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Kraj Vysočina 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

115143 

Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí dotace PK 2018 - Chotěboř ZZ02341.002 

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 Chotěboř 

Smluvní částka: 1) 24000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor sekretariátu hejtmana 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: Bc. Andrea Pohanové / ! 
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Projednáno s: 
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Právní kontrola: Mgr. Markéta Morkusová L -  r l o M  / ¥ !  
Předkládá: Bc. Andrea Pohanová Mf 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Ing. Ivana Šteklová 

c. l .  t d l  sř/ 

Zodpovídá: Příkazce operace: Ing. Ivana Šteklová 6 . L  .  i c i X  
Správce rozpočtu: Radka Paulíková 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00267538), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: pohanova, datum ověření: 06.04.2018 11:58:25): 

Smlouva o poskytnutí dotace PK 2018 - Chotěboř ZZ02341.002 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 24000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 005399, ORJ: 0000001500, ORG: 
0000000004163 POL: 5321 UZ: 
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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") 

ZZ02341.0002 

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

(dále jen "Kraj") 

a 

Cl. 1 
Smluvní strany 

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

Město Chotěboř 
adresa / se sídlem/ s místem podnikání: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
IČO: 267538 
zastoupen: Ing. Tomáš Škarydem, starostou 

bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 94-6016521/0710 

(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 „Právo pro každý den 2018." 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 24 000 Kč (slovy: dvacet čtyři 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 30 000 Kč 
Výše dotace v Kč 24 000 Kč 
Výše dotace v % 80 % z celkových nákladů na 

akci 
Podíl Příjemce v % 20 % z celkových nákladů na 

akci 
Podíl Příjemce v Kč 6 0000 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 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) 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 těto 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) ceny do soutěže v hodnotě 300Kč/osoba 
b) propagační materiál, diplomy, rozlišovací trika družstev, poroty a moderátorů 

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 ZZ02341.0002", 

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 c. 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. 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 Kraie 
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 Kraie 
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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Cl. 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) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Andrea Pohanové, tel. 564 602 164, e-mail: 
pnhanova.a@kr-vvsocina.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 26. 1. 2018 

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

V Jihlavě dne 27. 3. 2018 V Chotěboři dne (Á ^ 2 4$ 

i 
MUDr. Jiří Běhounek j Mg. Tomáš Škaryd 

hejtman , . j. ! *25* _ 

i '. V ) 
fhj~> 
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O B E C  

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA PROJEKTY PREVENCE KRMMMA1JTY V ROCK » r \ H  

mpsto = žadatel Chotěboř 

PnrPt chvvate' 9 220 

IČO 267538 

Adresa Ulice: PSČ: ' ORP: Kraj (VÚSC) 

Trčkůz Lípy 69 583 01 Chotěboř Vysočina 

569641125 fa*/.; 589622296 E-mail mtfsilkovfljSíchoíebor.cz 

ífnfiitární rAsfupce Jméno Tomáš Příjmení Škaryd Pozice starosta 

Tfllefon 569641107 Fá*> . • 569622296 E-mail skarvdOchofebor.cz 

„,r, erhi/álen usnesením zastupitelstva (rady) číslo 2. ze dne 17.1,2018 

nankovnl snoiení - číslo účtu _ _ 94-6016521/0710 

Pnřot projektů 2 

Celkové finanční náklady na realizaci programu 88 000,00 

p^i nhrp/rněsta a ilných subjektů odlišných od státu na financování programu 17 600,00 

rvifmvá vvšB požadované dotace 70 400,00 

Pracovní skupina pro prevenci kriminality ano ne od roku 

ano 2006 

„Hr>«wŘriná za prevenci {manažer programu) 

Jméno Jiff Příjmení Novotný 

manažer prevence kriminality a ředitel městské policie Chotěboř 

Ulice: * • PSČ; 

