci realizovány nejrůznější investiční a neinvestiční 
akce, z oblastí společenského života je to nesčetný 
výčet akcí a další úspěšné pořádání různých 
sportovních turnajů a kulturních akcí,

7 Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádosti) 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 143 341 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 68 804 Kč 48,00 %

- z toho investiční 
dotace 68 804 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 74 537 Kč 52,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast 74 537 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 %

8. Pláteovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

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

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

žadatel není plátcem DPH

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



Žadatel prohlašuje, ze zajisti podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené podnorv pro účely informovaní o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny, y

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 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 rozvoie bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), J

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

11. prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodne s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádostí přikládáte a očíslujte 
je.)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚR
3. Doklad o vlastnictví nemovitosti, snímek pozemkové mapy
4. Územní souhlas vydaný MěÚ Mor. Budějovice, odbor výstavby a ÚP
5. Rozpočet projektu - cenová nabídka od dodavatele
6. Fotodokumentace stávajícího stavu

V Nových Syrovicích dne 13.3,2018

OBEC
NOVÉ SYROVICE

PSČ; 675 41 » IČ; 002 90 009

Razítko ^podpis statutárního 
záétupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádostí.

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádostí 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'



Příloha č. 1

Podprogram A (Osvětlení přechodů pro chodce)

a) Významnost silnice

« 2 body - silnice J I. třídy

h) Charakter realizovaného projektu

• 0 bodů — realizace osvětleni stávajícího přechodu

c) opatření na stínidel, v olwll škol, dčtských a sportovních intera(tt
školních jídelen ’ u a

• +2 body - opatření je realizováno v okolí dětského nebo sportovního hříště
• +2 body-opatření je realizováno v okolí školní jídelny 
«» +4 body - opatření je realizováno v okolí škol v '

d) opatřeni v rizikových Úsecích silnic a m křižovatkách se zvýšeným pohybem chodců (okol, autobusových a rolejbusových zastávek a nádraží, žeL ič„ ch 

zastavěl, a nadrazi, zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče)

. M bod - „patřeni je realizováno v okolí zdravotnického zařízeni (nemocníce 
poliklinika, zdravotní středisko) " ’

« + 1 bod zařízení sociální péče (domovy seniorů, domy , pečovatelskou službou)
. +1 bod - opatřeni je reahzováno v okolí autobusové, trolejbusové nebo železniční

zastávky ' " ‘v^u,utu

e) výše spoluúčasti žadatele a velikosti obce

• 2 body (50 - 55 %, včetně) - 52%

f) velikost obce dle údajů ČSÚ k 31. 12. 2016

® 2 body - obec do 2 500 obyvatel

OBEC

Oldřich Svpbocla 
starosta obce



ELEKTRO-PUCHNER
Dodavatel:

ELEKTRO-PUCHNER

Pavel Pucbner 
Sokolská 85
676 02 Moravské Budějovice
IČ:62852175
DIČ: CZ7001234559

Telefon: 603 924 125
Mobil: 604 877 211
E-mail: prodejna@puchner.cz
www.puchner.cz

Nabídka č.: 

Datum zápisu: 

Plátno do:

180018
28,02,2018

Nasvěííení přechodu pro chodce 

Označení dodávky

, Svítidlo LVLEQQ5AS5000V1/NQ- 
‘ asymetrická optika 

Výíožník LID 1-2500/6 žz 
Stožár STP6-B 133/108/89 žz 

Trubka PVC 150x3 

Revize
00003: montáž 

Tech dokumentace 
00009: plošina práce, jeřáb 

00263:asfaliový sprey 500ml Bitumen, 
MOTIP 0007
00001: cestovné, dodávka do 3,5i 
1133770:folie rudá plná 33cmx250m 

j 556l25:hr, Debn antikorozní páska 
i SOmm, 10m 
j 41273:hr, Nerez svorka SP1

I 101l764;fir.drái FeZn 10m m, 104150
j 1008910:hr.páska 30/4 FeZn cca 25kg
1 1051083:hr.$vorka SR02

