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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

K. Ubr

Zodpovídá: - Příkazce operace: M.Kastner 22.5.2018
X x x- ;

Správce rozpočtu: R.Tesařová -1. OB, 2013
Poznámka: /
Subjekt (IČO: 00289752), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle §109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: horky, datum ověření: 23.05.2018 09:13:22):

GP Sportoviště 2018 FV02451.0053

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 100000, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 003419, ORJ: 0000001403, ORG: 
0000000004076 POL: 5321 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 FV02451.0053) 

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem:
IČO:
zastoupený:

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

k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050005211/6800

bankovní spojení: 
číslo účtu:

a

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

Lesonice 117, 675 44 Lesonice 
00289752
Mgr. Zbyňkem Nejezchlebem, starostou

Československá obchodní banka, a.s. 
150293224/0300

Cl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Rekonstrukce travnatého povrchu a závlaha fotbalového 
hřiště Lesoniceblíže 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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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 výší 100000 Kč (slovy: sto tisíc 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 966162 Kč
Výše dotace v Kč 100000 Kč
Výše dotace v % 10,35 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 89,65 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 866162 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.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace
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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. 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,
e) 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 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 
FV02451.0053",

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,

f) 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,

i) 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 likvidaci (§ 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 Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

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.

ČI. 11
Udržitelnost akce

Udržitelnost je vyžadována.
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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 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 
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 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.
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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.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vvsočina dne
15. 5. 2018 usnesením č. 0451/03/2018/ZK. y

Mgr. Zbyněk Nejezchleba 
starosta náměstek hejtmana
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Kraj Vysočina

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)

FV02451-22_ 03 J 8-60

Název grantového programu Sportoviště 2018

Název projektu Rekonstrukce travnatého povrchu a závlaha
fotbalového hřiště Lesonice

Přesný název: Obec Lesonice

Právní forma: Obec

Ulice:

Obec: Lesonice 117

Identifikační údaje žadatele PSČ: 67544

Pošta: Lesonice

IČO/RČ: 00289752

Název banky: ČSOB

Číslo účtu: 150293224/0300

Titul: Mgr,

Statutární zástupce žadatele
Jméno: Zbyněk

Příjmení: Nejezchleba

Funkce; starosta

Titul: Mgr.

Jméno: Zbyněk

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Nejezchleba
osoba projektu) Funkce: starosta

Email; starosta@lesonice.cz

Tel.: 725101375



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 v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší 
administrativní jednotku (např, 
obvod ORP, okres, celý kraj)

Lesonice

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 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit..

Obec Lesonice patří mezi aktivní podporovatele 
spolkové činnosti. Mezi aktivní spolky v obci patří 
rovněž fotbalový spolek FK Podhorácko 2015 z.s., který 
vznikl v roce 2015 sloučením obcí Lesonice a
Martínkov. Spolek má celkem 79 aktivních členů a sídlo 
včetně veškerého zázemí má v Lesonicích. Důvodem 
sloučení byl nedostatek hráčů ve všech kategoriích v 
jednotlivých obcích, kdy tento model se ukázal jako 
velice praktický a v současné době dostává nový 
rozměr, kdy část mladých fotbalistů (děti do 12 let) se 
již rekrutuje z dalších obcí - Domamil a Jakubov (v 
rámci družstva starších žáků a starší přípravky je 
dokonce sjednána smlouva o sdruženém startu dvou 
fotbalových klubů mezi FK Podhorácko 2015 a Sokol 
Domamil, kdy od další sezóny bude tato smlouva 
rozšířena i o start mladších žáků). V současné době 
tvoří páteř mladých fotbalistů 3 družstva žáků - celkem 
45 dětí. Obec Lesonice v posledních letech vynaložila 
částku 1,5 milionu Kč na vytvořeni nového zázemí - 
kabiny, sklady, tribuna, střídačky tak, aby areál 
vyhovoval dnešn době. Poslední investicí je celková 
oprava fotbalového hřiště, které patří mezi nejhorší na 
okrese Třebíč. Jednak se zejména jedná o terénní 
nerovnosti a jednak o nekvalitní trávník, který v období 
sucha přetváří hřiště co se týče tvrdosti na "betonovou 
plochu". Areál hřiště je využíván nejenom fotbalisty, ale 
rovněž žáky ZŠ Lesonice při hodinách TV, v areálu je 
rovněž umístěno cvičiště Sboru dobrovolných hasičů 
Lesonice, kteří hříště využívají při fyzických trénincích a 
dále je hřiště využíváno Sokoloem Lesonice při 
venkovním cvičení a při akcích jako je např. Lesonická 
40. Hřiště je rovněž využíváno širokou vrstvou obýváte! 
obce Lesonice např. při sportovních kláních, které 
každoročně pořádáme jako připomenutí Selských 
rebelií v Lesonicích. Cílem projektuje vybudováni 
kvalitního fotbalového hřiště, které bude sloužit 
nejenom fotbalistům (nejenom z lesonic, aíe i z 
martínkova a mladým fotbalistům rovněž z obcí
Domamil a Jakubov, kteří hrají za naše družstva), ale 
všem spolkům v obci a široké veřejnosti.