Trčků z Lípy 69 583 01 

569641125 Fax 569622296 E-mail fiovotnviQ5cholebnr.cz 

rr-_rn.Mi«to nroufsnci kriminality na internetu? {/ano/ne) ano int. adresa : ht{D://mochotebor webnodec/ 

2014 2015 2016 2017 

Nápad trestné činnosti (index na 10 000 obyv.J-obvodni oddělení PČR 137,80 157,00 102,50 114,10 

Nimri činnosti íindex-10 000 obyv.)-obecíměsto 157,20 223,00 207,80 98,70 
Nejzávainější bezpečnostní problémy obce ve vztahu k realizovanému programu s odkazem na priority stanovené v Programu - vypište 

Majetková kriminalita (krádeže vloupání do objektů), krádeže věci při sobě, protiprávní Jednáni v souvislodti s nadměrnou konzumaci alkoholických a jiných látek (velký počet 

restauraci a barů s otevírací dobou nepřetržitou, počítačová kriminalita, výtržnictví, ublížení na zdraví, narušování občanského soužití, riziková ádelikventni mládež, proti

právní jednáni na seniorech, kriminalita minoritních skupin a jedinců, dopravně bezpečnostní problematika, krizová Intervence, pomoc obětem protiprávní činnosti, 

recidivující kriminalita, konzumace alkoholu a jiných návykových látek osobami mládli 18 let, překračování povolené lychlosti v obci a jeho místních částech. 

Co,nam nříloh žádosti: 

Formuláře žádostí (str, 2 - 7), Bezpečnostní analýza (str. 16 -28), Koncepce prevence kriminality (str. 

lení Koncepci prevence kriminality 2Ó1S - 2020 a další usnesení (str. 8-13), Popis projektu (str. 43 -

Doporučující stanovisko PČR (str. 14-15), Program prevence kriminality (str. 19 - 23). 

36 - 42), Doklad o schválení projektu RM, doklad o schvá-

48), Podrobný položkový rozpočet projektu (str. 48), 



Seznam projektů 
(podle stanovených priorit) 

Priorita Název 
projektu 

Projekt 
ISPROFIN -

EDS 
Odpovězte 
Ano - Ne 

Celkové 
náklady 

Podíl obce Požadovaná 
dotace 

1. . 

Vzděláváni, podpora a výchovné působení zaměřené na chotěboř 

seniory, tedy jako skupinu osob ohroženou sociálně patologickým 

v rámci Senior akademie Chotěbaf 2018. 

ské 

ne 58 000 11 600 46 400 

2. 

Právo pro každý den 2018. 

ne 30 000 6 000 24 000 

3. 

4. 

' . 5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Suma 88 000,00 17 600,00 70 400,00 



I n f o r m a c e  
o identifikaci osob 

1- Osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení 
Viz Výpis z usneseni č. 6 z 1. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 05,11.2014 

9. Osobv :s podílem v této právnické ©sobě 
-SSSHHBBEaHBĤ SwSsSÍSSBn^B®*111111 "" ' 1 " "• ' '< 

Irelevantní. 

3. Osoby, v nSchž má přímý podíl, a výši tohoto podílu 
ÍCOT00361437, CEKUS Chotěboř, podii100 % 
IČO: 70156701, Mateřská škola Chotěboř, podíl 100 % 
ičo- 70156719. Školní jídelna Chotěboř, podii 100 % ~~ 
IČO: 70946281, Základní škola Chotěboř, podíl 100 % 
IČO: 70946299, Základní škola Chotěbof, podíl 100 % 
iňrv 71198971. Základní umělecká škola Chotěboř. podíl 100 % 
IČO: 72076658. Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, podíl 100 % 
IČO: 77494373. Podhůří Železných hor o. p. 3., podíl 2, 94 % 
íčo 70924937. Svazek"obcí Podoubraví, podíl 3, 61 % 
IČO: 65992466. Sdruženi historických sídel Čech. Moravy a Slezka, podíl 0, 47 % 

