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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 sé 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).



FOND VYSOČINY
;,

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE i
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních1 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

FV02535.0014

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 0014253518

Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z. s. 
se sídlem: 583 01 Libice nad Doubravou
IČO: 04446887
zastoupen: Mgr. Petrou Polívkovou, předsedkyni správní rady
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 4118563309/0800

ČL 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Prevence rizikových témat v mikroregionu Podoubravť1, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako Příloha č. 1 (dále jen „akce").

ČL 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 2

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČL 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 63 965Kč (slovy: Šedesát-tři-tisíc-devět- 
set-šedesát-pět 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 229 900 Kč
Výše dotace v Kč 63 965 Kč
Výše dotace v % 27,82 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 72,18 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 165 935 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, 
ízn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle ČL 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.
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 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 30. 11. 2019.

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

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady akce jsou:
a) 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 pohoštění,
g) náklady na publicitu,
h) alkohol a tabákové výrobky.

5) Uznatelné náklady akce jsou:
a) drobný hmotný dlouhodobý majetek;
b) ostatní osobní náklady (DPP, DPČ) u sociálních, pedagogických, nepedagogických 

pracovníků a obdobných profesí ve výši max. 250 Kč/hodinu vykonané práce a u 
psychologů, psychoterapeutů, odborných lektorů, supervizorů a odborných vysoce 
specializovaných činností ve výši max. 500 Kč/ hodinu vykonané práce a s tím 
související povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a 
povinné pojistné úrazové pojištění;

c) nákup vody, paliv a energie související s realizací projektu;
d) služby telekomunikací a radiokomunikací (telefon, internet);
e) cestovné (pouze tuzemské);
f) nákup materiálu (propagační materiály zaměřené na prevenci kriminality apod.);
g) příspěvek na náklady na tuzemské pobytové akce a výlety pro tzv. rizikovou 

skupinu dětí a mládeže - max. 400 Kč/1 osoba/1 den - ubytování, stravování, 
doprava, zajištění vzdělávacího programu, vstupné;

h) věcné ceny do soutěží v hodnotě do 500 Kč na 1 cenu určenou pro 1 osobu.

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 mezí ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.
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7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,

. b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 
finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,

c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve 
vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). 
Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních 
dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady, 
paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny 
ID FV02535.0014",

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 daní z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako nákiad. (V případě 
aplikace režimu přenesení daňové povinností ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2019). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na 
účet příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený 
speciálně pro účely daňových záloh,

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

f) doručit Kraji do 30. 11. 2019 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.-kr- 
vvsocina.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.“
- umožnit kontrolu v souladu s ČL 9 této smlouvy,
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g) 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,

h) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
i) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 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 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. 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.
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5) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 
podobu 12 měsíců ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran:
a) logo Kraje umístěné na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 

souvisejících s akcí,
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 

u příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje, 

případné zajištění úvodního slova (zdravice) pro zástupce Kraje,
d) viditelné a prominentní vyvěšení loga Kraje v místech konání akce v počtu min. 1 ks 

plachet o rozměru 1 x 3 m nebo rullupU (reklamní plachty si Příjemce vyzvedne 
u Kraje - Martina Říhová, tel. 564 602 142),

e) distribuce tiskových materiálů Kraje, které dodá Kraj, mezi hosty akce,
f) prezentace Kraje moderátorem nebo pořadatelem akce
g) umístění aktivního odkazu „Podpořil Kraj Vysočina" na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce,

6) „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), věznění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje 
v souladu s touto smlouvou použít.

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.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou srnluvních 
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

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerbu 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Andrea Pohanové, tel: 564 602 164, 
email: pohanova.a@kr-vysocina.cz.
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4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních síran 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.

g) 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.

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 ze dne 10. 7. 2018

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 14 8 701ft usnesením č. 1435/22/2018/RK zutó

Mgr. Pefte Pérová 
předsedkyně správní rady náměstek hejtmana
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Kraj Vysocítifl
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNITÍ: -'G.dc :

Evidenční čfelo (žadatel nevyplňuje) ' ' ' ■ - -'

Kód elektronické žádostí (po
Mním vyplněn* Mdosti ktoěte na
Odeslat data** v záhlaví formuísre)

FTQYíjFT-'! v

Název grantového programu Grantový program - Prevence kriminality 2018

« - 8 - 
ON. * ; ' f {* ' i

Prevence rizikových témat v mikroregionu
nodonb;’®v! I

Přesný název: Spolek pro rozvoj svobodného 
vzdělávání, z.s.