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)

Projekt je zaměřen na celkovou opravu travní plochy a 
vybudováním závlahy. Celkem dojde k opravě plochy o 
rozměrech 106 x 60 m, kdy dojde k odfrézování 
starého drnu, vyrovnání povrchu, smísení do 
potřebného poměru, strojovému upravení tak a vysetí 
nové trávy včetně hnojivá. V rámci projektu rovněž 
dojde k vybudování celkem 500 m závlahy s instalací 
postřikovačů 10+3 a automatickým dávkováním, 
přičemž závlaha bude napojena na nově vybudovaný 
hloubkový vrt.

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 projektu jsou občané obce Lesonice
ve věku od 6 let a výše, kdy plochu budou využívat 
nejenom fotbalisté (zejména družstva žáků, která jsou 
složená z několika obcí - Lesonice, Martínkov, Domamil 
a Jakubov), dále i ostatní spolky obce Lesonice - Sokol 
Lesonice, SDH Lesonice, dále ZŠ Lesonice a ostatní 
občané obce, kteří sice nejsou sdružení ve spolcích, 
ale účastní se akcí, které obec Lesonice ve sportovním 
areálu pořádá. Co se týče přínosu, tak vybudováním 
kvalitního hřiště s dostatečnou závlahou se rapidně 
zlepší podmínky pro sportovní vyžití dětí, mládeže a 
dospělých, kdy budou moci sportovat na kvalitní a 
bezpečné ploše (v rámci sportovních akcí došlo k 
několika zraněním, které byly způsobené nekvalitním a 
zvlněným terénem)

5, předpokládaný časový
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončeni
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

Samotnému zahájení předcházelo vypracování studie,
která nám ozřejmila, jaké složení půdy je vsoučasném 
hřišti a jakým způsobem je potřeba provést opravu 
plochy. Výběr dodavatele odborných prací proběhne v 
měsíci dubnu 2018 tak, aby dodavatel počítal s 
harmonogramem prací. Vlastní realizace bude 
zahájena v průběhu června 2018 a ukončena v září 
2018. Veškeré neodborné práce budou prováděny 
brigádně občany obce Lesonice.

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 
povolen/ musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Co se týče zkušeností s projekty, tak v minulostí jsme 
realizovali projekty investiční i neinvestiční - jednalo se 
např. o zateplení objektu Mateřské školy v Lesonicích 
(Ministerstvo životního prostředí), Rekonstrukce ČOV 
Lesonice (Kraj Vysočina), Prodloužení stoky AB (Kraj 
Vysočina), Rekonstrukce komunikace k Záhumennému 
rybníku (MMR), Rekonstrukce parku na návsi (MZe), 
Rekonstrukce víceúčelového hřiště (ČEZ, Kraj
Vysočina, ADW), v současné době probíhá akce 
Zateplení obvodového pláště OÚ Lesonice a Zateplení 
obvodového pláště budovy Sokolovny Lesonice. Projekt 
opravy travnaté plochybudeme realizovat opět sami.



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 966162 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 100 000 Kč 10,35 %

- z toho investiční 
dotace Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 100 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 866 162 Kč 89,65 %

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 866 162 Kč 100,00 %

8, piátcovství 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 dané z přidané hodnoty B

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislostí 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, že zajistí podíl na spolufinancování 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. 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 rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
i iení v likvidaci,

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

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)
žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1, do 31.12..



