
!<rcijVyscjosifíí
žiikova 57, 587 33 jihliW.

KUJIP01C3TIF

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")

PR02735.0020

Cl. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050004999/6800

Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s.
se sídlem: Libická Lhotka 11, 583 01 Libice nad Doubravou 
IČO: 04446887
zastoupen: Mgr. Barborou Polívkovou, předsedou správní rady
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 41118563309/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Stará řemesla" blíže specifikované 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.

Cl. 4
Závazek Příjemce



i
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 (archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy.

ČI. 5
Dotace

1. Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 43 790 Kč (slovy:
čtyřicettřitisícsedmsetdevadesát 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 mohou být tvořeny vlastními 

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

Celkové náklady projektu 58 050 Kč
Výše dotace v Kč 43 790 Kč
Výše dotace v % 75,43 % z celkových nákladů na

projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 24,57 % z celkových nákladů na

projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 14 260Kč

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. 20 %), 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.

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 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. Souběh 
podpory na realizaci akce z jiných zdrojů Kraje Vysočina včetně Fondu Vysočiny není 
možný. Dotace nesmí být použita na projekty podpořené v rámci Programů státní 
podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2019.



ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to do 60 dnů 
od podpisu smlouvy, nejpozději však do 31.8. 2019.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 13. 2. 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 v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) úhrady výdajů na pohoštění,
b) dary a ceny,
c) pořízení investičního majetku,
d) platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu služby nebo 

výkonu spojenou s realizací projektu,
e) výroba, tisk a distribuce časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných 

za úplatu komerčními prodejci,
f) nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
g) nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností 

organizace,
h) financování leasingu, financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost 

organizace,
i) úhrady členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
j) úhrady nákladů zahraničních stáží,
k) úhrady mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
l) vzdělávání, které nesouvisí s činností organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží 

a jejím organizačním zajištění,
m) zábavní pyrotechnika,
n) tabákové výrobky, alkohol a jiné návykové látky,
o) náhrady škod a manka,
p) náklady na právní spory,
q) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
r) odpisy, náklady na prodaný majetek a prodané zboží,
s) rezervy a opravné položky,
t) pokuty, penále a úroky z prodlení, úroky z úvěrů, úhrada úvěrů a půjček,
u) dlouhodobý hmotný i nehmotný investiční majetek,



v) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má u 
zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním dané akce nárok na 
odpočet daně z přidané hodnoty - v plné výši nebo krácený nebo v poměrné výši),

w) pojištění,
x) poštovní služby, služby peněžních ústavů
y) služby elektronických komunikací,
z) nákup vody, paliv a energie,

4) Uznatelné náklady projekt jsou:
a) nákup ostatních služeb,
b) služby školení a vzdělávání,
c) nákup materiálu (vč. propagačních předmětů),
d) drobný dlouhodobý hmotný majetek,
e) tiskové materiály, webové prezentace,
f) ostatní osobní výdaje (odměny sjednané na základě dohody o provedení práce 

nebo dohody o pracovní činnosti) - maximálně do výše 30% z dotace,
g) cestovné a stravné,
h) podlimitní technické zhodnocení,
i) nájemné.

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 účelovým znakem 33 064.. 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, pařagony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina PR02735.0020“,



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. 
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-vvsocina.cz/edotace nebo www.fondvvsociny.cz, a to
nejpozději do 9.1. 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.

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,

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.
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 projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
umístit na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů 
„Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je 
ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita
umístit logo Kraje na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 
souvisejících s projektem,
verbálně prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti projektu,
provést oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce 
Kraje, zajistit úvodní slovo (zdravice) pro zástupce Kraje, 
prezentovat Kraj moderátorem projektu,
umístit aktivní odkaz www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách souvisejících 

, s konáním projektu,

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu.

4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina" ke schválení kontaktní osobě Kraje uvedené v článku 13 odst. 3), 
případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

5) „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. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.

Cl. 11
Udržitelnost projektu

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 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 jsou Ing. Karolina Smetanová, tel: 564 602 942, 
email: smetanova.k@kr-vvsocina.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 
s tím, 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 rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 2. 7. 2019 
usnesením č. 1148/20/2019/RK.

Mgr. Barbora Polívková 
Předseda správní rady



ŽÁDOST O POSKYTNUTI DOTACE

EvidenÍRÍ Číslo Cfedate; f«í«‘plcu:

i Kód elektronické žádosti (po !; PR02/'3*-iy_ Qr} 1g~pi

Nésev progr apw í PODPORA lví iAČFZE " '-„SPÉ ^JI ,\

Naze v projektu 1 Stará řemesla

Podprogram í-A: Rukodělné a temeslrsé aktivity ;

\ těC-.. -~-Dcr~

I i Přesný název: Spolek pro rozvoj svobodného i

O»-F>Vni/'if3 fn^.fyK.o pciCit^frs'j í-n.o^tc.k^V-á '
i o-pa-zsre j

: identifikační údaje žadatele
;

{ l Uk^-fií .ř-.- .