Právní forma: Spolek

Ulice: -

Obec: Libice nad Doubravou
Identifikační udáte te< tetel© PSČ: 58301

Pošta: Choíěboř

IČO/RČ: 04446887

Název banky: Česká spořitelna

Číslo účtu: 4118563309/800
~~~ ........

Trtuí: Mgr.

Statutární zástupce žadatele
Jméno: Petra

Příjmení: Polívková

Funkce: předsedkyně správní rady

Titul: Mgr.

Jméno: Barbora

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba pro|eict«l

Příjmení: Polívková

Funkce: čten spolku

Email: info@barapoiivkova.cz

Tet: 739374258
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í iri lateí,

Přesný název:

zřizovatel® (vyplní
pelcucl je príspivlcovoii 
organizací zřizovanou obcí)

ÍO:

Název banky:

'-ísc úur:

..s v :c
J^fác-íh 7 jaké obci bace p,'oj-s;a 
realizován (název oboe, "čelně 
okresu); ’' případě, řs buče 
SGŠiib se projedlo prc zřng.f cř 
území více obcí, tak Je vypíše 
nebo v případě oopací na větší 
území uvede vyšší 
a&nhvsiraltráJadr-oikv ímpr. 
otivcb OPP, r. ;ras, celý mi)

i'I'-oNs:.. . • 'sc P

iůvodněni projektu a j

Popište co vás k podání žádosti

chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

J\ac"dxn-í, , vis-ý zasVpřteírtvc ’
gysočina schválilo usneseieírn č. 0387/05/20'. 8/2K 
ieons se o doiavnení b.oncepcs utsvence zrimi *?ifVj 
Orsje \ý'scčins n? íét- 20' 7 si 2020 (Pás jer. 
ýPsncsD re1*). Nástrojem. pnění -JuaNení zL*ciei:ýc:i 
Ooncepe is* -u roční urcgrarny prevence vriminstt.y, 
které vymezí hiavní bezpečnostní problémy, způsoo

páchané nezletilými a mladistvými osobami. Členové 
pracovní skupiny však doporučují věnovat této

<omunikačních technologií. Jak bylo v dokumentu

bezpečnostní problémy: kriminalita páchaná 
prostřednictvím ICT (informační a komunikační

kriminalita spojená s majetkovými a úvěrovými 
podvody, nízká finanční gramotnost některých skupin

skupiny (jde zejména o osaměle žijící seniory, děti,
hendikepované občany, obětí domácího násilí ad.).
Hlavním cílem projektu je podchytit výše uvedené

apod.) a nabídnout jim kontinuální podporu formou
sdukativních a zážitkových přednášek, workshops! a



---------------------- -—.

:h .-'Opi>- mv-j<si !í-
Popiáe co konkrétně buds 
obsahem orojekt’j; os cnc&fe 
pořizovat, budcaí, vylspšc^ai,
OXBňtZOVS'1 BÍp.j "j&kéx
množství s rozsenu - oveoie 
záldadní parametry projektu (kolík,
mho)

Obssi' ec pmjeidv brr-ov následujíc* fuMIy, icferé 
i-aůnefCiZ 'y hraným Jtc dimrřch;- [. xjeín :
■!. Realizace zšilikc ~/ol~ o-., nsx V> ;s' *
rtiácfež, zaměřených os:
s.) osvětu •>' rámci prevents základi-ích rizikovýok jevů, 
které ss íjuoís týkaí žernéca o. )jm' „kyc^ršrang *. “ >«..

!"y zašití: s s’ v -mír, vxs Von H'-? 
huefeu , i talarvoro' 4, r.sis :?o"uě •„ A jí.:é 
-itž isín- <£iíxo’ f í«?ř z p.ács -f= i,,os Bezpečí.
b) prevenci piojsvů agresiv. *iho s rizikového chuvání s 
využitím nsíradiční ? multífunkín’ pomůcky D. troben 
(v/vť* ’.darmber .co.) « pohyb-vých aH,řř. F regenty 
xjoou nabídnu* přímíme dělem ze zilJarinhk sum. ■ 
Bhotěbon, oérs. p?[r cšfem ~_e Rákiaon? = prsír&ké 
