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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)
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Poznámka: /
Subjekt (IČO: 00267848), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: horky, datum ověření: 23.05.2018 08:53:18):

GP Sportoviště 2018 FV02451.0049

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 38430, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 003419, ORJ: 0000001403, ORG: 
0000000001062 POL: 6341 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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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")

(ID FVO2451.QO40)

ČI. 1
Smluvní strany

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

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

pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050005211/6800

a

Obec Malčín
se sídlem :
IČO:
zastoupen:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Malčín 21, 582 91 Malčín 
00267848
Ing. Zdeňkem Vackem, starostou

Česká spořitelna, a.s. 
1122767319/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Výstavba venkovního sportoviště11, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále 
jen „akce").

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 uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
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ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 38430 Kč (slovy: třicet osm tisíc čtyři sta 
třicet 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 128102 Kč
Výše dotace v Kč 38430 Kč
Výše dotace v % 30 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 70 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 89672 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výší 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 akcí.

Cl. 6
Způsob poskytnutí dotace
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DotaCe bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozdějí 
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 použiti dotace

1) příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 12. 2018.

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

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
' souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady

neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady akce 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,
é) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na energie,
g) alkohol a tabákové výrobky,
h) náklady na sečení trávy,
i) náklady na vybavení a úpravy dětských koutků a dětských hřišť (např. pískoviště, 

dětské skluzavky, houpačky).

5) Uznatelné náklady akce jsou:
a) ostatní osobní výdaje, nákup materiálu,
b) pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku,
c) nákup služeb včetně dopravy,
d) opravy a udržování,
e) pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného 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) 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
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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 akcí 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 
FV02451.0049“,

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. 12. 2018). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na 
účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený 
speciálně pro účely daňových záloh,

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

í) doručit Kraji do 1. 2. 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,
- 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,
■■ prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

j) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
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k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 
' dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo 

zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a 
to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

Či. 9
Kontrola

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

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

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

ČI. 10 
Publicita

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

2) 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.

3) 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 1 roku ode dne uvedeného v ČI, 7 odst 1 
této smlouvy.

4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu
Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraie 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. J

5) „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. y

ČI. 11
Udržitelnost akce

Udržitelnost je vyžadována.
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Příiemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
škervm majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
iektu s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 

^“cnými' právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 
ve hlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od 
s . .j platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce 
n ^ 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 příf^'i,e se Přlíei?.ce ,d“Pustl porušeni rozpočtové kázně ve smyslu zákona č
Sve0nr,oho“orzárrCh *** p—*

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká a tn ^ wni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidaci, pokuTnebyTo mezi smluvnfm 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. y smluvními

Cl. 13
Závěrečná ujednání

-|-aj.0 smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

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

31 Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Zdeněk Beneš, tel: 564 602 940 email: 
benes.z@kr-vysocina.cz a Mgr. Petr Horký, tel: 564 602 941, email: horky.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 
n čl. 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 Čl. 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 Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

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

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s toufo skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
Podpisu. 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.

C
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7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kra i 
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 rozhodlo Zastupitelstvo Kraie Vvsočina dne
15. 5.2018 usnesením č. 0451/03/2018/ZK. J Y Qne

V

fng. Zdeněk Vacek 
starosta

dne

náměstek hejtmana

OBEC MALČÍN 
Malčín 21

582 91 Světlá nad Sázavou 
IČ: 00 26 78 48
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

i Evidenční Číslo (žadatel nevyplní i]ei

' Kód eleKteonieké žádosti /po 
i wiaimit) wplnem zadosti Kiiwieie na 
. Odoziai Jali.' zoxla/i for.mkuů,

: Název grantového programu 
í Název projektu

| identifikační údaje žadatele

■ s~V024f'l / i Od 18-5o 

Sfkutovisíó 2.U ’li

i Výstava a venkovního spodem,ště 

t¥esr,\ název Ober Málem

Prrm: torso 

Ulice:

Obec:

PSČ:

Pošta: 

IČQ/RČ: 

i Název twit \ 

i Číslo uciu.

sbec

Malčín 21 

58291
SvetC nad Sázavou 

0026 7 5 4'i 
Česka spořitelno 
1122/6131 j/0í/Js i

r - j Titul: Ing
i l Jméno: Zdenek
| statutární zástupce žadatele ^
i I..... ^...........

