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Název dokumentu: Prevence kriminality 2018 - ZZ02341.0004 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Behounek 

Schváleno: ZK Datum: 27.3.2018 Č.usnesení: 0274/02/2018/ZK 

Dokument uložen u: Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Město Třebíč 

Smluvní částka: 1) 97000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor sekretariátu hejtmana 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: Bc. Andrea Pohanová 
L i -  I c - . k í -/l/Ki'/Qj 

Projednáno s: > 

' / 
Právní kontrola: Mgr. Markéta Morkusová (o. i. l o \ X  

Předkládá: Bc. Andrea Pohanová 
C l -  l o K l  

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Ing. Ivana Šteklová 
C - U .  2o k \  

Zodpovídá: Příkazce operace: Ing. Ivana Šteklová c L . 2. o {  ̂  

Správce rozpočtu: Radka Paulíková C o M -  2 a  i f  

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00290629), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: pohanova, datum ověření; 05.04.2018 14:27:25): 

Prevence kriminality 2018 -ZZ02341.0004 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 97000, Datum Od:, Datum do: , Perioda: jednorázově, ODPA: 005399, ORJ: 0000001500, ORG: 
0000000004163 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). 



Kraj Vysočina m  • ",i,,k u j i p01CP455 
Žižkova 57, S87 33 Jihlava m 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") 

ZZ02341.0004 
I V2 

P ČI 1 
Žižkova 57,587 33 Jihlava i  i  Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 

(dále jen "Kraj") 

a 

Město Třebíč 
adresa / se sídlem/ s místem podnikání: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
IČO: 290629 
zastoupen: Ing. Pavlem Janatou, starostou 

bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 94-716711/0710 

(dále jen "Příjemce") 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci projektu „Vrstevnická skupina a poradenství" v rámci Programu 
prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 ze dne 12. 12. 2017, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále 
jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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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-ti 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 97 000 Kč (slovy: devadesát sedm 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 mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 122 000 Kč 
Výše dotace v Kč 97 000 Kč 
Výše dotace v % 79,5 % z celkových nákladů na 

akci 
Podíl Příjemce v % 20, 5% z celkových nákladů na 

akci 
Podíl Příjemce v Kč 25 000 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. 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 smiouvy 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) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však 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 uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle 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 20. listopadu 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 (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
d) úhrada úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, 
f) náhrady škod a manka, 
g) náklady (výdaje) na pohoštění, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, ), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady (výdaje) na právní spory, 
k) náklady (výdaje) na publicitu, 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) víkendový pobyt - 400 Kč/osoba 
b) náklady na lektorskou činnost - max. 500 Kč/osoba 

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 
(výdaje) neuznatelné. 

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, 
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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. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky 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 apod.) 
uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ02341.0004", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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. 

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 30. listopadu 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www/kr-vysocina. cz/program-prevence-kriminality-kraje-vysocina-20181, která bude 
obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování, 
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě, 
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, 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) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 
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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. 1) a písm. i) -
písm. j) 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 12 měsíců 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. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

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. 
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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 

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemcí veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Andrea Pohanová, tel. 564 602 164, e-mail: 
pohanova.a@kr-vysocina.cz. 

3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. 

4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 
technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy. 

6) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), splní Kraj. 

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: 
a) Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 29. 1. 2018 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 27. 3. 
2018 usnesením č. 0274/02/218/ZK 

smluv. 

V Jihlavě dne 27. 3. 2018 V Třebíči dne 

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman 

|/ £ . ZOU 

52 

Pavel Janats 
starosta 

'iÍUt 

y Vysočina 
j Strana 6 (celkem 6) Žižkova ">?, 587'33 Jihlava 

mailto:pohanova.a@kr-vysocina.cz


4. Formulář žádosti o dotaci 

O B E C  

ÁOOST O DOTACI Z ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA PROJEKTY PREVENCE KRIMINALIT i V ROC£ ifi i 

Obec.' iiifis-c = žaiiatei Třebíč 

Počpi oby-úiol 36305 

IČO 290629 

Adresa "Ulice:"-. PŠ£: .. Of?P: Kraj (VUSCj 

Třebíč Karlovo nám, 104/55 67401 Třebíč Vysočina 

Teií.-fon 568896111 Fax 568896155 e-mail eDodatalna(S| trebic.cz 

Siaíuiárni »astiiucc Jméno Pa\#l Příjmení Janata Potíce starosta 

Telefon I 568896134 Fax 568896155 E-mail D.ianata®} treblc.cz 

Program schválen usnesením zastupitelstva (rady) číslo 2 ze drte 24.0t.2018 

Bankovní spojení - čisto účtu 94-716711/0710 

Počet ppQjoiviU 

jCatkov i* finanční náklady na reatizar.i programu 

P'odil obce/iTÓsra a jiných suhjektu odlišných od statu na financováni piogi aniu 

