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FOND VYSOČINY i /

PROGRAM „PAMÁTKY 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")

ID FV02718.0125

ČI. 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 Fischerové, CSc., náměstkyně hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800
variabilní symbol: 027180125

a

Město Jemnice
se sídlem:
IČO:
zastoupené:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Husova 103, 675 31 Jemnice 
00289531
Ing. Miloněm Slabým, starostou města

Komerční banka, a.s.
820711/0100

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Jemnice, hrobka Pallavicinů - SHP“, rejstř. č. památky 
16382/7-7175, 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 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava 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.

i

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 právgími 
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 39 000 Kč (slovy: Třicet devět 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 99 000 Kč
Výše dotace v Kč 39 000 Kč
Výše dotace v % 39,39% z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 60,61% z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 60 000 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%), 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.

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 
nejpozději do 15. listopadu 2019. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a 
povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1.1. 2019 nejpozději však do 15. 11. 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) náklady na vlastní daně a 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) projektová dokumentace.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup služeb (zpracování předprojektové dokumentace);
b) platy a ostatní osobní výdaje (spojené se zpracováním předprojektové dokumentace)
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.
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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 pnění 
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 FV02718.0125“.

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 15. 11. 
2019. Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného 
Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely 
daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů 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.fondvvsocinv.cz. a to nejpozději do 
22. listopadu 2019. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
-1 paré zpracované předprojektové dokumentace (nejlépe na CD),
- 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,
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j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo zrušení 
příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čí. 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 opatří vypracovanou předprojektovou dokumentaci samolepkou „Podpořil Kraj 
Vysočina".

3) „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

U projektu 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.
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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) V případě rozporu mezi ČI. 5 odst. 1 a odst. 2 a Přílohou č. 1 této smlouvy se použijí 
ustanovení ČI. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy.

4) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel. 724 650 147, e-mail: 
panackova.j@kr-vysocina.cz.

5) 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.

6) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

7) 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.

8) 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.

9) 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.

10) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace 14. 2. 2019.
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11) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 14. 5. 
2019 usnesením č. 0210/03/2019/ZK.

V..... dne ...:Á.1.9:J95 V Jihlavě dne 2 4. 06. 2019

Ing. Miloň1 Slabý 
starosta města

© Město Jemnice
Husova 103 

§75 31 Jemnice 
IČ: 00289531 - DIČ: CZ00289531

n

Ing. Jana Fischerově, CSc. 
náměstkyně hejtmana

SCTOj VpfííMÁ/

tuková :»/, 5B7 3 3 Jihlava



Kraj Vysolí na
.Pono vysočiny

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTAGE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) ' 1f tiin, íor

Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplněni žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) *

FV02718-14. 02J9-142
____________ __________ ______________________  _________ 8,

Název programu PAMÁTKY 2019

Název projektu ŠUP a paspůrt Hrobky Paliavícíní v Jemnici

Podprogram Předprojektavá dokumentace

IČO; 00289531

Přesný název; Město Jemnice

Právní forma: Právnická jošoba - obec

Ulice* čp: Husova

Identifikační údaje žadatelé Obec: Jemnice

PSČ; 67531

Sídlo pošty: Jemníce

Název banky; Komerční banka, a.s.
■ Číslo účtu: 820711/0100

i Statutární zástupce žadatele
! V případě, kdy pro pravní Úkon

Titul: ing.

Jméno: Miloň
1 'podání žádosti je nutné více osob, 

uvednou se Všechny tyto osoby
Příjmení; Siábý

Funkce; starosta

Statutami zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno:
■, podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení:

Funkce:

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

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

g



Jméno* Vójťěčh

Žádost zpracoval .{kontaktní: Příjmení: iPyká

osoba projektu) Ěmaíi: invěsticé-rěf@řríestó-jěmriíce.cž

Tel,: 702090438

Přesný název:
mcienimkacm údaje 
zřizovatele (výplní jén žadatel, 
pokud jě příspěvkovou

IČO;

Název banky;
organizaci zřizovanou opcij

č|slo:účtu;