Vacek

| Funkce. BÍcHÚSÍB

r i Titul:i______________________________ |_________ ing

i i Jméno: Květa

Žáuosf zpracovat -{kontaktní 
osoba projelctuj

Příjmení: Urbarcová

Funkce: místsstarostka

Email: o.bec.maldn@centrum.cz

Tel.: 702150270

Ind&ntíflkačm údájě
zřizovatelů (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovamm obcí)

Přesný název: 

IČO:

Název banky: 

Cisto učtu:



I 1, Lokalizace projektu
I uver/U* v jaká < >ix:i bmie projekt 
! fQufa<!'-•$!) (název oljiv vědně 
| okresu); v prípaaě, že úurte 
j leohiuo- puž^khi liioiúj,>:-J< !>ii 
j lUf-'lni hO'-' >hu >Hj( jf-, i/ypisía
| mofto v případě doperte na větší 

území ir,eú% vyšší 
aciminsira //v < > í je-, ín< >íku (napi 

; obvod Ofíf: okios. cely krop

P■'<>}Cl<í huoo malízován ve středu obce Matčin, okres 
Halvlíúkuv BíOo

/ JoúvociifPfi nojsr*u a jeho 
ole
i-í,p,.Jí, ,wo I, /JOUůflí bw.JOS.-i 
od oK, <L h <m v u o -> uo 

omm-/u rpcnrc '/sT'"?/'" co f<V 
, i ' on '' ' - ' -
, ;t r-L ’ < ’ }<* • • ’< -OS'

7 Puk' >’ I. VOlpujC majunivUm O V t ' /lil 
M'"d 71 I <M( i jo ,1)*^ po^tcvií > ki.i im a 
' ~io,r i ovt^í-: hr ^bťuytí fv ,*s P|>~e mom 
ohi -v u0> 'yfy h I j Cvmo 1 le.WKI V ho‘0 y"'! -i 1 

,3 if -.M >VrU ci t<V‘L. ■ ,»f r>iaozf

” opis projektu
W ;.v koUfUéinn hmitt 
Piem projokur •;;< nhcote 
rot at. hwkivat vvíanšovaf. 
ivzoval alix; v jakém 
isPÍ a lozsarn, • aveďia 
váni juh-au'.eh y puýukm (košík. 
i/

hlrfíRí -.vat kontová sestava lb Zenhk hrazda 
iučkovariso levice bradia ízoienói 
Nosná kunsťhkee /vor koutově sestav / je vy onen-n z i
konsbukčn' oteii <kovový profil 100 >: 100 >: 4 mrc!, j 
klerg -o proti Kzoz: cnráněna
povrchov. .i i '-'správou zinkováním čímž se dnnh vejmi j 
výrazného ornblcuzení životnosti oernro pivku a 
vypalovanou barvou KGMAXJT 
dle očistil tu RAL, r/ío konsiiukoe jsou Kotveny -'a 
balonové zátky Veškeré další kovové j,u\.:-•'>> n<se-‘ 
n-.adJa. bradla, atd. jsou laké
upravovány z,okováním a vypalovanou barvou I
KOiVIaás i dle odstínu R;\L. pni-adné clo prám 
objednatele motion být dané prvky v 
nerezovém provedení.
Vášketá desky lavic a stepu jsou vyrohory •- * me>„o 
kvalitního plastu HOPE (vysokmiaky, ouhpm.jar -v ; 
polyetylén kléry vyznačuje 
vysokou barevnou stálostí, odclrosti i/oli UV zářeni a 
hlavně bezpečností pt otáže je neláimv/y ti nehrozí tak 
žádné rehoznoci zranění 
ostrými úlomky). Veškerý spojovací rodtana' jo 
pozinkováný nebo nerezový Dáše dva l.u-zv íknes prvkůí 
- PROTAHOVÁNÍ a VZPÍRÁNI fJvdici stióje jsou 
vyobeny z Kovových pozinkovaných časti a navrženy 
tak. aoy jejien používání bylo pt;> uživamíe no 
nejcnaŘši Jsou určeny k Inctakic.- pr .c:avčim "cVejná 
p! ostrá r.sh/í

■ ■ ílové skupiny projektu
- ■ žšte komu realizace proiekks 

■■■■■:\ :ůie; jaký to Pude mít pro ně 
'1 ■ iréírij přínos, jak to zlepší 

/oped podmínky aip.

iPředpokladet i rea izaoe pjoiektu jc lepš« spcríovrí 
Vyžití pro mládež ale pro starší generace občanu kteří 
budou můří využívat sportoviště bez. časového 
omezeni.