<~elko«/á výšp pot arinvanč dotace 

Praco^ni shupma pro prevenci kriminality 

230 OOOrOQ 

32 000,00 

198 000,00 

zr 
od roKu 

2001 

'Osoba odpovědná ta provinci jmanater programu) 

r _ I Jméno Lucie 

|Funkc.e 

Příjmení Šerková 

T 
manažer prevence kriminality 

Adresa Ulice 

B. Václavka 59/11 

T elefon 569838367 Fax 

PSČ: 

67401 

E-mail .s-3rkova@trebic.cz 

Prezentdjcte prevenci kriminality no Internetu? (/ano/ne) int. adresa .y-.y.y.mestskapoiícietrebic.unas 

Bezpečnostní situace 

|Hápart trestné činnosti (indux na 10 000 obyv.)-obvodni odděleni PČR 

lHqpad tresiné činnosti (indes-lOOUO obyv.J-obec/mésto 

2014 2015 2016 

121,00 

2017 

119,00 

>>*!ejzáva?néjěř bezpečnostní problémy obci? ve vtmIui k realizovanému programu » odkazem na priority stanovené v Programe - vypište 

"L Majetková trestná činnosti, krádeže {i senioři) • Projekt č. 1 - SuniorAkademie v SeníorPointu 2018 

2. Násilná třesná Činnosti (na dětech, ženách, seniorech) - Projekt č. 2 Oběť? Já ne 3, Projekt č. 3. Vrstevnická skupina a poradenství 

3. Ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství - informační kampaně a besedy v MŠ, ZŠ, SŠ a pro seniory, GP PK a DP 2018 

4. Přestupky proti majetku a veřejnému pořádku - besedy v MŠ, ZŠ, SŠ i seniory 

5. Celková kriminality - GP PK a DP 2018, ostatní aktivity 

Seznam příloh žádosti: 

1. stručná bezpečnostní analýza 

2. doklad o schválení radou města 

3. popis projektů, položkový rozpočet 

4-, stanovisko vedoucího místně příslušného územního odboru Policie ČR 



Seznam projektů 
(podle stanovených priorit) 

• • ••-'•r.rta 'Název-..."" 
•. "prsjelclu 

Projeki 
ISPROFIH -

' : VF 
Odpověz® 
••AIJQ. 'M# 

CsMcyvé 
náklady 

Podíl obce Póžáfloyáiflá 
'ikitesS. 

1. 

SeniorAkademie v SeniorPointu 2018 ne 43000 5000 38000 

2. 

Oběť? Já ne 3 ne 15000 2000 13000 

3. 

Střed - Vrstevnická skupina a poradenství ne 172000 25000 147000 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

| Suma 230 000,00 32 000 00 198 000.00 



o identifikaci osob 

1. Osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupeni 

Ing. Pavel Janata 

2«;Qso%;:» 
žádné takové osoby neexistuji 

i Osoby, v nichž mž přimý podii, a výši tohoto podítu 

viz příloha 

titul, jméno a příjmení, funkce: 

Třebíči dne •.'> '' Ing.Janata-sta|4sta 

y i podpis a razítko / 
Statutárního zástupce žádátele 

titul, jméno a příjmení, funkpe: 
7, 5 

f i  j i  / i  y'  
V Třebíč dne // 'Plk.Mgr.Petr Tomášek,vedoucí U< 

(•' / podpis a razítko 
zástupce Policie ČR* 

Pozn.: vedoucí místně.příslušného územního odboru vnější služby Policie ČR \>l V ;'v>*>"•) *} 



MĚSTO TŘEBÍČ  
; - starosta 

« 

Karlovo nám, 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručeni písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč 

PŘÍLOHA PODLE ZÁKONA č. 250/2000 Sk 

1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů -
§10a, odst. 3, písm. f) 1. 

Obec (Město) Třebíč zastupuje starosta Ing. Pavel Janata na základě ust. § 103 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, což 
dokládáme výpisem ze souhrnu usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Třebíče 
č. 5/6/ZM/2014 konaného dne 20.11,2014. 

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 25<>/ 'ř,|)0 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 2. 