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 

, realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že budě 

i irěálizácě projektu probíhat na ,
i území více: obcí, tak je vypište 
> nebo v případě dopadu ha větší 

území uveďte vyšší •
'! administrativní jednotku (např, 

obvod ORP, okres, celý kraj) '

Hrobka rodiny Paliavicini s malým parkem se nachází
iá okraji městá Jemníce, kdě budě projekt i rěaiižbvári. 
e situována u silnice 11-410 na pozemku páre, ů, 264,j 
(objekt óbč. vybavenosti), bbklopena jé ohrazeným 
parkem na ppč, 2640 (jiná/ostátní plocha);

i Z, Odůvodnění projektu á jeho 
cíle
Popište co vás k podání žádosti 

| vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit;; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - có chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Hrobka rodiny Pallavicini s malým ohrazeným parkem 
se nachází na okrájí města Jemnice a jedná se o 
památkově chráněnou stavbu (r.č. 16382/7-7175) a je 
ve vlastnictví Města Jemnice, Jedná se o dlouhodobě 
zanedbaný objekt, na kterém byla dosud prováděna jen 
základní údržba, jelikož omezené finanční prostředky 
města byly směřovány k celkově obnově areálu kostela 
sv. Vítá a k etápižóváně obnově budovy Sámku. Pro 
započetí plánování procesu obnovy hrobky i okolního 
parku (arboreta) je nutné vypracovat ŠHP a zajistit 
pasport stavby (zjednodušené zaměřen!), Obá dva 
materiály jsou předmětem této žádosti. Paralelně 
budou probíhat přípravně fáze ha pročeš postupně 
obnovy celého areálu, který;by mohí být příležitostné 
zpřístupňován věřéjnosti jako další pamětihodnost 
města.

3, Popiš projektu
Popište co konkrétně bude 
ďbsáhem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství á rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Pro zápóčěti plánování prócěšu obnovy hřbbký i
okolního parku (arboreta) je hutně výpracováí BHP a 

: zajistit pasport stavby (zjednodušené zaměření), Oba
1 materiály jsou předmětem této žádosti a jsou detailněji 
popsány v přílohách žádosti.

Výstupem budou dva materiály:
Stavebně-historický průzkum (SHP) v hodnotě 34,060,- 
Kč
Pasport stavby hrobky a přilehlého parku 
(zjednodušeně zaměření) v |hodnbtě 65.000,-Kč



c

r4. Cílové skupiny přójéktu *
Popište komu realizace projektu ^
pomůže; jaký to bude mít pro ně i 
konkrétní.přinos, jak to zlepší (
jejich podmínky atp.

3bnova dlouhodobě neudržovaného areálu, který ma 
řysokou památkovou hodnotu a přímou vazbu na Ord 
^állavicini, který Jemnici vlastnil a postavil zde i svou 
odovou hrobku, bude významným pozitivním signálem 
c veřejnosti, Obyvateié města i návštěvnici často 
ipožorňoVáii ňá špatný a nedůstojný stav areálu.
Dílovými skupinami jsou tedy nejenom obyvatelé
Jemnicfe, ale i její návštěvníci. Město ták získá další

;í
jat i icamu, íxiciuu uuuc hjwuí íiauiuiiuui
•ozvoje turistického ruchu v regionu.

VC }.jí uopcrui i

|5, Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 

! projektu - začátek/ukončeni í
projektu !
Popište zahájeni a ukončení

Duben - zahájení rešeršních prácí ná SHR zahájení 
Dasportizace areálu. Projekt předpokládá dva 
dodavatele. Práce na obou materiálech bude 
dokončená d0;31. říjná 2019, po té budě žádost 
vyúčtována KÚ.

základních realizačních fází ,
projektu (např. výběr dodavatele, ; 
přípravné'práce, vlastni realizace j 
iapod.); v případě organizace !
kulturní/sportovní akce uveďte |

i přesný termín jejího konání; 
i, pokud nejsou známy přesná data, j 
|: iták uveďte kalendářní měsíc ■

6. Orgariizadňl a odborně 
! zabezpečení projektu

Město Jemnice má bohatě zkušenosti s žádoštmi a 
následnou administrací grantových žádostí, určených 
rtá obnovu pářhátek ve městě. Jednalo sě o dotačníi Popište vašezkušehosti š 

realizaci podobných akcí; jaké 
máte žkušenósti s realizaci

tituly riá všech úrovních, včetně národních titulů MK ČR 
(Havarijní program, PZAD). Celkový proces obnovy 
budě břiriráVriVán V sriučinhrišti mridhrirnriu> projektů (podáván! žádosti); kdo 

i ;bude projekt realizovat (přímo památkovou péčí, které bude následně obnovu 
dozorovat. VVštiioV búdoú dánV k disoozlčl NPÚ ,v Telči.• žadatel něbo prostřednictvím 

odborné firmy); jaké organizační 
kroky budetemuset podniknout,

Pro zpracováni SHP i pasportizace areálu hrobky byly 
vybráni prověření a termínové spolehliví odborníci, se 
kterými bylá spolupráce: v rriinúlosti vždy bez i problémů.

Krjřl <C/ Uv/Jhuv r bl/. JiíMv
: povolen! musíte vyřídit pro zdárný 
i průběh projektu

Pro tuto předprojektovou fázi obnovy 
Vyřizovat žádná povolení.

nen potřeba

i Celkové náklady na 
projekt 99 000 Kč 100,00 '%

! 7, Rozpočet projektu

Požadovaná Výše 
dotace 39 000 Kč 39,39 %

. (podrobný péóžkový rozpočet 
projektu zašlete spólěčhě s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 

i uplatnit odpočet DPH ha vstupu, 
j sě náklady uváděj! bez ĎPH.
I Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
| včetně DPH.

-ztoho investiční 
dotace

- z toho neinvestiční 
dotace

39 009 Kč

Kč

100,00

,00

%

%

Spoluúčast žadatele 60 000 Kč 60,61 %
částky uvádějte v celých Kč

i- z toho investiční 
spoluúčast 60 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
■ spoluúčast Kč ,00 %

8, Plátčbvštví DPH u žadatelé (zakřížkujte vhodnou variantu)



žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v sóúvistbšti ;š 
financováním daného projektu berná nárok pá odpočet daně z přidané hodnoty á

žadatel jě plátcem DPH P ú zdanitelných plněni přijatých y souvislosti -s
financováním daného projektu má nárok há odpočet daně ž přidané Hodnoty LJ j

žadatel neni plátcem DPH □

9, PróŤíiáŠeríi žadaťeléí ié zajistí podíl ná spolufinancování projektu á souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žádáte! prdhíástíjé, iže zájist! podíl na spolufinancování projektu á Souhlasí Šě -zveřejněním 
svéhojména (obchodního jména), adresy (sídla), mážvú projektu á výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatelé o vypořádání závazků (netýká še obci, svazků obci a 
organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtů še považuji závazky vůči finančnímu úřadů, Správě ěócíáíníhó 
zabezpečení, zdravotním-pojišťovnám\a Celní správě; za Státní fondy se považují Státní fond 
životníhorpróstředi, Pozemkový, fond, 'Státní fond rozvoje bydtehí 'a Státní fond dopravní 
infrastruktury),
b) na majetek žádáťeíe není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz á žadatel 
není v likvidaci,

11. Prohlášeni žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel^ který používá účetní 
období shodne s kalendářním rokem a žadatel, jkterý není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, žě používá účetní období (hospodářský rok) ód do

12, Seznám dokladů fWvečííě seznám všech dokladů, které kžádosti příkiádátedťoóíslújte
je)
1) Stručný popis naplnění specifických kritérií
2) Doloženi náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb.
3) Usneseni z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města (volba starosty)
4) Výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy
5) Cenová nabídka 2x
6) Fotodokumentace

V Jemnící dne 14,2. 2019
'Razítko,, jmétió/a a póďpis/ý 

statutárního
žástupče/žáštupčij/ žaď átěié

Pozháhnká pro žadatele:
Před podáním projektu Šiověřte, zdar

- jě formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

:© .Město Jemnice
Husova 103 

'87’5'31 JamnicB 
>Ů:'0Q2B9S31 * ,0/0 CZMťteXi •


