
KUJIP81C49UA
41

ZoiZi'H

FOND VYSOČINY
PROGRAM „SPORTOVIŠTĚ 2019,s

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

stran ve smyslu § 1748 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník*)

(ID FV02707.0011)

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. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800

Kra;

Jezdecký klub Opatský Mlýn, z.s.
se sídlem:
IČO:
zastoupen:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Vaidíkov 9, 67503 Valdíkov 
26856671
Hanou Seemannovou, předsedkyní spolku

Fio banka, a.s.
2600118220/2010

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace1 11) na realizaci projektu „Kvalitní povrch a ohrazeni venkovní jízdárny”, blíže 
specifikovaného v žádostí o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „projekt11).

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čí. 3 odst 1 této smlouvy nebo v tomto 
termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotací 
nevznikne.

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 dotací 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. 6
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 99 483 Kč (slovy: devadesát devět tisíc čtyři 
sta osmdesát tři 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 284 238 Kč
Výše dotace v Kč 99 483 Kč
Výše dotace v % 35 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 65 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 184 755 Kc

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. 60 %), 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 nákladu na projekt.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to 
nej později do 90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení 
závěrečné zprávy dle CL 8 písni, í) 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 
nejpozději do 31. 12. 2019. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 
dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 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) 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,
ř) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, sečení trávy, nákup paliv, 

poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky),
g) alkohol a tabákové výrobky,
h) náklady na vybavení a úpravy dětských koutku a dětských hřišť (např. pískoviště, dětské 

skluzavky, houpačky),
í) projektové dokumentace a studie zadané jiným subjektům.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) výstavba, opravy a udržování, pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného 
majetku,
b) pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku,
c) nákup materiálu,
d) nákup ostatních služeb včetně dopravy, .
e) ostatní osobní výdaje.
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5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čí. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použiji se přednostně ustanovení Či. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozpory mezí 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 neuznaíefných a uznatelných nákladů dfe Či. 7 odst. 3} a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí 5. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinností 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. 583/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné 
a oddělené sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových nákladu na prou-.-- ■ 
(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 
evidencí 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 FV02707.0011“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní dané,
(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 povinností 
ve smyslu § 92e zákona č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, ^ uhradit DPH nej později 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 í 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.fondvvsocinv.cz, a to nej později do
31. 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,
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- kopie záznamů prokazujíc! zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů: 
projektu die Čí. 8 pfsnz c), např. výpisy z účetních knih, apod.11

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, archívovat 

následující podkladové materiály;
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod), jejích úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržiteínosí 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 udržiíelnosti 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 „kontrola1').

1) 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.

2) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informováni sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt by! podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu;
- vylepit samolepku se Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina11, kterou obdrží 

Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3),
v případě investičního projektu umístit tabulku se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr- 
vysocina.cz/pubiicita,

- 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.
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3} Publicita dle ČI.10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, případně včetně 
doby udržíteinosti stanovené v ČI. 11

4) „Logotyp Kraje Vysočina11 je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákone 
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 c ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů.

Č111
Udržiielnost 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.

CL 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. Zdeněk Beneš, tel: 564 602 940 email: benes.z@kr- 
vvsocina.cz a Mgr. Petr Horký, tel: 564 602 941, email: horky.p@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
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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 Čí. 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 příslušným! ustanoveními občanského zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že js s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím 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 druháj 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podlé; 
jejích 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 12. 3. 2019 
usnesením č. 0443/08/2019/RK.

Ing. Jana Fialová, MBA 
členka Rady Kraje Vysočina

V Jihlavě dne
i a 04. ?í«
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Kraj vysočina

FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTI' DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo {Žadateí nevyplňuje)

Kčd efektronické žádosti (po
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data'" v záhlaví formuláře)

Nškv programu...._........... •

\_____  1]

FV02707-21 _01 _ i 9-13 |

SPORTOVIŠTĚ 2019 |
| .............. ... — .......... — ...... |

Název projektu j Kvalito! povrch a ohrazení venkovní jízdárny |
......

■

Identifikační údaje žadatele

IČO: 26856671 j

Přesný název: Jezdecký klub Opatský Mlýn z.s. j

Právní forma: Právnická osoba - nestatni nezisková j
organizace i

Ulice, op: Valdikov 9 )

Obec: Valdikov |
PSČ; 67503 |

Sletío pošty: Budlšov |
Název banky: Fio banka, as. |

Čísio účtu: 2600118220/2010

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

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

Titul:

Jméno; Hana

Příjmení: Seemannová

Funkce; předseda spolku

Titul:

Jméno:

Fř|mení:

funkce:

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podám žádostí je nutné více o$obf 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:
f



| Žádost opracoval {kontaktní 
| osoba projektu)

! líiderififikaéšií údaje 
| Mimmm tele (vyplní fan žaclatgi
I pokud Je příspěvkovou 
I organizaci zřizovanou obcí}

i™ -———
| 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 m větší 
území uveďte vyšší 
administrativní jednotku (např 
obvod ORP, okrest celý kraj)

2* Odůvodněni projekty a jeho
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím
chcete dosáhnout, jaké jsou dle 
projektu - co chcete zlepšit 
zkvalitnit...

| IČO:

j Název banky: 

l Cisto účtu:
.1_____ __________________________ ....

jValdíkov, okres i refcríč

jK podání žádosti a uskutečnění projetku nás vede 
jpotrebs kvalitního pískového povrchu venkovní 
Jízdárny kterou využíváme pro výcvik jezdců a jejich 
jkonl Kromě vhodného povrchu je nutné I kvalitní a 
[pevné ohrazeni
[Stávající stav jízdárny je neuspokojivý, v letních 
[měsících Je hliněný povrch velmi tvrdý a prašný, V 
deštivém období ja naopak hluboký a kluzký. Ňa 
[rozbahněném povrchu pak hrozí úrazy jezdců í koni 
pílerrrpřojektu je kvalitní povrch s drenážf pod 
pískovým povrchem, která zajišťuje odvod přebytečné 
{vody, Obvodové pevné hrazení pak přispěje k 
bezpečnosti jezdců.

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)

pbsahem projetku je pořízení a doprava speciálního 
(pisku pro jízdárny z lomu Střelec. Celkové potřebné 
[množství je 300 tun písku. Přílohou žádosti je emailová' 
(nabídka s uvedenou cenou písku 180Kč bez DPHízr 
[217,80 Kč s DPH, Doprava ze Střelče do Vaidíkova 
lakového množství písku je cca 10 nákladních souprav: 
|l0x388km.
plastové hrazení s kovovou výstuží z firmy Kamír, 
[celkový obvod jízdárny činí 127m, nabídka za firmy 
[Kamir je rovněž příloha žádosti.

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

[Citovou skupinou jsou nejen členové našeho klubu a 
jejich koně, ale I jezdci a koně z ostatních Jezdeckých 
oddílů a široká veřejnost, kterým bude jízdárna k 
dispozici.



s.$í - “

Předpokládaný ůmmý

pftjféifcitt - začátek/ukončent 
projektu
Poplšm zahájení a ukončeni
základních maíizačmch fázi 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlestní realizace 
spod.): v případě organizace 
kíMumíZsporioym akce m/mls 
přesný termín jejího konání: 
pokud nejsou známy přesné data. 
tak uveďte kalendářní měsíc

iVýběr dodavatele* přípravné práce, tm srovnáni
p.ovrchy; duben 2019
Vlastní realizace, ten., položení drenáže, zhutněni 
povrchu., dovoz a srovnání písky, zbudováni hrazení; 
duben až srpen 2019
Plánované zahájení používání Jízdárny: srpen 2019

§. Organizační a odborná 
zabezpečeni projektu 
Popište vaše zkušenosti s 
reaimcí podobných akcí: jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů {podávám žádostí); kdo 
bude projekt maikomi (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jma organizační 
kroky budete museí podniknout 
aby projekt byl zrealizován; jaké ■ 
povolení musíte vyňdit pro zdárný 
průběh projektu

7. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH, 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH,
částky uvádějte ¥ eetý&h Kč

S realizací podobných akci máme zkušenosti, jezdecký: 
klub provozuje svojí činnost jíž od roku 2004. 2a 
přispění dotace z fondu vysočiny jsme již realizovali 
např. zbudování klubovny sociálního zařízeni apod, 
Projekt „Kvalitní povrch a ohrazení venkovní jízdárny" 
budou členové spolku realizovat z velké části 
svépomocí, na základě dobrovolnosti. Pro zvolaní 
■správného postupu a výběr vhodných materiálů se jíž 
několik let zajímáme o budování jízdáren a 
shromažďujeme informace o podobných projektech.