■\ Obsc. Libice nad Doubravou ]

:-PSC: S830-; !
i- J Sídlo pošty UDIC6 nad iiBtuoravira

i 1 Název banky; Čéška soořiíeína, 3vS. ;

^ Cfslo ůíéui 4-P35633jP;3SC 1
! -f-jt, ,:v \

; Statutární zástupce žadatele
V* *: kr^Y £' ') f' *-By»"í óř^r>r--f \ Jméno: Barbora j
,; cC-rtf^' 73COSrf /f? í)l>!í~& \-.CB 3S~/)<

. weanou se všechny tyto osoby
Polívková 1

pí©OS-BOB -Spráy c; fB.CÁ: ;4

j Tšlul: Mgr.
Statutami zástupce žadatele ... -----..-........
i' ijfipave Kdy pio piávnt úkon jurngno-________rcin

\ i Funkce: Čten BDrávnl fBdv j

4 Statutární.zástopce žadatele
^ y BíIOBúš.. KúY ůfú ÚÍBVííi ÚrúH

I i ítlC njÍQ^

4 Jméno: Magda i

[podání žádosti je nutné vice osob. i Fríí fport.í' HQpn-efCWš

} Funkce: Sien správní rady :



Žádost zpracoval (Kontaktní j 
osoba projektil) .

rltrUi IBi W'4'd

lo-deňtíflkafioí údaje 
; zřizovatele (vyplili jers žadatel, 
: pokud je příspěvkovou 
-orsartlzacl zřizovanou obctí

1, Letoiizace projeíóo 
(Jv&cllíi v ifiké obci bude proiekt

Přesný název;

Název sanKy 
Čisto účtu;

okrasu): v pnpaae, ze ouae

mho v případě dopadu na větě

administrativní jednotku (např.

2. Odůvodněni projSKtu a jene 
cite

Součásti Spolku pro rozvoj svobodného vzděláváni je

dospělé.. Součástí klubu je i veřejná služba. V současr 

feetkání jsou jednorázová (přednášky, tvořivé a

-*='■ MAO :
problém OhCBÍQ wméjp CO t kc 

projektu - co chcete zlepšit.

3, Popis projekte 
Popište co konkrétně bude

if:.m nrc
piJrťžiijy cžL k/idlnJVkíi. Py VdSUsdXj-k'ctí,
omenfeova! otoč ¥ iskétu

-i -4 ta. ' -e,':s- z , m •* } .
íroínutesíi spolu-vyráběli např. hmyzí domečky a budk.

Ivyřezávalt lodičky z kury apod. Setkáni jsou

ia. kos .by
m.

navázat oózářf 2019 

řemesly a mohly si tradiční postupy vyzkoušet. ..... . .

y wTi ÍšÍíSm fdi -toťťíi řCŽ pě vPO'ir i iTlvásíbi^.5 fjČtjčCi-či itd ř jvžjjvwií

-•rodiče. Povede fi člověk, který $e danému řemeslu

1/šnována jinému řemeslu, ood vedením jiného lektora.

ivjr t's»' *-••* n \z 1 y-1 1 bí t \ .1 sít iťisííii % w*i—i—■ sJ» i Sílč.tí » jCÍVíO i it

-cre^e rastem ~rr a 
úkladní parametry projektu (kolik. tkalcovsté rámy a košíkové stávky vybaven? o'o



4, Cílové skupiny projekte
r’Op'iSie kOffíU fS&t]7,BC& prOJBkZU

ue: oo u zo -;e* - rcivo. ra<"% a ^tmes r -r.ss-oserns 
•:sis sstkar.i Dětskému klubu Saiarrc-tx-Kuv DvcreěeK

ssu£sr>ss,> porno-:;’ r.,yuS=ir>c’"' Duze1"' za,
o řemeslo, tvořeni vtasinoručnýcb výrobku. Počítáme s

jejich podmínky atp. na naše ake-e ^Tatodusa i jiné -vgovs disnyj - tecr bývá

SL,r.-'.e spo- c'-cners'S'-yr/' ZS-2£ Sr.sta-ovs 25
Butiuioval i širší veřejnosti. ............................................ *

5, Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
proislítií - zacatefe'akonc&ni 
projektu

Do Br 2C"ř. ér cms.roo 2J m o-ooěr-ou tk/r 
řemeslné as!ny - iř odpcšedr-i a jedna víkendová Září -

hedvábí - oisíéni tKaní pleteni acod t. iistooad -

-DťQi&fcttJ ímoř vvbšr cíodsveiBíe

‘szx.?r$tx p-ssmss - c'asnafsr, -trzcs = -„z- ue-tm 
vždy spD«ečné s garantem projektu s Dostatečným

BpOCt/y ¥ pfípaiíů OfQBfi i Z BC& re aflzace.

přesný íenmn jejího -konání:
kXfdkjno/;CO.{j ZOÓniV rf&ffi i

sOrvvíaVt i~»i t-ric* rzasa5?TV>v/£if tpot' .jyřcsrU ;

