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FOND VYSOČINY
PROGRAM „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA"
Podprogram A (ODPADY)
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 FV02716.0063)
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: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení:
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800
a
Město Pacov
se sídlem; Náměstí Svobody 320, Pacov, PSČ: 395 01
IČO: 00248789
zastoupené: ing. Lukášem Vlčkem, starostou města
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 622171349/0800
Cl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen
„dotace") na realizaci projektu „Kontejnerové stání Roučkovice", blíže specifikovaného v žádosti
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen
„projekt").
ČI. 3
Závaznost návrhu
1)

Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

1

na

30

kalendářních

dnů

1

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
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a
nárok na dotaci nevznikne.
ČI. 4
Závazek Příjemce

1)

Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude
projekt 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 projektu, který byl zrealizován, 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 projekt dotaci ve výši 90 852 Kč (slovy: devadesát tisíc osm set
padesát dva korun českých).

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky
Příjemce.
181 705 Kč
90 852 Kč
50,00 % z celkových nákladů na
projekt
50,00 % z celkových nákladů na
projekt
90 853 Kč

Celkové náklady projektu
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Vlastní podíl Příjemce v %
Vlastní podíl Příjemce v Kč
3)

Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2,
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce
v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude
vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě
k předkládání projektů (tj. 50%), v ostatních případech bude částka dotace úměrně
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

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.
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5)

Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.
ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do
60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě
předložena 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 projektu a povinen projekt zrealizovat
nejdříve ode dne 1. 2. 2019, nejpozději však do 30. 10. 2019. Pouze v tomto období
mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

2)

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

3)

Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) alkohol a tabákové výrobky,
c) stravné a ubytování

4)

Uznatelné náklady projektu jsou:
a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku, drobný hmotný dlouhodobý majetek
(pořízení sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu - u nádob na
papír, plast, barevné sklo maximálně do výše 30 % z dotace, kompostéry, stojany na
pytle, fotopasti, výrobky z recyklovaného materiálu, zpevnění a úprava ploch
pod sběrnými nádobami na využitelné složky komunálního odpadu a k opětovnému
použití textilu, včetně ohraničení a zastřešení stání)
b) opravy a udržování, technické zhodnocení (sběrných nádob na využitelné složky
komunálního odpadu, zpevnění a úprava ploch pod sběrnými nádobami na využitelné
složky komunálního odpadu a k opětovnému použití textilu, včetně ohraničení a
zastřešení stání)
c) nákup služeb (čistění a dezinfekce nádob, doprava pořízeného majetku, pronájem
nádob na textil)
d) nákup materiálu (sady tašek na tříděný odpad, kancelářské potřeby a výrobky
z recyklovaného materiálu, stojany na pytle, pytle do stojanů, na sběrové akce a
bioodpad, sáčky na psí exkrementy, kompostéry, kompost)

5)

V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy,
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému
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•
rozporu mezi ČI. 7odst. 3) a odst. 4) tétosmlouvy, případněnebudou některé náklady
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná onákladyneuznatelné.
6)

Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) 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 projekt 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 projekt a celkových nákladů na
projekt (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 dotací
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 projektu
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů
prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony,
účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02716.0063“,
d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt 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 30. 10.
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 projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,
f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je
umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace nebo www.fondwsocinv.cz, a to nejpozději do
30. 11. 2019. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů
projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
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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 projektu (faktury, paragony, účtenky,
výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,
i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde
do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení
příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.
l) na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou samolepek
dodá Příjemci dotace Kraj
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 projektu i po jeho 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. I)
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 projektu uvést fakt,
že projekt byl podpořen Krajem.

2)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- vylepit na výstupech projektu samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje
Vysočina", kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst.
3),
verbálně prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti projektu,

3)

Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, a dále v době
udržitelnosti stanovené v ČI. 11.

4)

„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.
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ČI. 11
Udržitelnost projektu
Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této
smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou
organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního
charakteru či jeho část podpořenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a
předchozího písemného souhlasu Kraje.
Sady tašek na tříděný odpad a kompostéry, pořízené v rámci projektu, nemající charakter
dlouhodobého hmotného majetku, lze bezúplatně převést, darovat nebo zapůjčit občanům (není
možné, aby byl podíl žadatele spolufinancován pronájmem či prodejem občanům).

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.
Eva Navrátilová, tel:
564 602 522,
email: navratilova.e@kr-vvsocina.cz a ing.
Iveta Křivánková
tel.
564 602 520
email: krivankova.i@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 stím, že tuto
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve ČI. 2 této
smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného v
žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

5)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.
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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

10)

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne
19. 3. 2019 usnesením č. 0148/02/2019/ZK.