Celkové náklady na 
projekt 284 238 j Ke

1 j
1.09,00 i % i

i l
Požadovaná výše 
dotace m 483 1 m : i

l ]
35,00 | % l

..............í...... i
- z toho investiční
dotace 53 983 | Kč 54,26 j % ;

............ ! . .. .i
- z toho neinvestiční 
dotace 45 500 1 Kč

!
45,74 I %

„,L j
Spoluúčast žadatele 1 m 755

- z toho investiční 
spoluúčast ÍM 255

j Kč
4...

Kč

~ z toho neinvestíůní 
spoluúčast S4 5D0 Kč

„i.....,.....,.,.,.

85,00 j % 

54,28 | %

mp4 %,

8. Pláteovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

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

žadatel Je plátcem DPH a u zdanitelných plněni přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu mé nárok na odpočet daně z. přidané hodnoty

žadatel není plátcem DPH

o

o



9. Prohlášení Žadatele, že zajisti podíl na spolufinancováni projektu a souhlasí $& 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancováni 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 vypořádáni závazků (netýká se obcí, svazků obci 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 považuji závazky vůči finančnímu úřady 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) pa majetek žadatele mní vyhlášen konkurz mho podán návrh na konkurz a žadatel
mm v likvidaci.

11. Prohlášeni žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, Scterý používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašúje, že používá účetní období (hospodářský rok) od í éo-12,.

12. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte & očíslujte 
je.)

1, Stručný popis naplnění specifických kritérii
2, Výpis z veřejného rejstříku
3, Doložení náležitostí dle zákona č, 250/2000 Sb. .
4, Výpis z KN, nájemní smlouva, souhlas vlastníků s realizaci projektu
5, Prohlášen!
6, Podrobný položkový rozpis nákladu
7, Fotodokumentace

V Valdíkově dne 21. ledna 2019

j
.■ n
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Razítko, jméno/ařa pG#!s/y 
statutárního i; 

zástupce/zástupcú žadatele

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

~ je formulář žádost/ kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti

jsou přiloženy veškeré doklady míně k posouzení žádostí požadované v bodě 
15 Výzvy k předkládání projektů

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

je žádost včetně dokladu 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



Příloha č. 1

POPIS naplnění specifických kritérií

a} Požadované finanční prostředky jsou pouze na nákyp materiálu, značné úspory 
tedy jsou za práce , které členové plánuji zvládnout svépomocí a případná 
odměna není předmětem žádosti.
Jíž od svého založení členové preferují údržby areály a opravy budov svépomocí, 
ale vždy po důsledné rozvaze a kalkulaci
Veškeré práce: rovnání a zdusání terény, položení drenáží, rozhrnutí písku, 
montáž hrazení budou řešeny brigádnickými pracemi členů spolku, bez 
požadavku .na plat

b) Již od založeni klubu je cílem budovat a poskytovat vhodné podmínky pro trávení 
volného času. Záliba v Jezdeckém sportu je, ale velmi finančně náročná.. Od roku 
2006 členové klubu vytváří svou vlastni hospodářskou činností zisk s cílem použít 
finanční prostředky na opravy, udržování a rozšiřováni pronajatých budov a 
pozemků Členové klubu jsou zájemcům o rekreační jezdecký spod k dispozicí a 
zájemci se mohou pod vedením cvíčetele s jezdeckou licenci učit Jízdě na koni 
Jezdecký sport je denní fyzický pohyb, navíc pohyb z dlouhodobého pohledu 
nezanechávající ani při vrcholovém provozování zdravotní následky a věkově 
nevymezený. Z výše uvedených skutečnosti je patrné, že projekt by měl kladný 
dopad na širokou řadu uživatelů, různých věkových kategorií, různých fyzických 
možnosti

c) Vybudovaná jízdárna by byla k dispozici zájemcům téměř nepřetržitě, pro širokou
veřejnost bez omezeni přístupu.. Vzhledem k tomu, že na miste kde je jízdárna 
umístěna jsou nainstalované stožáry- s osvětlením, bude možné jízdárnu 
používat i po setměni.