1. Specifické kriterium - bod a, 2. Specifické kriterium ~ bod b, 3. Specifické kriterium 
- bod c, 4. Specifické kriterium - bod d, 5. Specifické kriterium - bod e, 6. Doložení 
náležitostí dle z.č. 250/2000 Sb., 7. Výpis z usnesení zastupitelstva, 8. Kopie dokladu 
vlastnictví, 9 . Smlouva s SPU, 10. Potvrzení Odboru výstavby, 11. Podrobný 
položkový rozpis nákladů, 12. Fotodokumentace

V Lesonicích
£7X0o/j

dne 2204823.

OBEC LESONICE 
0/5 4*4 Lesonice U7 

iČ:00289752

ko a/podpis statutárního 
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele : ^ /
Před podáním projektu si ověfte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti,

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti 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 posouzeni 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



Obec LESONICE
675 44 Lesonice 117, okr. Třebíč 

IDDS: hxgbnpa

IC: 00289752

Číslo účtu; 150293224/0300

Tel; 601 325 909
Tel. starosta: 725 101 375

Web: www.lesonice.cz 
E-mail: obec@lesonlce.cz 
E-mail: starosta®lesonice.cz

Lesonice 19,3. 2018

Specifické kritérium - bod a)

Rekonstrukce fotbalového hřiště bude probíhat výhradně brigádnickou svépomocí 
s výjimkou odborných prací (např. uložení závlahy, rovnání povrchu laserovým graderem 
atd.), které nelze brigádnicky realizovat.

obec LE.soMír
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MgK( Z^ynějk Nejezchleba 
starosta dbce Lesonice
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A. a aLIMlÉpy

Obec LESONICE
675 44 Lesonice 117, okr. Třebíč 

IDDS: hxgbnpa 

IČ; 0Q2S9752

Tel.: 601 325 909
Tel. starosta: 725 101 375

Web: www.lesonice.cz 
E-mail: pbec@lesonice.cz 
E-mail; starosta@lesonice.cz

Číslo účtu: 150293224/0300

Lesonice 19.3. 2018

Specifické kritérium - bod b) - využitelnost sportoviště pro 
organizovaný a rekreační sport

Využitelnost hřiště bude bez omezení - tedy jak pro organizovanou sportovní činnost 
~ zejména FK Podhorácko (za které hrají děti do 15 let z obcí Lesonice, Martínkov, Domamil 
a Jakubov), dále škola, školka, SDH Lesonice, Sokol Lesnice, tak zároveň i pro širokou 
veřejnost.

1
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Mgf) ^byněá Nejezchleba 
státošta dbce Lesonice
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Obec LESONICE
675 44 Lesonice 117, okr. Třebíč 

IDDS: hxgbnpa 

IČ: 00289752

Tel.: 601 325 909
Tel. starosta: 725 101 375

Web: .www. lesomcexz 
E-mail: obec@lesonice.cz 
E-rnaíí: sta rosta# leson ice.cz

Číslo účtu: 150293224/0300

Lesonice 19.3. 2018

Specifické kritérium - bod c) - veřejná přístupnost sportoviště

Fotbalové hřiště bude přístupné (tak jako dosud) a využitelné bez časového omezení.

X LESONICF
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Hgrr Žbyněk .Nejezchleba 
stapofta obce Lesonice



^ | Obec LESONICE
675 44 Lesonice 117, okr, Třebíč

• ;
IDDS: hxgbnpa 

v
1C: 00289752

Tel.: 601 325 909
Tel. starosta: 725 101 375

Web; wvwMesotiicexz 
E-mail; .obec@tesontce.cz
E-mail: starosta®lesonice.cz

Číslo účtu: 150293224/0300

Lesonice 19.3. 2018

Specifické kritérium - bod d) - výše spoluúčasti žadatele

předběžná cena zhotovení rekonstrukce fotbalového hřiště dle položkového rozpočtu 
je stanovena na částku 966 162 tisíc Kč, kdy požadovaná dotace z Kraje Vysočina činí 
100 000 Kč, tedy podíl žadatele tvoří 89,65 %,

ne£C LETONSC
'• . ' i -oi líce i

Mgrf^byn^k Nejezchleba 
starosta obce Lesonice



Obec LESONICE
i 575 44 Lesonice 117, okr, Třebíč

' ' j
IDDS: hxgbnpa 

■ IČ: 00289752

Tel: 601 325 909
Tel. starosta: 725 101 375

Web: www,lesomce.cz 
E-mail: obec@lesomce.cz 
E-mail: starosta®lesonice.cz

Číslo účtu: 150293224/0300

Lesonice 19.3. 2018

’Specifické kritérium - bod e) - užitečnost a potřebnost projektu

Projekt rekonstrukce fotbalového hřiště je v obci Lesonice velice potřebný a 
»iT ktuie poptávku v obci. Hřiště bude využíváno jednak fotbalovým klubem FK Podhorácko 

'*01*5 (zde jdeme cestou spojování více obcí, neboť v současné době samostatné obce 
2 >ou schopny dát dohromady potřebný počet dětí, čímž poskytujeme zázemí pro několik 
MfJ'' - v rámci FK Podhorácko 2015 se sídlem v Lesonicích hrají děti a mládež zobci 
M artínkov, Domamil a Jakubov) a jednak ostatními spolky - Sokoly Lesonice, SDH Lesonice 
v rámci sportovních tréninků, hřiště budou rovněž využívat žáci ZŠ Lesonice při hodinách 
tělesné výchovy a rovněž i široká veřejnost v rámci jak organizované sportovní činnosti - 
např cyklistický závod Lesonická 40 nebo Běh o vánočního kapříka atd., tak i v rámci 
neorganizované sportovní činnosti při celoročním sportovním klání občanů obce - Lesonický 
dvanáctiboj.

Výhodou sportovního areálu je, že v sousedství se nachází nově zrekonstruované 
sportovní zázemí s možností 3 šaten a samostatnými sprchami, které jsou využívány 
nejenom v rámci fotbalových utkání, ale i v rámci ostatní sportovní činnosti.

Namístě je rovněž sdělit fakt, že trenérům FK Podhorácko 2015 se daří do 
organizované sportovní činnosti zapojovat rovněž děti ze sociální ubytovny, která se nachází 
n-.. ■.'!miobce Lesonice.

Projekt je z našeho pohledu pro obec a její okolí velíce potřebný, kdy míra zapojení 
f .■ i .■ y1 *. 11 * i do sportovní a spolkové činností je pro naši obec jednou z hlavních priorit.

) LESONICE
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PARK - sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o.
675 50 JE Dukovany DIČ: CZ00560081

www: park,trebicsko.com ^
íírma je žapssná v obapodp/irí psinku vapanem Krajským obéhadmín soufcsm v Smó, cddíi v- viutka 62 

Tel: POSSUM 63* 566 S24 !S5 „TOfcii: *420 ?7? 336 IB4-6 e-msifc pafk@trefc-iC620.C0ra

“Rekonstrukce trvnatého povrchu fotbalového hřiště v Lesonicích” 
rozměr zatravněné plochy 106 x 60m = 6360m2

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE a FRÉZOVÁNÍ STAŘINY a HTÚ
1. Přípravně práce, zaměřeni
2. Chemické zničení trávníku
3. Frézování trávního drnu 2-3 cm frézou Koio, i urf shipper
4. Odvoz vyfrézovaného materiálu do 1O0m
5. Orba, rotavátorování, do hloubky 20-30cm
6. HTÚ - rovnání LG s přesností + - 2-3cm ^
7. Doprava strojů pro přípr. práce, fréfování a HTÚ

DOPLNĚNÍ PÍSKU DO VEGETAČNÍ VRSTVY
8. Písek 0-4 praný, včetně dopravy
9. Navezeni a rozprostření písku na ploše přesné rovnání m2

10. Doprava strojů pro rovnání pisku

ÚPRAVA VEG, VRSTVY VČETNĚ OSETÍ
11. Hnojení zásobním hnojivém vč. hnojívá 
12..Rotavátorování, promíchání písku s pův. substrátem
13. Rovnáni laser graderem přesností + - 1cm
14. Výsev travnaté plochy třemi směry včetně zapravení, 

zaváleni trávníku, vč. osiva 225kg hřišťová směs proti, 
startovacího hnojivá 2x 200kg a prvního sečeni

15. Doprava strojů pro úpravu veg. vrstvy 
Práce + materiál hříště bez DPH 
DPH 21%
Celkem rekonstrukce trávník hřiště

1 20 000,00
m2 6360 7 000,00
m2 6360 90 000,00
h 20 15 000,00
m2 6360 10 000,00
m2 6360 40 000,00
soubor 1 10 000,00

t 400 120 000,00
m2 6360 25 000,00
soubor 1 8 000,00

kg 300 4 000,00
m2 6360 10 000,00
m2 6360 30 000,00

m2 6360 100 000,00
soubor 1 10 000,00 

499 000,00 
104 790,00

603 790,00

V Dukovanech 1 9 2017 za 2hotovitele Fučík Karel - Park s.r.o,

Pozn k jednotí, bodům.
3. Odfrézovánim starého trávníku se zbavíme degrasdujici vrstvy a velkého množství nevhodných 

obílek lipníce roční, šírokolístých trav a plevelů
6. Současné zaměřeni plochy je v toleranci: 80% plochy +-5-10cm 20%, obě podélné strany +- 10-20cm 

Plocha bude úsporně (co nejmenší přesun hmot) rovnána v sedlovém převýšeni 0,3-0,5%, podélném 0,1% 
8. Praný písek a jeho množství zvoleno dle zmitostniho rozboru a požadavků na závlahu budoucího trávníku 
12,Písek bude přené rozprostřen na urovnanou plochu a zapraven do hloubky 15-20cm 
14.Osivo je navržena speciální hřišťová směs, z kvalitních odrůd, kombinace jílku vytrvalého 

a lipníce luční v poměru 60/40.
Závlaha x trávník: Vybraná firma pro trávník bude koordinovat postupa termíny při instalaci a spouštění závlahy



Výkaz výměr - závlahový systém - zpracovatel: Park s.r.o.
Varianta: Závlahový systém 10+3 postřikovačů

Položka: Číslo položky: Název položky: MJ množství cena/MJ celkem Kč
Díl: 3031-1 Zemní práce

1 Výkop pro potrubí na hřišti m 500 35 17500
2 Obsyp a zásyp potrubí m 500 30 15000
3 Hutnění výkopu m 500 10 5000

Celkem za 3031-1 Zemní práce
Díl: 3031-2 Potrubí, kabely a fitinky - dodávka

6 PE 100 PN 10 63x3,8 m 500 58 29000
7 Fitinky soub 1 6000 6Q00
8 Kabel CYKY 2x1,5 mm m 1200 10 12000
9 Sestava pro zazimování systému soub 1 450 450

10 Hlídání hladin včetně sond a kabelů soub 1 3920 3920

Celkem za 3031-2 potrubí, kabely, fitinky - dodávka 51370

Díl: 3031-3 Závlahový systém - dodávka
13 Postřikovač TORO Flex 6/4" nastavitelný el. ovl. ks 10 5700 57000
14 Postřikovač TORO DT54, 6,4” celokruhový el, ovl. ks 3 5000 15000
15 Řídící jednotka TORO Evolution ks 1 3890 3890
16 Moduly pro Evolution 12 stanic ks 1 3690 3690
17 Kloubové spoje 6/4 BSP x ASCME ks 13 910 11830
18 Vodorovné konektory DBY ks 26 30 780
19 Navrtávací pasy 63x6/4” nerez. Šrouby, ploché těsnění ks 13 114 1482
20 Čidlo srážek ks 1 699 699
21 Drobný instalační materiál soub 1 3500 3500

j
Celkem za 3031-3 Závlahový materiál - dédávko 1

i 97371!
Dii: 3031-4 Závlahový materiál - montáž ! i

2 Montáž postřikovačů, oživení, zaškolení, zazimování ks 1 li 240001 24tí0új



27 Doprava materiálu, strojů a osob ks 1 4200 4200

Celkem za 3031-4 Závlahový materiál - montáž 28200

Osazení čerpadla a armatur

1 čerpadlo Grunfos CR 15 ks 1 51500 51500
2 tlaková nádoba ks 1 5400 5400
3 tlakový spínač ks 1 640 640

4 filtr 2” diskový 300 m2/h ks 1 6200 6200
5 potrubí, kulové ventily, spojky soub 1
6 kotvící šrouby, drobný inst. mat - tefl. Páska, těsnící soub. 1 4900 4900

šňůra Loctite, chránička kabelů, mont. Pěna 2500 2500
7 elektro mat. včetně montáže - jističe, tep. ochrana, 8600 8600

rozvaděč atd. soub. 1
8 montáž armatur, osazení, oživení soub. 1 4800 4800

Celkem za Osazení čerpadla a armatur 84540

Cena celkem bez DPH 299 481
DPH 21% 1 62 891
Cena celkem s DPH j 362 372