Pro obec (město) irelevantní. 

3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 3. 

Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 00290629 má přímý podíl nebo je 
členem v těchto právnických osobách: 

IČO Název subjektu Podii 
(vyjádřený v %) 

604 18 885 DSO "Vodovody a kanalizace" 34,66% 

474 38 541 DSO "Svazek obcí pro komunální služby" 32,65% 

709 39 641 DSO "Mikroregion Třebíčsko" 89,95% 

751 22 863 DSO "Cyklostezka Jihiava-TřebíČ-Raabs" 31,39% 

709 63 452 DSO "České dědictví UNESCO" 8,33% 

709 42 790 Rozvoj Třebíčska, zájmové sdružení právnických osob 12,50% 

631 13 074 Svaz měst a obcí České republiky 0,04% 

708 12 853 
Sdružení obcí Vysočiny, zájmové sdružení právnických 
osob 1,01% 

450 35 652 
Sdružení vlastníků obecních lesů, zájmové sdružení 
právnických osob 0,17% 

659 92 466 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 
zájmové sdružení právnických osob 0,49% 

702 83 320 Speciální mateřská škola Třebíč 100,00% 

709 40 258 
Mateřská škola Třebíč, Bartuškova 886, příspěvková 
organizace 100,00% 

1/2 



709 94 692 
Mateřská škola Třebíč, Benešova 564, příspěvková 
organizace 

100,00% 

709 40 266 
Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská 754, 
příspěvková organizace 

100,00% 

709 40 231 
Mateřská škola Třebíč, Demlova 999, příspěvková 
organizace 

100,00% 

702 83 311 Mateřská škola DUHA Třebíč 100,00% 

709 94 684 
Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám. 462, 
příspěvková organizace 

100,00% 

709 40 142 
Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova 1291, 
příspěvková organizace 

100,00% 

709 94 676 
Mateřská škola Třebíč, Obránců míru 491, příspěvková 
organizace 

100,00% 

709 40 223 
Mateřská škola Třebíč, Okružní 962, příspěvková 
organizace 

100,00% 

709 94 706 
Mateřská škola Třebíč, U Obůrky 703, příspěvková 
organizace 

100,00% 

604 18 591 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700 100,00% 

670 08 399 Základní škola Třebíč, Benešova 585 100,00% 

604 18 575 Základní škola Horka-Domky Třebíč, Václavské nám. 44 100,00% 

604 18 583 Základní škola Třebíč, Kpt. Jaroše 836 100,00% 

670 08 381 Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 100,00% 

604 18 613 
Základní škola T. G. Masaryka Třebíč, Komenského nám. 
61 

100,00% 

604 18 567 Základní škola Třebíč, Týnská 821 100,00% 

702 83 338 Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám. 1313 100,00% 

708 71 761 Centrální školní jídelna Třebíč 100,00% 

720 83 948 Dům dětí a mládeže Třebíč 100,00% 

604 19 148 
Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně 
postižené dětí a mládež 

100,00% 

440 65 566 Městské kulturní středisko Třebíč 100,00% 

000 91 740 Městská knihovna v Třebíči 100,00% 

V Třebíči dne: 18. 1. 2018 

f- o 

čJÍ 
%m * 

1 ' y 

li 
•ÍL.yOL cCr -"L 

•' / 

Ir/g. Pavel Janata 
/starosta města 

2/2 



Dílčí projekt 

I. 

Pořadové čislo - dle priorit tadateie 3 

Název projektu Vrstevnická skupina a poradenství 

Typ projektu (situační, sociální, informování občanů) sociální 

Dodavatel projektu (pokud není znám, uveďte žadatele) 

Adresa STŘED,z.ú., Mládežnická 229, Třebíč 674 01 

Telefon (568843732 Fax .E-ttratl amalISftslrad.info 

Osoba todpovédná za projekt {Jméno a příjmení) Mgr. Lenka Dvořáková 

Telefon 1775725553 Ě-rwaif\ dvorakova.ienka(8!strad.in 

Participující subjekty OSV, PMS, UP 

11 
Cllprojekta^;^ ' . 
Prostřednictvím vrstevnické seberozwjové skupiny vedené profesionálními poradci zprostředkovat 
účastníkům žádoucí interakci s dalšími mladými lidmi. Členové skupiny zažijí otevřený skupinový 
proces, Obsahem bude sebepoznáni, posílení komunikačních dovedností, schopnost zpětné vazby 
(sdělení a přijeti), nácvik sociálních dovednosti, zažiti pozitivní emoční korektivnl zkušenosti. 