d) Díky cykloturistické stezce vedouc! přes lokalitu Opatského Mlýna je stanoviště 
pravidelně navštěvovaným subjektem. Přilehlý velký rybník láká i vodáky a 
majitele wincurfingú, V blízkostí areálu se nachází chatová oblast, kde za 
aktivním odpočinkem dojíždí z měst množství lidí nejen o letních prázdninách, ale 
i na víkendy. Především pak dští a mládež v dnešní době láká jezdecký sport a 
uóí je Sasce k zvířatům, k pří rodě a zodpovědnosti. Vzhledem k zvýšenému, 
zájmu veřejnosti o sport, jako Je jezdectví, přepokládáme* že jízdárna bude plně 
vytížena. V oblastí vysočiny není příliš jezdeckých spolků s kvalitním zázemím 
jako je tomu např, ve středočeském, jihočeském nebo severomoravském kraji 
republiky.

e) Projekt je zaměřen na revitalizaci stávající nevyhovující jízdárny, díky novému 
povrchu a ohrazení se stane moderním a bezpečným sportovištěm.

Strana 1 (celkem I)



Příloha č. 6

PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ PROJEKTU
VSecbny předpokládané ceny jsou uvedené s DPH

1, Povrch
Předpokládaný celkový náklad na povrch jízdárny, tzn. speciální písek, 
celkem 300t á 217,80 Kč za tunu, tzn. 65 339 Kč.
Emailová nabídka z tomu Stře leč je přílohou podrobného položkového rozpisu nákladů projektu.

2. Silniční doprava pisku ze Střelče

.počet souprav pro převoz 3001 - 10 souprav
vzdálenost Střelec - Valdíkov 2x194km. Celkem 3880 km á 
33,505 Kč = 130 000 Kč

Pro kvalitní a bezpečnou jízdárnu je nutné zvolit vhodný povrch. Rozhrnutí si členové klubu 
■zajisti svépomocí, doprava a materiál' bude zakoupen.

3, Ohrazení

Předpokládaný celkový náklad na ohrazeni 88 899 Kč

Jízdárna o rozměrech 27x50m je třeba ohradit, tak aby byla bezpečná pro koně i jezdce,. 
Předpokládá se, že hrazení budou tvořit kovové trubky a plastové vodorovné hrazení, 
vyztužené jakiy, ve dvou řadách. Hrazeni musí být dostatečně vysoké , cca 1,4m. 
Nabídka od firmy Kamir Je přílohou podrobného položkového rozpisu nákladů projektu- :

1. Speciální pts&k
2. Doprav®

85 339 
130 000 

88 899

Strana I (celkem 1)



Nabídka č. 19NV30O100000003

gWĚw:; KAKÍft 3 Ce ss®?, s f,o.
Odběrateli; f-aferažm š Qoůml

Náwr; Aiish
Js obohadrdk:: M®

Opassi# Idlys, Hada SfceípSvyiosrá
cztwnxizm PSC; CZmStřSS VaW&ov S Dťffiif-i; &řij»síí: Ho .dolit

tCtk 157702 m SCO; ŽSÍSViSS 
té: ?m2í27?s2
B'-mvk a uřs í ^esíí: n a m. es.

Buíšífov u Tíéžííť®
67508

Dáííířfi dpdáííí:
Esaíam s-xpsčďscs;

Zapsaná ‘j OR u Krajského afiucíu v Č, ftítóeJovfeKK >j Sslšífe C,; vMe® 1GS§ 

Obpitmóyks csdběrssísfe č.:
Fomia pn/ady.; Písvodn; pnksz '■'.'oov 

Xp&sob dodsnl; Sp&dáirťi dDprévíí - rsgíáš b

Itomen- Mázsv těnaž%pzl m.i fee* O^H
Gs-íísjíííj 

s DPí-i
sreBt. eeňs 

aa?- 0*4;
Í’ÍJÍK SĚÍ3S 

siMH Hmoímsí

89 564 Rot - sloupek pteíštMý s kmd líštou 4rn te KS 2 420,55 2 012,00 :-4 20 122,00 0,0

99 565 Pkjí - krytka sloupky Má :>& KS 50, íK; 0 0 , 4 0 ' K;.-4 2 300,50

99 566 Ptot - prkno plast Mé bez výsíuhy 100x30 mm/Qn 42 KS diK)., 40 ti 34 00 ,: •'. '* '■.;■* V; 135 055,00 210,0

9S 58? riot - výztuha paží?#; 25x25 k&i ISm « KS 400,se 000,20 >V ; i,, !.-... V; 1 044,4o 0,v-

iggtíCELKEM bez DPH í s DPH; 73470,00 / gg BBBM