školy v Cboiěfcon, zároveň psi;; škole.n v .'•.tíkroregíour 
Pcdoubraví.
?. Prevence násilí urt.reoiite.'rfiit osob, f'sveces 
rfemádhu ifí aiií (u seniorů, mctcc sarivjlřiísfů, 
osamělých osob} s prevence c/Pořenl r pecpi'da. 
osob.
e) interaktivní přednášky m íéms: Beznečm' internet, 
zacílený m rodiče s ceil {2>:}
c) infersl.iňrlpřednášíš r>z íérns: Pletence uonédA 
násilí - oslovíme Bílý kruť Bezpečí v Jihřevně (ir)
c) Kruhy sdílení pro zranitelné osoby spojené s 
individuálním poradenstvím a nakoníakíovánim ng 
ooířebnou službu (zacílené na seniory, ssracáMíeiicy, 
obští domácího násilí a šikany) -10n (i zs měsíc] 
á) Pravidelné činnosti skupiny spojená s projeiclem 
Sousedé plus, kterou Spolek pro rozvoj svobodného 
vzdělávání a jeho projeta' KJufa Šale mounek zaštiťuje, 
lato služba zajišťuje neformální pomoc v rámci 
íomurtííy a primární prevencí rizikových jevů v této 
Komunitě. Více o službě zde: 
http://www.sousede-plus.cz 10x (1 za měsíc).

4, Cílové skupiny projektil
Popište komu realizace projektu 
pomůže ■ jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak ío zlepší 
jejich podmínky atp.

a) senioři s zylášťě zranitelné skupiny obyvatel 
(osamělé žijící senioři s omezenými sociálními kontakty, 
nendikepovaní občané, oběti domácího násilí a pod. 
o) děti a mládež, rodičovská veřejnost, senioři - 
uživatelé internetu) ohrožených kyberkriminalitou.



<?řt u * v f >-iý
Pí f>sv m r;< , «>.ÍL• »■ *t 
- • Jf- -s- ‘ i e-' - 
ý< í«í-."
!~'OClSi.S 2c."c UÍ-.ur.ČiVV
lákiedních realhačnteh fén! 
prcjeldu (neoř. >ýó$r zcr-e^eieie, 
připraví ?á / ráče, dssv-í nelíče
?;>CG.) ; i'/v/Tpeoa i;.VeTá7CGG-í
!cuKurr.í/spo. íc < mí eřc& mecns 
ořesný termín jejího 'ronění; 
pokud .iejscj z> :érry přesné Cats, 
<ak ivsoie keler^éřní měsíc

\í-ý. 201tí - p> nsr-so 2H .f, - ~*jf, z'’s r ’stň> ť
£Sr • 1 \ ifíwjt “ 1 Cle: í ”!y'„ř i g[ J !it ,í>. .[ I VOpg _ g ' .
''.cfePlrfC. 3,JlP>tí"S''.í .«L í:l'icy~ r-■ ,

éní š*co‘Ss^cr- z? řízen = iTemý i ■ruset;'.:- 
aiť.švií projdou; teťsit - oar'ei,: ~..us1h$g& pnmíen ‘7:‘ 
/o-i'shc;k" Í2 e nů! vsn) . >ro Zrr,!x~>>'
' l3vě<- a primární cffí/.-j ií*( jer _&.*& /

ps'-TiP Tmi velká "u U-uh^ ýri cJf:^ i - 
^cr<tu čr,s<?,'f pí o zr -rš&ť~ s oic " 'ty g’tS'r'* e
pí smích ?ni setkán: koneuráíy Cuu^seč plur. {,eh~ ,.J>, C
zemec >' rámci komunity}- Hicl.llr-s: 1 v's;irJ!k= - 
Aina: p~zf ebtsý interns! a F rp. srr 3 r. vícRfo .<áePr: 
ís~ enec - řfjs,: ‘1C€ - ředLaus :£tíú h h --vcr'srt j-'
[2 * půi ni-dTiv - j&á&Mj >y\ Skočící 5?řfoení fteiis ? 
primární prevence riziko* ýcí'- íémsí); r-.eašizg.usbiřici
1 selklni '(iviíiowcfp sc'íistrf •- potadensP': prr 
zranteiHé sknprp o:yyateWivt g da-išíf'- P seító-j 
rorňeTíĚíp irussGé pk-s (asfunnálií f, irne: • :éind 
ícm-jráy). Probš'"»rí5:1 přeóvéška :.g íé,T.s: Fezpsči t j 
iníeiTteí £ Pieverice domácího násilí; jistopsc' 20',8 - 
ťyhodnorení & ^/účícvárií proj&Sť£L>.

S. urpc Lit* v£uí a odborné 
zabezpečení projektil
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 museí podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

*iojeícl bade fe&íizcval fc-pnlatc ixt lozarj šech'mé!t- 
aděiévžrtí, z.s. Teatr ieoaief rni šti či.:ušenf*Kf s 
nedávání žsrioslí i s reelizecí pajekiá, Fopis 
konkrét! «ch ?.kuěenosíí je zde: 
:ittp.7Á'W''-'.sprsv.cz/c5teoon'/projek4'/ Isfeíizfcc:
?rojefclu povede odLontý gaseny ílerý peqjekí zsšňti 
ustcdtcíp' s or^enízečně - povede íw,, ícíerý výycf 
■netodicicé pcdkfedy !í realized Siíoienf ptu cíěíi s
Aiíédei; povede iým, který vytvoří hanrionogrerri .ýls 
DOjnsaných stóivií v průběhu roku 2018 - 201S. Scuř|£l; 
Lýrnu buoou Icrafřfiícovsní íefciori, fdsff se budou 
orientovat v tématu z buoou splňovat pofaoaxiq/ s] prr 
provedení jednotlivých inieralcíivních školení pí 0 děti a 
mládež, b) pro provedení jednotlivých interaktivních 
přednášek pro dospělé, c) pro provedení skupinového 
poradenství v rámci lúaihového sdílení. Součástí týmu 
outíe také koondinátor síctívní skupiny Sousedé plus, 
iderý organizuje setkání skupiny, řeší provozní 
záležitosti a motivuje skupinu k neformální pomocí v 
rámci komunity. V souvislosti s realizací projektu 
budeme kontaktovat: Základní školy v obiasti 
mikroregionu Podoubraví, Základní a praktické školy v 
tomto mikroregionu, dále pedagogicko-psychologickou 
poradnu v Havlíčkově Brodě. Budeme vycházet z 
databáze klientů, kterou disponuje Spolek pro rozvoj 
svobodného vzdělávání, z.s., kletý se kromě jiného 
specializuje i na neformální pomoc v ráma komunitu a 
poskytuje veřejné služby znevýhodněným osobám, af 
už jsou lo samoživitelé, osoby pečující 0 malé děti, 
osoby znevýhodněné věkem spod. Budeme propagovat 
výše popsané aktivity projektu ns našich v/ebových 
stránkách: vAvwsprsv.ca., v/wtv.ssíamounek.cz, stejně 
lak ns našem facebooku, popř. v místních tiskovinách: 
Choíěbořské Echo, Haviíčkobrodský deník apod.



’, l řb-'1 r ‘ f, *«j us r
;>c :rc pchfj'O' ý mzprór 
~rcj&;:tj zešHzs spy-.črš $ ictdo 
íéoosíí) U žsosi6íf\ tier merer 
upiatni odpočet DPH ns vstupu,
,ss néldeciy uvétíěií bez DPH. ’ 
QslsfflíS&dsiafé mHděií ~é'd?t <- 
■'čelně l Ph.
říc-fix r ^ ?JŠjf- ...M 'T-

■ž I c

- ?. íeře hvsstičrí 
Gorges

229 900

130 000

- z toho neinvestiční 
dotace

Spoluúčast žadatele

- z toho investiční 
spoluúčast

- z toho neinvestiční
spoluúčast

130 000

* > F -0

92 900

Kč

Kč

Kč

ICC

Kč

100,00

6S.58

,00

100,00

43*45
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92,09

7.01

%

%

%

%

%

%
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Z. p&Ýjr.ů’*‘;yf DH í i- v? díle!* (zs křížkujte vhodnou variantu)

žac-aíe: Je ďélcam D°r. s v zcsnříeíoýcr, pin lni pnjaýcl' v sofjvjsiocii g 
financové ním daného- prosetou Hnul ngroí: na odpočet oitvl z pndóV;é hoťrtoty O

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

žadatel není plátcem DPH KS

2. Wohm&nl & xsjtetf pouti ns, spaítónateovár,! prolétej a «>uhlMfV'&tejn&ifro vykr<?rtý<.-ri <3drji< v pinjaUw J . ~uunia,,i

Začtete prohlsšuje, že zjisti podíl ns spolufinancování projetou a souhlasí se zveřejněním svého jmen® (otoioShre jména), asresy (sídla), **«, projela a výíe přidělíné SSo« 
pro uesly informovaní o čerpaní prostředků z Fondu Vysočiny. P e P°ÚP°D’

10- rroíiiéáem Matete o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
cvr^an^Gf znzwsnyr4i *. raLMád? nýt-u Krytem Vysočina)
Žxúfrírt piohlHÍufp, že mí:

£] vTfpofWřnr vaa ató**,rozpoí tu a íttnfa, fondům (za závazky vůčistatomu rozpočtu sepovazuj,závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociéZhó 

zabezpečeni, zdravotním pojistovnam a Celní správě; za státní fondv neonvafnií <ovw národního majetku, Státní fond životního prostředí Pozemkový fon/ tiáí/71Fond. 
bydleme Státní fond dopravní infrastruktury) mzemk0''*fond- SW™ fond rozvoje

Zmv7<Sfcfdatole VyWMen k0"kU,Z n6b° O0*" ■*"* "* konkurz a iadatei

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 2018 do 201S.

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádostí přikládáte a očíslujte
Je.)



V Chotěboři

"potek p;'Q roivo:
s‘ígbodného-vzděSávr ní, z
UblckáLhotka JI,SMQlrfSíícenéd Doubrav 

+470 775174 lMtópresň|.@igitiaiS.comdne 10. /. 2018 ..................!fe.n«44íg.o.............
Rs?;íť-:C' * coppšs stóit-Jn !r■_ 

zísicsce íac'« lete

í '‘Cl VOlUS pit f?U6p"-4i. ;
Rřar pzzéoím jZOjeVU 57 Ověříš, zdg‘

- _ ís fzmvméř Sé ncsií xornpíetnS vyrfnšr ■ 'Č3řnš kóck • sletmc -Jaké žáacslL

jme jjoíci&r-y veškeré ne,dec y nutné i: posouzení žéocsílpozevevané v oljš 14 
Výzvy k předkládání projektů

- :>%ac'ěpřiřekl' xcntoálrv beč iácosTrozepište ■* samosieinéf - dokem arku

- ; vpiu splňuje č.čšns a očerním?' Lvečené m Výzvě kpř&dkiéoétvp.xj&Ků

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání die 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém pofí se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER
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Požadavek podle nákladových položek

Žadatel: Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s.
Název projektu: Prevence rizikových témat: v mikroregionu Po 
Termín konání projektu: září 2018 - listopad 2010
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Datum: 10. /. 2018, v Chotěboři
Podpis statutárního zástupce:

Podrobný popis mzdových nákladů 

Jednotlivé pozice v rámci projektu:

to

, Spolek pro rozvoj
svobodného vzdělávání, z.s.

/Ublcká Lhotka 11,583 01 Libice nad Doubravou 
*420 775 174 117, spRvzs@gmail.com 

IČO: 04446887

1. Odborný a metodický garant projektu 
Pracovní náplň:

tže erdinuís óscě v průběh celého projektu;
Go herno laštiřuje práci na melodický cli trakané fach; 
RuíkciiGe íekrorg, Gem jezdi ro ckoftocíeh zařízení; 
Komunikuje se 'toerni zarněelrsnci orojekíir



Specifické kritéria:
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b) Aktuálnost a komplexnost řešeni daného problému v konkrétní lokalitě (bodové 
rozpětí 1- 6).

Je!: je uvedeno i '.e stanovách Spolku p-o rczvci ťrcbctínšhc ’tidiláz.s. (dále 
Spolek), hi o v ním citem spoílcu je mimo jrná:

• Vytvořil respekte vanou e inspirativní elismaikm -s vzdmul,v, teenf poskytne 
láskyplný a podnětný prostor pro dětí a jejich blízké.

• Fodporoval ©(vlivní rodičovství, rovnováhu rodinného živote, profesního života a 
mezilidských vztahu, přátelství, a vzájemně sdílení znalostí e zkušeností.

• Vytvořit komunitu, kde budou ve vzájemném respeídu a ve vzájemném sdílení 
participoval lidé různých ťlko-ých kategorií.

• Podpore & rozvoj & realizace vzdělávání pedagogických í nep&óago&ických profesí
nejen v regionu Vysočina.

• Podpora, rozvoj a realizace zážťtkových a vzdělávacích aktivit pro členy sousedské 
komunity v oblasti Chotěboře a okolí, konkrétně pro děti a mládež, dospělé v 
produktivním věku, stejně Jako pro seniory.

• Podpora, rozvoj a realizace sportovní, pohybových a relaxačních aktivit pro dětí, 
dospělé a seniory.

V rámci této strategie Spolek realizuje tn projektu, které vykazuji celoroční kontinuální aktivity 
v daných oblastech. Jedním z těchto projektů je právě Klub Šaíamounek, který a) organizuje 
celoroční vzdělávací a zážítkové aktivity pro děti a 'mládež všech věkových kategorií, ale také 
b) -celoroční vzdělávání, workshopy, přednášky a vzdělávací cykly, které jsou určeny 
dospělým, ať už jsou to znevýhodnění věkem, osoby okolím lehce zranitelné - senioři, oběti 
domácího násilí, matky samozivitelky, osoby pečující o malé děti apod. Cílem těchto aktivit je 
kromě jiného také napomoci těmto osobám uplatnit se v běžném životě, zbavit se zátěží a být 
konkurenceschopní na trhu práce. Vlče o aktivitách Šalamounku na www.saiamounek.cz-
Výše popsaný projekt tedy naváže na několik let fungující nabídku nejen vzdělávacích aktivit 
(přednášky, workshopy, semináře), ale také na různé způsoby mezigeneračního setkávání a 
neformálních komunit (Slavností, inspirované wafdorfskou filozofií, dále setkávání aktivní 
skupiny v rámci projektu Sousedé plus - hap;//www.sousecle-pfus.cz
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d) Vypracovaný systém (metoda) zjišťování efektivity realizovaných opatření (bodové 
rozpětí 1- Sj.

*. i.” s'Šij-;:7 ctoíazrdere moderují dopsc iaorc,v urve.' vzcěrí vacích ér - 
£ tc jsk crčené dětem s rmédsži ze školských zařízení, tak cos-ěym 
severům,! ten se zúčzsíní resíízcvsnýci .řednáěe „ s v G-vs-ncců;
Kruh sdílení je založen ne systém zpětné vazby. Pro zachování diskrétnost a 
i'ršm-m 1: jde :a:.c 2ošmá vaze? opadávána Ie70'-.7r. s ymsdcl.-n ícrun. vr: .i, 
ais zsniadní témata (dsz ucsoí osobnícn uosju) bjcoe 1 rioruíGruvSAa.
-ráče se sealery»' rámci aiimr.í sky/Vn Sousedé p ;s dece iské ncršLem' -áns 
rcrccí oxněžnýca era (ječme!: dciszn.'im, Forme: J*smí 'eúsre :_:e 
:TiC’'.ito"0'-’ány kenk éíní příklady psic bere né e ->e břzené refornéíní 
v rámci Komunity.

e) Výše podílu finanční spoluúčastí žadatele, (bodové rozpětí 1- 6). 

Finanční spoluúčast žadatele činí: 43, 45%.

Spolek pro rozvoj, 
svobodného vzděláváni, z.s.
libická Lhotka 11.583 01 Libice nad Doubravou 

+420775 17411/, 5prsvzs@gmail.com 
pČOlTO4446887