S. Předpokládaný Časový
harmonogram realizace 
projektu - zaéátek/ukoněanl
projektu
Popište zahájeni a ukončeni 
základních realizačních táži 

t projekiu (např, výoéi dodavatele,
\ přípravné práce, vlastni realizace 
i npod.j: v případě organizace 
: kultumi/sportovn! akce uveďte 
i přesný termín jejího konání; 
i pokud nejsou známy přesná data, 
i tak uveďte kalendářní měsíc

i 6. Organizační a odborné
1 zabezpečení projektu 
i Popište vaše zkušenosti s 
i realizaci podobných akcí; jaké. 
i máte zkušenosti s realizací 
i .projektu (podáváni žádosti), kdo 
, Půdo ptojoxt reaiizovjl {pilino 
: zcdawl nsbo piosiřcdnictvim 
i odborné fiativ), iskó organizační 

kroky budete muset podniknout, 
i aby projekt byl zrealizován: jaké 
: pnvn/p.n! musíte vyřídil pro zdám> 
í prúbéh projekiu

)j 7. Rozpočet projektu
i (podroony položkový rozpočet
i projekiu zašlete společné & tnulo 
( žádostí) U žaoaielu.. kteří mohou 
! uplatím napočet DPH na vstupu,
{ se náklady uvádějí bez DPH 
j Ostatní žadatele uvádějí nekiady 
i včetně uPH.
; částky uvádějte v celých Kč

V měsíci kvótou budou objednány sportovní prvky.
.Výt oba bude tmi cca 10 týdnů
Samotná výstavba sportoviště by měla být dokončena
do konce mésioo srpna.

Recčírae projektu bude provedena prostřednic*vim 
bagre šrhcbe činností občanů íuf.-rí se no chystány 
'projekt velíce těší Na vý<,iavLu. sportovních prv-te je 
zpracován podrobný návod V mal’zafinim týmu bude 
přítomen zasíuurtcl, leery í>sá nuibnnl'suj pio/i vo 
i S18 V li !)i CIVÍ,

Celkové náklady na 
projekt 128102

Požadovaná výše 
dotace 38 430

- z toho investiční 
dota t

i 38 430

- zlnlm v-v i'ico/ 
dotace 0

Spoluúčast žadatele i 89 672

- z toho investiční
spoluúčast

- z toho neinvfístíéi 
spoluúčast

89 672

0

Kč i 100,00 %

Kč 30,00 %

Kú 100,00 %

Kč ,00 %

Ke 70,00 O//o

Kč 100,00 %

KČ ,00 %

: 8 W^ovství DPH o žadatele (zak-mujte vhodnou variantu)

: .-O..ďu...^ je p,aCv.cm DPH a u mi r:\m\c-ve:, nsnguí rífiKW/v, ■ ■í financováním daného projektu nemá na h" ^ T“ 5
............ ,'T -* fa oupocet tiane z přidané hodnoty

I fdate,J? plátcem DPH a;u zdanitelných plnění přijatých v souviste^™.......
! financováním daného projektu má nárok na odnoMt , i 3

i žadaiei není plátcem DPH ....... ............................ .... -..-....... -

9 Prohlášení žadatele, Že zajistí podlí na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údaji o projektu



Žadatel prohlašuje, ie zajisti podíl na spolufinancován! projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené podpory
pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny,

10. Ps ohlášení žadatele o vypořádaní závazků (netýká se obci, svazků obcí a 
organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány vavazky vůči státnímu ro?.poč»u > státním fondům ’testem tw
siiiinwiu rozpočtu .so považují «//>'.' vúci finančnímu úřadu bmavě socán-wo 
zahe/ppňřHii poiišfcvnňtn a Celní c/v-V,c. malm tomiy se p ..važují ~ona
n-:u(«jníuo majetku. ďmtní land žioiínihn unvatmdi Roz^mkovř fond Cte/te 'orte rc-.vo/- 
b/t!ien> o diói-n lend dufvpvni inirnsPuktuty)
bj na majetek žartoteío není vyhlášen konsum nebo podán návrh na Lan kurz a íadaféi 
není v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žctealeh který používá účetní 
období shodné « kalendářním rokem » žadatel. kicvy není účtem tecimnkou)

12. seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které l< žádosti přikládáte a očíslujte
Pri
Žadatel prohlašuje, ie používá účetní- období (hospodářský rok) od 1.1.2018 do
31.12.2018,

Příloha č. 1 - Stručný popis naplněni specifických kritérií
Příloha č. 2 - Výpis údajů z registru osob
Příloha č. 3 - Doložení náležitosti dle zákona č, 250/2000 Sb,
Příloha č. 4 ~ Kopie o vlastnictví pozemku - výpis z KN 
Příloha c. 5 - Cenová nabídka od dodavateli! sportovních prvku 
Příloha 6. 6 - Fotodokumentace stávajícího stavu

V Malčíně cíne 20,3.2018
Razítko a podpis statutárního 

zástupce žadatele

Poznámka pro zadmete :
ríne fit,o, 'tem jsoioídu octet- zde

- fn ’■> >. musě/' tetemte foinpMně . yplnén včetně kódu elektronické žádostí,

jsou- přiloženy veškom ríoKimiv nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládáni pts-jeKtu

- v připadě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládáni projektů

je žádost, včetně dokladů nutných k posouzeni žádostí připravena k podáni die 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek {odřádkování) v textovém poliše dostanete stisknutím kláves-CTRL + ENTER



Příloha č.l - Stručný popis naplnění specifických kritérií

a) Realizace výstavby sportoviště bude .provedena výhradně brigádnickou činnosti s výjimkou 
odborných prací, které nebe touto činnosti realizovat

b) Využitelnost sportoviště bude pro širokou sportovní veřejnost a všechny obyvatele obce

c) Sportoviště bude přístupné a využitelné pro sportující bet časového ometení

d) Spoluúčast obce je plánována na 70 %

e) Projekt je vysoce potřebný a reflektuje poptávku v místě jeho realizace -- v obcí se žádné 
podobně zařízení nenachází a ze strany obyvatel všech věkových kategorií jo velký tajem o 

jeho zrealizování



Bonita NAiíacm-tcwsfs

Dodavatel

Bánila Group Service $ r.o.

Odběratel

j Obec Matem

Koráb 131 
(566 01 Tišnov

IČO 27738735 DIČ CZ27738795

Matčin 21
682 91 Matčin

IČO 00267848 Díč

(Vyřizuje Kontaktní osoba

iatnost, od T. 2018 Platnost do

Způsob úhrady 
Způsob dopravy 
Kód akce
U i o wí o u a I n i s i o v b i ~ i.

eikern DPH

Datum vytvořeni' 
Datum dodání
Vytvořil
Ceny jsou uváděny 
Objemová steva(-). p 
Slévat'-). přirážka{+) >

Cum mí Slova p-új v-:, .-um Sa/Jba
_Dřll%

Df*H

ú-v.uč 0.00 2%0>Xt ččoo mm
■K 7 500,00 ••J3.00 315.00

0.00 P. HmnGO í 00 4S5

7, 3. 2G16

Vrška Pavel 

Bez, daně 
S v % 0,00

(Celkem k úhradě 77 379,50 C2K
(pouze ‘DODÁVKA!!!

lOdběrateí je obeznámen, Že objednané herní prvky jsou způsobilé užívání pouze v případě, že jsou instalovány dle 
pormy C$M EN. 1178. Tuto způsobilost splňují pouze firmy, které mají dle živnostenského listu oprávnění: Provádění 
(staveb, jejich změn a odstraňováni, {stavební firmy)

(Veškeré palety a ohrádky k dodanému zboží lze v bezvadném stavu odkoupit zpět. Zákazník v íornío případě zašle 
{palety nebo ohrádky na svoje náklady na adresu: Bonita Group Service srna, Drásov, PSČ 664 24.Současné zákazník 
(vyslaví fakturu -na částku, za kterou paletu nebo ohrádku nakoupil.

{Termín dodání: do 4-6 týdnů od objednáni

. OVí.Ocí EV W1= 3v:*‘-KmííU'i 7)Oyy ;>?. tev.Vu, vO-V:


