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FOND VYSOČINY -1
PROGRAM Y

„Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020“ ■'

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 FV02777.0068)

ČI. 1
Smluvní strany

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050005211/6800

Kotlasy, Kotlasy 31/1, 59214 
Vlastimil Doležal, starosta 
00600521
Komerční banka, a.s. 
31327751/0100

(dále jen „Příjemce")

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen “Kraj”)

a

Obec Kotlasy
se sídlem: 
zastoupena:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „ZK-01 -2020-63př. 1", 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.
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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 15000 Kč (slovy: patnáct 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 15000 Kč
Výše dotace v Kč 15000 Kč
Výše dotace v % 100 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 0 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 0 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 ČI. 5. odst. 2, uhradí 
Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše dotace uvedená v čl. 5 odst. 1 této smlouvy, výše dotace 
bude úměrně snížena.

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

Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve 
ode dne 1. 1. 2020, nejpozději však do 31. 10. 2020. Pouze v tomto období mohou vznikat 
uznatelné náklady na realizaci projektu.
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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 Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a 
státním fondům,

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) úhrada úvěrů a půjček,
d) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
e) náklady na publicitu,
f) dotace a dary,
g) náklady na pohoštění,
h) opravy a udržování (budov),
i) podlimitní technické zhodnocení (budov).

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu,
b) ochranné pomůcky,
c) drobný hmotný dlouhodobý majetek nutný pro akceschopnost JPO obce,
d) nákup ostatních služeb nutných pro akceschopnost JPO obce,
e) ostatní nákupy jinde nezařazené,
f) nákup vody, paliv a energie,
g) opravy a udržování majetku nutného pro akceschopnost JPO obce (vyjma budov),
h) podlimitní technické zhodnocení majetku nutného pro akceschopnost JPO obce 

(vyjma budov),
i) mzdy a platy zaměstnanců v pracovním poměru vč. povinného pojistného placeného 

zaměstnavatelem a ostatní platy (refundace mezd členů JPO obce z důvodu účasti 
na zásahu).

5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3 této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3 této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi Čl. 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 Čl. 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.

Čl. 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
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a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. analytickým účtem, účelovým 
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 FV02777.0068",

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 data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst.1 této smlouvy). 
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.fondvvsocinv.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 15. 11. 
2020. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:

- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle 

Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“,
- fotodokumentace případného pořizovaného majetku vč. povinné publicity.

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 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 Čl. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 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 Čl. 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.
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Čl. 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 Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. j) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.

Čl. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že 
projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce je povinen v případě pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (pokud to 
povaha věci umožňuje) umístit na tomto majetku a v prostorách jejího skladování tabulku 
(může být samolepicí) se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina" v grafickém provedení a 
dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu udržitelnosti 
projektu.

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.

Čl. 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 pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy 
převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce tento majetek či jeho část podpořenou z 
dotace prodat, pronajmout (s výjimkou pronájmu SDH s působností na území obce) či darovat bez 
vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 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.

Čl. 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.
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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 Ing. Bc. Pavel Dvořák, tel: 564 602 122, email: 
dvorak.pavel@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 Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, 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 
12. 5. 2020 usnesením č. 0169/03/2020/ZK.

2 9, 07. 2020
V..... . dne........................ V Jihlavě dne...........................

ÚBtK- KOTLASY
kotlary :U, 14 Nové Vesel!

0beuk0tla5y@tiscall.cz
le), PA 182 090 / •' ' / | /

Jméno a příjmení MUDr. Jiří Běhounek
funkce hejtman kraje
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Kraj vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo uadvei nmyjviu,< >

Kód elektronické žádost! «
f,* .píne.u u i Jb't kli- !.> *-• ><•'
Oi *'•! u iirf> v "jit >!>!>•>

Název programu
1 AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ 
OCHRANY 0801 0020

Název projektu ^K-01-2020-66oř 1

, .00 OOtTUbT

1 Prfcsnv název Obec Koilasy

Prariv fern.a P a ■-ručka osoba - obec

Ul.oe ep Kot Usy 31 <1

Identifikační údaje žadatele | Obec: hoíbfey

| PSC: 5V2 14
1 Sídle pošty: Nove Veselí

1 Název banky: Poměrem oanka. a s ;

t Číslo účtu: 31317731 (0100

Statutární zástupce žadatele
V přísadě kov pro právní oken 
podáni žádosti je >mne více o sob 
uvednou se všechny tyto osoby

I Titul: 

j Jméno:

[ Příjmení:

Vlastimil

Dotežal i

! Funkce;!
i

starosta

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

i Titul: . ........... ........ ....... ............. I
[ Jméno;

i Příjmení:

I Funkce: I



j Titul:
Statutární zástupce žadatele
V případě, hily pro právní úkon 
podáni žádosti je nutné vise osob. 
uvadnou se všechny tyto osoby

i
í jméno:
i—.................
i Příjmení:

i Funkce:

i Jméno: Vlastmi!

Žádost zpracoval (kontaktní I Příjmení: □oleze*
osoba projektu) | Email: oo ec koti osy {(ůiíscali. cz

j: noi: 7240162090

Incfeníifikační údaje 
zřizovatele {vyplní jen žadatel.

|
| Přesný název:

jjčHi.............
pokud je příspěvkovou
organizací zřizovanou obcí)

Název banky:

l číslo účtu:

1. Lokalizace projektu [Obec Kotlá sy, okr, Žcfár nad Sázavou |
Uvedte v jaké obci hune protekl 
realizován (název obce včetně 
okrese v - případě, ze nudě 
leahzatv projektu protahat na 
uzenu ’dce oba, tak te vypište 
nebo v pupade dopadu na vetší 
úženu' uveďte vyšší administrativní 
jednotku (napr. obvod ORP, okres, 
celý kraji

ÍZajištěm akce schopnosti JPO V s ČAS kterou naše
2, Odůvodnění projektu a Jeho pS‘t-L *" U“|e' 
čile j
Popište co vás k podáni žádostí I
vede; jako je výchozí situace jaký 
proďam chcete vv>~esit co ttív 
chcete dosáhnout, jaké jsou die I
projektu - co chcete zlepšil 
zkvalitnit..