Citová skupina -. .y\; :-y.''... •' : ^: 

* Dětí a mládež ve yšku 12 -18 let. Účastníci nejprve projdou individuálním pohovorem s odpovědným 
pracovníkem. 
• Dětí ohrožené rizikovým chováním nebo zkušené v oblasti rizikového chováni (volný čas tráví 
neorganizovaně, často maji zkušenosti s návykovými látkami), neúspěšné ve studiu. 
• Děti z pěstounských rodin, děti v evidenci Úřadu práce, OSPOD, PMS. 
* Rodiče klientů / zákonní zástupci / osoby zodpovědné za výchovu 

Popis výchozího stavu v oblastí působnosti projektu 
Projekt vycházf z priorit a návrhu opatření Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2017 
- 2020 zaměřené na podporu aktivit směřujících k dlouhodobé a systematické práci s pachateli a 
potenciálními pachateli trestných činů. Opatřeni se týká oblasti práce s cílovými skupinami občanů, 
konkrétné s rizikovou skupinou nezletilých, mladistvých a mladých dospělých. 

Stručný popis projektu - maximálně 4 řádky 
Projekt se orientuje na sekundám! a terciární prevenci, zejména v poskytování odborného poradenství 
a skupinové práce s rizikovou mládeži. Na úvod proběhne víkendový pobyt, který umožní rychlejší a 
Intenzivnější seznámení členů skupiny. Diky tomu se lépe navodí bezpečný prostor v rámci skupiny, 
který je nezbytný pro následnou práci. Dál bude setkáváni skupiny ve frekvenci 1x za týden na 2 
hodiny. 

Časový harmonogram realizace projektu 
duben 2018: příprava vrstevnické skupiny, pohovory s klienty a výběr do skupiny 
květen - záři 2018 realizace skupiny 
červenec - srpen 2018 realizace individuálních konzultací a konzultaci s osobami v krizi 
září 2018 evaluace, závěrečná zpráva, plánování v rámci udržitelnosti 

Způsob hodnocení efektivity a udržitelnost projektu 
Hodnocení efektivity projetku - evaluační techniky: 
• Členové skupiny si sděluji zpětnou vazbu k průběhu skupinové práce, skupinové interakci, uvádí své 
dojmy a postřehy, reflektují ve skupině Mastní osobnostní posun a svou roli ve skupině, osobni přínosy. 
Skupina sděluje členu zpětnou vazbu k jeho tagování ve skupině, přinosy pro skupinu. 
» Lektoři po ukončeni účasti ve skupině realizuji konzultaci s klientem, hodnotí přinosy, rezervy, další 
možnosti apod. 
• Průběžné zhodnocení vhodnosti použitých metod a míra naplněni stanovených cílů 
• Trestná činnost a přestupková činnost páchaná mládeži: porovnáni výchozího a výstupního stavu u 
účastnikú - pomocí úvodního a závěrečného rozhovoru s pracovníkem proběhne mapováni zkušeností 
a posunu v chováni. 
Udržitelnost: 
• Udržitelnost proběhne formou udržení realizace aktivit i v letech následujících po ukončeni projektu 
< Zapojení klientů z individuálních či rodinných konzultací do vrstevnické skupiny 
• Reálné zapojeni klientů do dalších návazných služeb dle analýzy jejich situace. 

ISPROFIN - EDS (financováni programů pořízeni a reprodukce majetku) Ne 



III. 

Celkové náklady futprojefct.'... 172 000,00 

Podíl obcena^flnirtCQyánf:praie:ilti,. ' 10 00.0,00 

Ji#n®stáiii§ fltianciilzynaěí 2 15 000,00 

Dotace na projě.Mt pcljifléiió^stótnítid^oriánii 

Výše-poradovanédotace :: 147 000,00 

Rožpfe'položek 

Položka Celkem Požadovaná dotace 

Memateriálové náklady celkem: 7 200,00 7 200,00 

Víkendový pobyt, strava (6 osob x 400 Kč/osoba/den) 7 200,00 7 200,00 
Osobní náklady celkem: 164 800,00 139 800,00 

Poradce 0,5 x 5 měsíců 82400,00 69 900,00 

Poradce 0,5 x 5 měsíců 82 400,00 69 900,00 

Celkem';''' "i'72'coo,oo;...;. i 47 000,00 " 

V Třebíči dne Já i* , •' 

i podpis a razítko 
/ statutárního zástupce obe 


