
Kraj Vysoám

Žižkmi S7,5S? 33 Jihlava KUJIP01AQRUS

.
FOND VYSOČINY

PROGRASV1 „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019“

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")

FV02714.0161

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: 4222

a

Obec Cidlina
se sídlem: Cidlina 35, 675 44 Lesonice 
IČO: 60418541
zastoupená: Liborem Veselým, starostou
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 6616510217/0100 
(dále jen “Příjemce”)

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Výměna oken, dveří, topení", 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 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 
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 127 000 Kč (slovy: sto-dvacet-sedm-tisíc 
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.

Celkové náklady projektu 237 000 Kč
Výše dotace v Kč 127 000 Kč
Výše dotace v % 53,59 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 46,41 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 110 000 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. 40 % - obec do 300 obyvatel včetně, 50 % - obec nad 300 
obyvatel), 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 vylučuje.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Případné nevyužité 
prostředky budou vráceny nejpozději do 15. 1. 2020 na účet Kraje č. 4050005211/6800, včetně 
uvedení variabilního symbolu dle této smlouvy. Příjemce bude o této platbě písemně informovat 
kontaktní osobu uvedenou v čl. 13 odst. 3) této smlouvy.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 1. 2019, nejpozději však do 31. 12. 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 včl. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, 

pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu 
nárok na odpočet daně z přidané hodnoty - v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši),

b) alkohol a tabákové výrobky, nákup nemovitostí, skladové zásoby,
c) velkoobjemové a sběrné nádoby na využitelné složky komunálního odpadu,
d) nábytek (vyjma vybavení knihoven), knižní fond,
e) vybavení jednotky požární ochrany sloužící pouze pro požární sport a pro 

reprezentativní účely SDH,
f) informativní měřiče rychlosti,
g) přístroje spotřební elektroniky (např. varné konvice, mikrovlnné trouby, ledničky, 

mrazáky), kuchyňské linky včetně spotřebičů (sporáky, odsavače, myčky apod.) a jejich 
vybavení (příbory, nádobí apod.), vybavení restaurací a klubů (barové pulty, výčepní 
zařízení apod.),

h) stavební, autorský nebo technický dozor, inženýrská činnost (např. za účelem vydání 
správních rozhodnutí nebo k vyřízení a vypracování žádosti o poskytnutí dotace), 
poradenská činnost, správní poplatky, znalecké posudky,

i) opravy a technické zhodnocení (repase) mobilní požární techniky, opravy a technické 
zhodnocení (repase) komunální techniky,

j) přenosná topidla a konvektory, kancelářská výpočetní technika a software.

I
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4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku (vč. modernizace, rekonstrukce),
b) opravy a udržování,
c) ostatní nákupy jinde nezařazené,
d) nákup ostatních služeb,
e) nákupy materiálu (vč. drobného hmotného dlouhodobého majetku),
f) podlimitní technické zhodnocení,
g) odměny za užití duševního vlastnictví,
h) ostatní osobní výdaje (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) vč. 
povinného pojistného placeného zaměstnavatelem.

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 
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

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 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 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 FV02714.0161 “,

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 31. 12.
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2019). Ohradou 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 na adresu úřadu obce s rozšířenou působností, do jejíhož správního obvodu1 
Příjemce spadá finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace nebo www.fondvvsocinv.cz. a to nejpozději do 
15. 1. 2020. 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.“,
- u nákupu použité komunální nebo hasičské techniky je nutné předložit odhad 
soudního znalce k hodnotě pořizované techniky.

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 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.

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. k) 
této smlouvy.

3) příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

1 Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů 
obcí s rozšířenou působností.
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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 nebo na veřejně přístupném místě (např. informační 

vývěska obce) samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina", kterou 
obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3).

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.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s 
péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy 
třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 
Příjemce nesmí majetek 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.

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

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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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 Mgr. Dušan Vichr, Odbor regionálního rozvoje Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, tel: 564 602 541, e-mail: vichr.d@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.

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 
18. 6. 2019 usnesením č. 0318/04/2019/ZK.

V Cidlině dne J.í.1,9 (°\

Libor Veselý^ 
starosta obce

2 5. 08, 2019
V Jihlavě dne

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

OBEC CIDLINA
675 44 Lesonice



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOč

i Evidenční číslo {žadatel iievypj 
| Název programu 

I Název projektu

Idemííiáační údaje žadatel©

| OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 

Výměna oken, dveří, topení

| IČO: 60418541

) Přesný název: 

i Právní forma:

I Ulice, ěp:i *
1 Obec:

>019

| Sídlo pošty:

i Název banky:

j Číslo účtu:

I Titul:
[

I Jrnéno:
I Statutární zástupce žadatele 
| V případě, kdy pro právní úkon 
i podání žádostí jů nutné více osob, příjmení
{uv&dnou se všechny tyto osoby |- —7_.:
! I Funkce:

obec Cidlina

'Právnická osoba —

Cidlina 35

Cidlina

67544

Lesonic©

Komerční banka, a,: 

6616510217/0100

Úbor

Veselý

starosta

I statutární zástupce žadatele 
j V případě, kdy pro právní úkon 
i podéiní žádostí je rudné více osob, 
| uv&dnou sb všechny tyto osoby

1 Statutární zástupce žadatel©
117 případě, kdy pro prévrrí úkon 
1 podání žádostí je nutné více osob, 
I uvadnou se všechny tyto osoby

Zadost zpracoval {Uminíani 
osoba projektu)

j Titul:

Jméno:

I Příjmení: 
I Funkce:

| Titul:

I Jrnéno: 

Příjmení:

I Funkce: 

Jméno: 

Příjmení: 

Email:

Libor 

Veselý 

ooee.CfCiiiiJiina@gtnail.coin



i Přesný název
indentlfikační údaj# i.....—-™...........
zřizovatele (vyplní jen žadatel,
pokud je příspěvkovou i nnpřy'
organizaci zřizovanou obcí) t..;....—-----------

I Číslo účtu:

1. Lokalizace projektil 
í ivndiv v /o*.o ohí.í inidv pioioki 
malmn/nn piši/ev oh?:o vuidno 
oioihCÚ <J j)!lp.HÍ:\ /(■ híl(h-i

ovik/ncn piojnkto niohíhnt nn 
ocosm vire ahn kok /o vvpiuíf:

v impede iUjih-du no voíkí 
n/cr-n uvodíc vpo\J 
ohiíkniknnhomjod,mním>nnut
obvod ('HP oí.irs O'Sy •’ uy,-

2, Odůvodnění projektu a jebu 
cíle
Pap/xto co vás k podání coóosh 
\o-do jokA ,»-> vycbuzi sbunco, puky
poop! se olioofo vyrook <\> |/m
cín i s* dosapens;? /oka /.sou e//e 
psnfpídu co ciiVJ.'o dnpdii, 
/AnlPed ,

pbec Cidlina,okr. Třebíč

i >
Cudovyíhasičska /hupnu.o. stavajte obcant úřad o j
knihovna) rnoj. okno o dvora <ls«vnua Vyuv.-nou /o [
puslovu dojde ke /lepšení emaqei;ck*e f mí0000.41 
budovy Výměrou sinyapeího topsni íWAf') •/ ha:vsh.• | 
i/hniímci /o plynový k.oio! hubo otvo/něne vytápat dala,] 
.ovstnosfi hrisičskč /broj.oico ohřev védy pro hypioou ]

! I

1

i. Popis projekte
Pop; Sp ;'{i S-nOn/epK.* Ííi idv 
ulcmsiom pop .Mu 00 <.ho.t>' 
pon/ovnt. hodovot, vyiopnnynf, 
otqcmr/nyn{ ofp , v jakou:
OVleOsP/í j fo/ss.-hii uvodto 
/nldndíu p, mmh kry t -uy* -klu íkolik.
Ca 'h()\

A pomocí tohoto projektu pude na dvou budovách ve
ví iutnudv; obce provedena výměna utavnimH.h 
uroványh oken a dveří co pki-uova Crlkom nudě 
vymaněno V>* okno a 'ó: dvd;V í)á:< * budí vymaněn;> 
lepidlo WA1' / six plynový Vnol a 5x nukate-ry

4, Cílové skupiny projektu
'o/vxíe komu íookcijofi poj^-hlu 

, -otej/-: joky vs hod’ • iod rvo a- ■ 
i--‘0ko' tni p-dno-;, ;n dorví
seje n prolminky cíp

Hdsu.sKa /bioiaiee - /jeuáoní eneípotieke nárnenoati 
budovy pse óluny Jill T | /výšeni vyu/stí piouioi 
phe;jnj< t , /sup: esu hyaseniokýeb podmínek spiáv-v"' 
pndninky pro ./Tdadneisy material. 1
|í<tava|H:i obecni triad ■ /lepšeni onouu-.-tí>'ke nuiocnop., 
pudevy, /h.páuuí aUnoo/ocMj. pe-luaaak pm tm-sbaynH 
ji/lirv ; řadu, (íiskurnenfv I



5. Předpokládaný časový 
I harmonogram realizace 
I projektu - začátek/ukončení 

projektu
Popište zahájeni a ukončeni 
základních realizačních fázi 

■ projektu (impr výbor dodavatele, 
připravím ptáno, vlastni realizace 
apod). v připadá organizace 
kulturni/sportovm akce uvoďte 
prosný tet min jejího konáni 
pokud nejsou známy přesná data, 
tak uvoďte kalendářní měsíc