V

dne

V Jihlavě dne

\

\

Ing. Lukáš Vlček
starosta města
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Kraj vysoaM
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

-pvvXrtt. ovcí

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje)
Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplnění žádosti klikněte na
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

FV02716-31_01_19-114

Název programu

ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019

Název projektu

Kontejnerové stání Roučkovice

Podprogram

Podprogram A (Odpady)

Identifikační údaje žadatele

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon
podání žádosti je nutné více osob,
uvednou se všechny tyto osoby

IČO:

00248789

Přesný název:

Město Pacov

Právní forma:

Právnická osoba - obec

Ulice, čp:

náměstí Svobody 320

Obec:

Pacov

PSČ:

39501

Sídlo pošty:

Pacov

Název banky:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

622171349/0800

Titul:

Ing.

Jméno:

Lukáš

Příjmení:

Vlček

Funkce:

starosta

Titul:
Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon
podání žádosti je nutné více osob,
uvednou se všechny tyto osoby

Jméno:
Příjmení:
Funkce:
Titul:

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon
podání žádosti je nutné více osob,
uvednou se všechny tyto osoby

Jméno:
Příjmení:
Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní
osoba projektu)

Jméno:

Kateřina

Příjmení:

Martínková

Email:

katerina.martinkova@straziste.cz

Tel.:

721514748

Přesný název:
Indentifikační údaje
zřizovatele (vyplní jen žadatel,
pokud je příspěvkovou
organizací zřizovanou obcí)
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)

IČO:
Název banky:
Číslo účtu:
-

Místo p.č. 1033/1 a p.č. 15 v k.ú. Roučkovice
Místní část Roučkovice
Město Pacov
Obec s pověřeným obecním úřadem Pacov
Obec s rozšířenou působností Pacov

Projekt se realizuje v obic Roučkovice, avšak vzhledem
k uživatelům výstupu (cílovým skupinám) projektu bude
mít projekt regionální dopad.

Město Pacov pokládá problematiku třídění odpadu za
podstatnou. V minulosti došlo ve městě Pacov i jeho
místních částech k doplnění či výměně starých a
funkčních kontejnerů a k vybudování zpevněných
kontejnerových stání. V současnosti z hlediska
separace odpadů pokládá město Pacov za prioritní
vytvořit zpevněné kontejnerové stání v místní části
Roučkovice a doplnit jej kontejnery na další tříděné
komodity.
V Roučkovicích jsou celkem tři místa určená k separaci
odpadu. Jedním z nich je lokalita v centru obce, druhá
je na příjezdu do obce z města Pacov. Poslední
předmětná lokalita je na západním konci obce.
Zde je kontejnerové stání umístěno na nezpevněném
povrchu pod vzrostlou zelení. V současnosti je zde
umístěn pouze kontejner na papír a na plast. Svozová
společnost Sompo a.s. umožňuje třídění nápojové
kartonu do žlutého kontejneru na plast. Krom těchto
komodit zde nejsou žádné další umístěny. Mimo toto
kontejnerové stání jsou na ostatních výše zmíněných
k dispozici kontejnery na barevné sklo, bílé sklo a textil.
V rámci tohoto záměru se plánuje zpevnění pro
kontejnerové stání na západním okraji obce
Roučkovice na pare. č. 1033/1 a p.č. 15 k.ú.
2. Odůvodnění projektu a jeho
Roučkovice. Předmětné kontejnerové stání se nachází
cíle
na strategickém místě, avšak současný stav
nekoresponduje s okolní opravenou a čistou návsí.
Popište co vás k podání žádostí
vede; jaká je výchozí situace, jaký Město Pacov tak plánuje v místní části Roučkovice
vybudování kontejnerového stání z estetických důvodů
problém chcete vyřešit; co tím
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle
a současně zpevnění ploch ke zvýšení životnosti
kontejnerů. Zpevněná plocha bude bezbariérově
projektu - co chcete zlepšit,
zkvalitnit...
přístupná, což zvýší komfort v užívání osoba
s omezenou schopností pohybu a orientace.
Realizací projektu dojde také nepřímo k revitalizaci
celkového vzhledu v obci Roučkovice. Svým
charakterem je realizace projektu zaměřena na občany
místní části i širokou veřejnost. Projekt je dále svým
charakterem neziskovým projektem, ale podmiňuje
další rozvoj v obci.
Cíle projektu:
- vybudování vhodné plochy pro stání kontejnerů a
doplnění kontejnerů o další tříděné komodity,
- bezbariérový přístup pro občany,
- lepší manipulace při svozu tříděného odpadu,
- prodloužení životnosti nádob na tříděný odpad,
- podpoření zapojování obyvatel do třídění odpadů,
- navýšení množství vytříděného odpadu v obci
Roučkovice,
- zlepšení celkového vzhledu v obci,
- zlepšení života obyvatel na venkově.
Podrobnější odůvodnění a popis cílů projektu viz
příloha č. 6 žádosti.