6, -Organizační a odborné 
zabezpečení p řojeíriu
Popište vaše zkušenosti-s

akuvíty urcene širokému spetxtru i<a» oo nejmens.ch tíéti

ccp c. $ rť“^~ z* z zez a i ze,ze coccc^jt.
;?? r>f-c\ .HcstJ t r4r?»c;**T.o1ž& i i VťssHv*

mme zkušenosu s íQcíhzqoí 
■fwfiteiPij ftynéévéní ^ sdnztí^ * kdn

Z~~-Z~ , ZZ ~ "^0 £OU\SO Z Z Z CSB Z * * ‘«iw ^ ,,
organizuji zkušení pedagogové trenéři. výtvarníci a

zadaíei nebo prostřednictvím rS'BrzSiO sBtocu 3 ^ívBPi 34uy z
A./ycríAAríp OrvU* i OAi..£?, ;.rv*<a ď-íeiyjsí? ^pí-c-

'kroky oudete muset podniknout, 
sty ůrcíBkt Pyl zres-íšo-yá.”' také

průběh projektu

Z. J ■ £ ^ * vSC v^S 3 08 "0^ **.U~ Z - jL^í , ~ jSP' ? 1 ; ‘B
dotaci Pnmarni prevence kriminality, kterou spolu s 
'dí • .,s:-r3-r"s'dí s'.o-
V acucžsr.os’ *e Ša,amQ„nev so. časti Spo rm cm
V^-rw^.» c At/C^^é^C '■*rr*lé13V3r'* ~ Q/ /
Z 2’ů*l^ " C’?<á ^^ ,VSD 0 8'"^* \
íTiistnim zpravodaji Echo, t



i Celkové náklady na 
: -projekt SS ŮSŮ

i.................. .

W£ : 1mw

7. Rozpočet projektu

Požadovaná výše 
i dotace i 43 790 Kč j 75,43 ; * a) b) * * * f,Vs

,ý_„._____ ____ ____ .................

liBúúfOúfW COŠQŽ.kO¥¥ ťOZpCCBÍ .... i-.,:,.;,.a;-/.,,.'

projektu zašlete společně s touto 'i (ÍOÍB.CÚ i 25 540 Kč 58,32 ;■ %

U— -.... ...... -...... --.....
íifjiSiííU OQpOOSt Ur^ri OB VSiUfiU,
se- náklady uvádějí b&z DPH.

1 - Z lOňO B&ínvBSiiCffi
■ -dofaes ! 18 250 KČ . 41,88 j 0/.

■<J'$$3i?dr ZBúBfBíB lÍZ3.(i0fí fl&fdaÚY ....... ........-.......... .......- ... .......... ............... -------
včetně DPH j Spoluúčast žadatele J 14 260 Kč 24 57 i 0/

čá-síky wMijte v celých Kč- r-    —- --    

5 spoluúčast. i 6 260 Kc 43,80

i -• z ioho nemveslióm : 8 000 ; k,č 56,10 -h/t

8. Pfáteovstvi DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) í

financováním daného projektu nemá nárok 03 -odpočet daně z podané hodnoty ' ~

z s <3 slot ]8 plátcem OfH b ú zdeniieinych pinsní pr^scycift v souvislosti s < r_ ]
fdiBccDvácIm denéco -prolektií ímá nácck ca odpočet daně z přidané hotínotv

žadatel není plátcem DPH i a I

9, Prohlášeni žadatele, že zajistí podři na spolufinancování projektu a -souhlasí se 
rvěfejniním vybraných údajů o projektu
i~ ííSi-SČiicií pi C"ř I O » -í_££ iZj'ki -ítíŠ £ij30t>Ct« l VV vO' 1 4 Ci v< * < ÍC3Č21 iwííí nř C*a Oj« j-G-í <*» i 2

svého jména (ofecnodniho jména). adresy (sites' názvu Dmieteu 3 výše ofdéHr.é dotace pro.

10, ProMáéení žadatele ©vypořádání závěrku /netýká se obcí. svazku obci a 
organizací zřizovaných s zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel- prohiašt^©, iet

a) má vypořádány závazky vůči státnímu -rozpočtu a státním fondům {za závazky vůči

zamzpecem. zaravoinim pojišťovnám a Celní správě; ža stádii fondy sě púvažujl Stárni foné
živote vio prostředí Pozemkový fond,. Síštnf fonů fodvoje bydlení 3 Státní fonokiocmevni
: r.,^. _ 4,,. .i.-i.. ,.4

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz- nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v Pkvjdac:,

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 obdob' {hospodářský rox) od 201S do 2020

12,Seznam dokladů rJvedte seznam -/sec1-- dcPndu «-te-u: í ý-
je.)



í. rupie ■ soecífeká foftéria
2, f Dimeter deniifikaDe osob
3 .-r.t-Jií-;,'

5 Doklad o právní subjektivitě žadatele 
C PoT/ iíhx%h' o (A^jTVs

Spolek pro'rozvoj/*
svobodného fóÉlávááL *.$.
tíblcKá thatka 11,533 Offihfee

4420 775174 1 p, sprsvisgigMkiLtcm 
IČO: 0444688?

ci 3 I sjt ó r nl h r

řva další řádek {odřádkování} v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER