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popíši o vaše zkušenosti s
realizaci podobných akci jako 
mate zkušenosti s inahzaci 
piojokiu (podávání zadosti) luk) 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo piostiadmctvím 
odborné firmy) jako organizační 
kroky budete musel podniknout, 
aby projekt hyt zrealizován, jako 
povoleni musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

puben -lpn '2019

Projekt bude zabezpečen prostřednictvím odborné 
firmy, při dodržení směrnice obce při zadáváni 
veřejných zakázek malého rozsahu,

i Celkové náklady na 
j projekt 237 000 I Kc I 100,00 1 %

7. Rozpočet projektu
i Požadovaná výše 
i dotace 127 000 Kč 53,50 1 ty[ rů

(podrobný položkový lozpočet
projektu zaslalo společně s touto z talie investiční

data r.t> 1 127 000 Kc 100,00 1 %
žádosti) U žadatelů, kteii mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH

- z toho neinvestiční 
> iatace Kc ,00

Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
vcetnú DPH, Spoluúčast žadatele 110 000 Kc 48,41
částky uvádějte v celých Kč

- z toho investiční 
spoluúčast 110 000 Kc 100,00 1 0/j /o

|
1

- z toho neinvestiční j
spoluúčast s l Kč ,00 0/

' 8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislostí s 
: financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty i

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

žadatel není plátcem DPH



O, Prohlaóum /áílátolcs /.o zajistí poulil na spolufinancováni projektu a soiihlasfse”':
zveřofněmiri vybraných údajů o projektu

/iidafrl /v zapsti podíl rsrí spolutmníícovmtí projoMu a souhlasí so zveřejněním
svuho imonn ustsohedníhc- jměnm, ndiosy (siukn n.Y/ve propkm o výši; prddené dotace 
oso úédy administrace čerpám fWisttedkn ? rondu Vysnorv

10, Pmhlášoni žadatele o vypořádáni /áva/kft (netýká se obci, svazku obci a 
nrcjaní/acú zřizovaných a mkfádanyeh Krájeni Vysočina)

Žadatel prohlašuje, /m

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům f/.i u.m./ky woo 
■áiíříiiířií /o'/fuKlu ■>! j'< >v..í, ti>i /m-nnhy w?ív fin.uh.nimo nindu .S/v,'na ■ óííu v/dm 
/ohoy.móvi/. /thovofnun pnpdhyn/un a Cf/m s/vúyó /a atriím fondy • íHon/uý sypu/ /m-u 
rivotniho pmstindi !Jn/n m/u-cy loud fltdltv fond i ar voje hydlmri a Cdáv ňvid do/vawi/
nik iSUnkiupd

bj na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na kmitaná a žadatel 
noru v likvidaci.

I}, Prohlášeni /.adalolo o ueolníni období (nevyplňuje žadatel, Ideiý ouu/r/á účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednolitou)
/udáte! prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 0 },CI l ždild do
ki .12.2010.

1?. Seznam dokladu ó’Iv-.ihn 'v-v/ou; ; h do!.lnou !-.Uv. > l< /rido-rii pnUndol-n n ,« c./sy/e
itl I

• 1 iJ;,ív moni íí vdbo -Hniosly
• ,ž nulo niobii din /ok o SsííPOÚ řai 
o,." • ěnsfně prohlášení
r, ň mopu nadšít) š p 4S 

s ncspa objokiti <' p ob 
... r výpr. kalaslfti eoiuuvžodí pni o :4 4 ďri 
... ; vypm knfnotm notns iVitodi pm r d (V-

/

V Cidlině dne 29,03,2019 CŽ/CC....CCCššiC.....
Razítko, jméno/a i podpis/y

dntutzmshn
zásSnpt !*,to*>* «' oi i <{.i C

Poznámka pro ersdaíefo : <-
Med podomní pmjokíu .v uvedu: /uši

ýsoii píifoyony voš/ícvú doklady nutím k posanrnni radosti poradované v hodu 
i5 Vyzvy k předkládání projektu

nnm U spinnp-' kolonu o poúm/uím (i.usš-nn- y>- Vv.-vn k pu-dkl.-.-drim p;np kfu

v /a. losi ni nine dniJ,mu n-)íi‘\‘t h k pusnu/om yoíkmb prtptmjvnn h podaní dm 
undrnír-ok oy, duny< a v bodu ;4 Vy/vy k pohC/mšim ptcwdíu

_dd'k\! jo pnCensánu ťřeuíi línkinUnn r.istnpr! joprh,’ punípysy ynu nulou pm 
n/uřnod/vuv'eVv jt'-lnnnf

rif.- doky radnk indiadkovúm! y UoJuvnm puk .n no^mn-ku nír.l-juiUtn hinVn.. % 4,7 h 
f -N i fd\

i