Realizace projektu je rozdělena do dvou fází:
1. Přípravná fáze projektu
Realizaci projektu předchází řada přípravných aktivit,
bez jejichž důsledného zpracování by nebylo možné
projekt zrealizovat, Akce by byla značně obtížnější,
proběhla by nekoordinovaně a finanční prostředky by
nebyly vynaloženy se 100 % efektivností.
V průběhu přípravy projektu proběhly následující
aktivity:
- konzultace aktivit projektu s MěÚ Pacov,
zpracování podkladů ve spolupráci MěÚ Pacov,
vypracování finančního plánu projektu - kalkulace
cenových nákladů na realizaci,
- vypracování žádosti do Fondu Vysočiny.
2. Realizační fáze projektu
Hlavní aktivitou projektu, na kterou je žádána finanční
dotace, tedy je
- vybudování kontejnerového stání pro kontejnery na
tříděný odpad,
- pořízení 2 ks kontejnerů - 1 ks na plast, 1 ks na sklo
pořízení 2 ks zahradních kompostérů na biodopad,
pořízení 1 ks fotopasti.
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)

Zemní práce na vybudování kontejnerového stání
budou provedeny strojně. Základové pásy budou
provedeny z prostého betonu, část základového pásu
vystupující nad tem bude provedena jako pohledový
beton. Zdivo je navrženo u betonových šalovacích
tvárnic. Horní plocha betonového základu bude
ošetřena štěrkovou hydroizolací. Zeď bude zakončena
krycí deskou s jednostranným sklonem. Spáry krycích
desek budou celoplošně těsněny silikonovým tmelem.
Rubová strana zdi bude chráněna nopovou folií, která
bude nad upraveným terénem kryta ukončovací lištou.
U paty zdi bude provedena pojistná drenáž. Podíl zdi
budou v úrovni terénu položeny dlaždice 30x30 cm.
Konfigurace terénu bude upravena tak, aby byl zajištěn
odtok povrchové dešťové vody od stavby. Zpevněná
plocha je navržena z betonové dlažby. Dlažba bude
ohraničena silničními betonovými obrubníky, které
budou ukládány do betonového lože a budou
zapuštěny od úrovni vozovky. V pásu vozovky podíl
obrubníku bude doplněn asfaltový beton, spára bude
ošetřena ochrannou emulzí. Zpevněná plocha bude
bezbariérově přístupná ze stávající komunikace.
Na novou zpevněnou plochu budu umístěny stávající
kontejnery, 1 na papír a 1 kontejner na plast. Tyto
kontejnery budou doplněny v rámci projektu o 2 ks
kontejneru, z toho 1 na plast (1100 I) a 2. na sklo (1300
). Objemy a typy kontejnerů budou pořízeny s ohledem
na techniku svozové společnosti. Odpad bude odvážen
v rámci pravidelného svozu. Na BRKO budou pořízeny
2 zahradní kompostéry. Vzniklý kompost bude využíván
na veřejné plochy a veřejnou zeleň. Pro udržení
pořádku u kontejnerového stání a ochranu majetku
bude v rámci projektu pořízena fotopast.
Podrobnější popis viz příloha č, 6 a č. 8 žádosti.______

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

5. Předpokládaný časový

harmonogram realizace
projektu - začátek/ukončení
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
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
povolení musíte vyřídit pro zdárný
průběh projektu

-

Občané obce Roučkovice,
chalupáři obce Ročkovice,
návštěvníci obce Roučkovice,
široká veřejnost.

Realizace projektu zvýší komfort obyvatelům i
návštěvníkům obce. Kontejnerové stání bude
zpevněné, což umožní snadnější pohyb a manipulaci (i
svozové společnosti) a bezbariérový přístup umožní
užívání i osobám s omezenou schopností pohybu.
Projekt bude zahájen v dubnu 2019, nejdříve však po
podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen bude
nejpozději do 30,10, 2019. Vyúčtování projektu bude
provedeno do jednoho měsíce po ukončení projektu.

Organizační zabezpečení projektu provedou
zaměstnanci Města Pacova, které má s obdobnými
projekty v oblasti infrastruktury mnohaleté zkušenosti.
Město Pacov má i mnohaleté zkušenosti s čerpáním
finančních prostředků z Fondu Vysočiny, státních
dotačních titulů a z fondů EU.
Odborné zajištění projektu provede odborná
dodavatelská firma vybraná v souladu se zákonem o
veřejných zakázkách.