Chotěboři dne 8.1.2018 
V 

titul, jméno a příjmení, funkce: 

-ing^Tomáš Škaryd, starosta 

'TUTk-U" 
5'iy U"l f íH3-ltě 

podpis a razítko 
statutárního zástupce žadatele 

- . 7 i 
titul,.jméno a příjmení, funkce/ 

Havlíčkově Brodě dne lfcl,2018 •. ' • ; |j|ý. Mgr. Pavel Nó^áčel/yetíouc 
i li i. ,l ' 1 iff podpis a rqzífátií 

w zástppce B&BaěpR*? 
Pozn.: vedoucí místné příslušného územního odbowwéfff qlgjĚSý PoflpéČR 



Dílčí projekt 

{Pořadové čísio - dle priorit žadatele 
Název projektu Právo pro každý den 2018 
Typ projektu (situační, sociální, informování občanů) Jsociální 

Dodavatel projektu (pokud není znám, uveďte žadatele) Město Chotěboř 
lAdresa Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
Telefon 569641107 Fax 569622296 E-mail skarvd@chotebor.cz 
Osoba zodpovědná za projekt (jméno a příjmení) 
Telefon 569641125 Fax 569622296 E-mail novotnv@chotebor.cz 

Participující subjekty 

II. 
Cíl projektu • • . 
Nabídnout vhodnou činnost, která by zapůsobila na potencionálně ohrožené školní děti, zejména ty, 
které maji znaky predelikventního chování a to realizací vzdělávacího programu zakončeného soutěží. 
Cílová skupina ~ 
Děti s projevy predelikventního chování, tedy takového chování, ze kterého se s vyšší pravděpodobností, 
než u jiných druhů chování vyvine chování kriminální. Tedy se jedná o sekundární preventivní činnost. 
Popis výchozího stavu v oblasti působnosti projektu 
Chotěboř je rozvíjecí se asi 10 tisícové město. Nápad protiprávního jednání koresponduje s tímto roz
vojem. V Choíěboři se úspěšně rozjel projekt Právo pro každý den, který se stal natolik žádanou aktivitou, 
že jsme se rozhodli pokračovat 6. ročníkem a působit tak na poli sociální prevence. 
Stručný popis projektu - maximálně 4 řádky 
půjde o 6. ročník školních a městského kola, který bude realizován na území města Chotěboř, ale také 
v obcích se ZŠ, které patří pod ORP Chotěboř. Projekt je koncipován jako předávání informací, které 
jsou důležité pro bezp. život ve společnosti. Je určen pro děti 8. ročníků ZŠ a kvarty gymnázia a bude 
trvat přibližně 3 měsíce. Vyvrcholí konáním školních kol a kola oblastního. 
Časový harmonogram realizace projektu 
Od března do května 2018. 

Způsob hodnocení efektivity a udržitelnost projektu 
Metody dokumentační, zpětná vazba odborné i laické veřejnosti, anketa, masově sdělovací prostředky, 
webové stránky MP Chotěboř, statistické údaje Policie ČR a městké policie. 
Udržitelnost 2018 + více let. 

ISPROFIN - EPS (financování programů pořízení a reprodukce majetku) Ne 



• j 

Celkové náklady na projekt 30 000,00 
Podíl obce na financování projektu 6 000,00 
Jiné nestátní finanční zdroje 0,00 
Dotace na projekt od jiného státního orgáni 0,00 
Výše požadované dotace 24 000,00 

Rozpis položek 

r~ Položka Celkem Požadovaná dotace 
Ony do soutěže v hodnotě 300 Kč na osobu. 16 800,00 13 440,00 
Pmpflnačni materiál, diplomy, rozlišovací trika družstev, poroty, pedagogů a moderátoi 13 200,00 10 560,00 

Celkem 30 000,00 24 000,00 

Chotěboři dne 18.1,2018 

starosta 
5 8 3  O i  O h o t ó b o í  

podpis a razítko 
statutárního zástupce obce 