l 1120566:izol. páska PE 50mmx7,5m,
, samovul,

00068:jisfíc SEZ PCHB4-40/0.O3A 
proud,chránič
00079:jistič SEZ Rl 2B/1, IOIíA 

00082:jistič$EZRi 6B/1,10kA 
00076:jisíič SEZ Rl 13B/1,10kA 

00077:jísfíč SEZ Rí 168/3,10kA 

1257364:kabei CYKY 3Cx1,5/J/
1258541:kabel CYKY3Cx4 

00012:podružný materiál 
3015855:poj. ski, CF 2,00A, 5x20 

1242155;rozv, RE PER1 ER112/NVP7P, 
DCK Hploubkov
1242155.TOZV, RE PER1 ER112/NVP7P, 
osazena DIN/ RP
4027780:smrš, tmb,WMT3130-00 13/4, s 
lep.
7510433:spin.hodiny FINDER 12.22,2 
pol/16A 230V,AC,TP 
1179583,-svorka pojistková RSP-4,
Becov

Ekonomický a informační systém POHODA

u základní a mateřské školy 

Množství

2 ks

2 ks 

2 ks 

1 ks 
1 ks 
1 ks 

1 ks 

1 ks 

1 ks

1 ks 
35 m

1 ks

2 ks 
6,5 kg

1 bal 
4 ks 

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks
2 ks 

1 ks
23 m 
38 m 

1
2 ks 

1 ks

1 ks

4 ks

1 ks

2 ks

J.cana Sleva

7 391,00

1 828,00 

8193,00 

687,00 
3 280,00 

49678,00 

6600,00 
9200,00 

167,50

1 448,00 

2,10 
210,00

42.20

31.20 
758,80

3 656,00 
12 386,00 

687,00 21%
3260,00 21%

49678,00 

5600,00 21%

9 200,00 21%
167.50 21%

1448,00 21%

73.50 21%

210,00 21%

84,40 21%

202,80 21% 
750,80 21%

149,80
67,60

149,80

950,50
950,50

134,10
74,90
73,50

306,00

11,60
30,60

134,10

74,90
147,00
306,00
266,80

1162,80

767,76 
2601,06 

144,27 

684,60 
10432,38 
1176,00 
1 932,00 

35,18

304,03

15,44

44,10

17,72
42,59

159,35
14,20
31,46

4 423,76 

14 987,06 

831,27 
3344,60 

60110,38 

6 776,00 
11132,00 

202,68

1 762,08 

88,94 

254,10

102,12 
245,39 
918,15 
81,80 

181,26

2,20
3116,40

3 739,00

100,40

1 404,90

38,90

3206,00 

4,40 
3 116,40

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

3 739,00 21%

401,60 21%

1404,90 21%

77,80 21%

199,61

28,16
15,73

30,87

64,26
56,03

244,19
673,26

0,92
654,44

785,19

84.34 

295,03

18.34

1150,11

162,26 

90,63 
177,87 

370,26 

322,03 
1 406,99 

3 879,26 

5,32 
3 770,84

4524,19

485,94

1 699,93

94,14



Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

1706917:svorka řadová RSA 6 PE 1 ks 34,40 34,40 21% 7,22 41,62

svorka, Bečov
1706916:svorka řadová RSA 6 svorka 1 ks 12,90 12,90 21% 2,71 15,81

sv.modrá, Bečov
17069:15:svorka řadová RSA 8A svorka, 3 ks 12,30 36,90 21% 7,75 44,65

Bečov
1118182:svorka řadová RSA LI 5/35 2 ks 8,70 13,40 21% 2,81 16,21

konc. spona, Bečov
1245243:(rubka KOPOFLEX KF 40/32, 35 m 11,50 402,50 21% 84,53 487,03

rudá oh, do země
2023924:Srubka plast, tuhá 4020 LA, 1 ks 560,00 560,00 21% 117,60 677,60

L-300cm

Součet položek
Zaokrouhlení
CELKEM K ÚHRADĚ

118 463,70 24 877,40 143341,10
-0,10

143 341,00

,3 ELEKTRO
PUCHNER

Krn£ico48,ó7541 Novů Syrovím 
mobil: 604 677211 

í& (mp.mimí; cmonmw 
www,píJthfter<« / lnfo@puchnor,a

li

l \l. 1 \\

Vystavil:

Ekonomický a informační systém POHODA _ ................. ...... ..................... ...............^ dokladu 180018