Celkové náklady na
projekt
Požadovaná výše
dotace
7. Rozpočet projektu
**/ jj^
(podrobný položkový rozpbcet s: c ’<: - zjtpho
investiční
projektu zašlete společně s touto '' }dbtace
žádostí) U žadatelů, kteří mohou
uplatnit odpočet DPH na vstupu,
- z toho neinvestiční
se náklady uvádějí bez DPH.
dotace
Ostatní žadatelé uvádějí náklady
včetně DPH.
Spoluúčast žadatele
částky uvádějte v celých Kč
- z toho investiční
spoluúčast
- z toho neinvestiční
spoluúčast

181 705

Kč

100,00

%

90 852

Kč

50,00

%

74 352

Kč

81,84

%

16 500

Kč

18,16

%

90 853

Kč

50,00

%

74 353

Kč

81,84

%

16 500

Kč

18,16

%

8. Plátcovství 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 daně z přidané hodnoty
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

□

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 dotace pro
účely administrace 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:
a) má 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 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
není v likvidaci.
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

do

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte
je.)
1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele - není relevantní
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů
4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
5. Doklad o vlastnictví nebo spoluvlastnictví - není relevantní
6. Podrobný popis projektu
7. Certifikáty ke kontejnerům
8. Projektová dokumentace
Rjj Ě S T 0 \\
9. Územní souhlas
PACOV
\
15
V Pacově

dne 30. ledna 2019
Razítko, jméno/a a podpis/y
statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele :
Před podáním projektu si ověřte, zda:
-

je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě
15 Výzvy k předkládání projektů
-

projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů
je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů
- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro
platnost právního jednání

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

Specifická kritéria
a)

Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu (bodové rozpětí i-5)
■

Zpevněné kontejnerové stání bude využíváno pro nádoby na plast, papír, barevné
sklo, nápojový karton a bioodpad.

b)

Umístění v hlavní soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2018“, které je
zveřejněno na stránkách kraje, portál Odpady Vysočiny (bodové rozpětí 0-4)
■

Město Pacov s předmětnou místní částí Roučkovice získalo 70,2 bodů v kategorii
1501-5000 obyvatel

c)

Aktivita k zachování/monitoringu čistoty veřejného prostranství (bodové
rozpětí 0-2)

*

d)

Součástí realizace nového kontejnerového stání je pořízení 1 ks fotopasti, která bude
sloužit k monitoringu kontejnerového stání, potažmo k udržování pořádku a ochraně
majetku.

Aktivita na předcházení vzniku odpadů
■

e)

(bodové rozpětí 0-5)

Součástí projektu je pořízení 2 ks zahradních kompostérů, které budou umístěny na
novém kontejnerovém stání pro obyvatele a chalupáře v obcí Roučkovice.

Aktivita na opětovné použití textilu (bodové rozpětí 0-7)
■

f)

Žadatel textil sbírá, v předmětné obci Roučkovice, kde dojde k vybudování nového
kontejnerového stání, je 1 kontejner na textil - viz tabulka č. 1 v příloze č. 6 žádosti.

Pořízení a využití kompostu (bodové rozpětí 0-3)
■

g)

Předpokládá se produkce 350-400 kg kompostu, který bude zpětně využíván na
veřejné plochy v obci Roučkovice.

Projekt obsahuje pořízení materiálu/majetku vyrobeného minimálně z 50
% z recyklovaného materiálu (bodové rozpětí 0-4)* *
*
*

Pořizovaný kontejner na plast (drobný hmotný dlouhodobý majetek) bude vyroben
z 60 % z recyklované materiálu - viz příloha č. 7 žádosti.
Ostatní pořizovaný majetek není technologicky možné vyrábět z recyklovaného
materiálu, proto tento bod na ostatní pořizovaný majetek není relevantní.

NÁMĚSTÍ SVOBODY 320, 395 01 PACOV
Internet: www.mestopacov.cz

•
vi'

•; v-

PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ PROJEKTU

Položka

mj.

Cena/mj

Cena celkem

Zvon na sklo

1

12 000

12 000

Kontejner na plast

1

7 000

7 000

Zahradní kompostér

2

4 000

8 000

Fotopast

1

6 000

6 000

Kontejnerové stání*)

148 705

Celková cena s DPH

185 705

*) viz samostatný rozpočet

Celkové náklady

182 705 Kč

100 %

Dotace

90 852 Kč

50%

Vlastní zdroje

90 853 Kč

50%

V Pacově dne 28. 1.2019

Ing. Lukáš Vlček
starosta města

www.mestopacov.cz
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MĚSTO PACOV