Zakoupeni provozních rdpaici. Op'avv a ultJm 
po; o-niho vmicHa.

3. Popis projektu 
Popište co konkrétně bude |
obsahem projektu; co chcete j
pořizovat, budovat, vrtímšovat, j
organizoval atpz v jakou 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho1



4. Cílové skupiny projektu
Pop>ste komu realizace pmjektu 
pomaže; jaký to Pude mít ar- né 
konkrétní pnnos, sak to zlepši 
jepeh podrmnky atp

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončsní
projektu
Popište zahojeni 3 uhoncen 
zakiaumeh ’vaimačmcn fezi 
projektu map's tuherdojejatnie 
pfipmuie p>aro Pustni maíizacm 
800't} v nhp-ido organizace 
kvitům,.sportovní nice uvoťto 
pie$m/ termín mjiho hon,on poživí 
nejsou znnmy přespa rtnta tok 
immítP hniendařpi měsíc

6. Organizační a odborné
zabezpečeni projektu 
rj/ršíe kaši- zhusonesu * 
rcahzaci poeohnvch akn ya«e
mifV v ivonvti, L ifuiiZOC<

DiOichti [po tm-a/v znáni./1 han 
Pude piojoki rcphzúvdt {pňn.o 
zeúrJnt noho prosnojmehum 
odbor r<o knmi jr.k* ctg,miz tnu 
kiokj budete rnmot or.pfv.mnut 
uh\ orat 11 i vi zreaimovnn l3j(0 
povonn.' musíte ipidií p/>, zdamx 
orotiéh p<Oj(>kU

iZasJwd jfednotid PO obce.Udržení akceschopnosti 
zácďnonp lednou* j coce

, 7. Rozpočet projektu 
U žadatelů hteh mohou uulatnít 

I odpočet DPH na vstupu, se 
I náklady uváděj; bez DPH Ostatní 

zscial&le uvadéií nákiaov včetně 
l DPH.

částky uvádějte v celých Kč

11.1.2020 až 31.10.2020
í

Proi^Kt biče icnicov; 
zckcufesa \ k nsK&ni 
*t 'o *íotaci poprvé.

I Onec Kotlas' RAS fcvto
'orA e v !etusn.n> mce žádáme -

Celkové náklady na
projekt 15 000

1 i
Kč | 100 JO i 0/i ■/%

Požadovaná výše 
dotace 15 000

1 i
(Kč J 100,00 \ %

- Z toho m ii
dotace j Kč 1 .00 i %
- r Wv* nein./esiiáv 
civiece 15 060 j Kč i 100,00 I %

Spoluúčast žadatele 0 j Kč Ji
f .
i % j

- z toho uwBstiútv
SpOitiÚČBSi ; ) Kč | NaN I 8/: z-p \

- z toho nekwesiični í
SpúkiŮŮBSt 1 0 I Kč [ NaN ; a/ iI » I

i. Háteovství DPH « žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)



žadatel ie plátcem DPH a u zdanteioyoh piréw pojatých •> 'mimsíote) a 
i tnanuovaním daného orojektu nemá nárok na odpočet -lané r prinané hodnoty

□

^ 2adate> je piatuem DPH a u zdanit lny r.h plném nnioSýen v soímssosis s 
íinanccvaf um daného pmsfekiu má lánm rm odpočet oa^e z p Které hoonoív

O

žadatel není plátcem DPH
...

9, Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o .projektu
Žadatel orohiašuje. že zajisti pódii na spolufinancovaní piopktu a souhlasí se zvesejrením 
svého jména (obchodního jmonaí. adresy ronila i, názvu projektu a vyse oddělené dotace pro 
účely adiTwisttace černám piosíředke z Fcneu Vysočiny.

IQ, Prohlášení žadatele o vypořádání závazku (netýká se obcí, svazku obcí a 
organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že;

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům fm zavazky vůči 
s>áíaniu lozpočíu se pu/azujt zavazhy vuo trnsi-čnimu t./adu Spi ave senate,ho 
zaiMvpočtím. ztímvoimm íi-mmlcc-mm a Ceitv spm.c za síiin. fondy <e novazup Stativ ‘and 
životního jvomJodi, Požeiti«o>'ý fOhd Stativ fena roztaje opálen: a Stativ fond dvpavm 
Ífitmsfíímtury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

11- Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel. Který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel který není účetní jednotkou!
Žadatel prohlašuje, že používá účetní oodobí (hospodářský rok} od do .

12, Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)

1 .Žádost o poskytnutí dotace,
Ž.Doloženi náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
SPrehíed JPO li ill V s CAS. ’

V Kotlasfch dne 17.3,2020
Razítko, jméno/a a podpis/y 

statutárního:
zástupce/zástupcu žadatele

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



aj Vysočina
.raj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 58733

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ KUJIXP1E5RNX

ČJ: KUJI 28309/2020

Datum podáni: 20.03.2020 19:42:49 ADRESÁT: Kraj Vysočina

Věc: Žádost - Kotlasy Identifikátor el. podání: KUJI0C26EQ29
Předmět: Fond Vysočiny, Program 

„AKCESCHOPNOST
JEDNOTEK POŽÁRNÍ
OCHRANY OBCÍ 2020“.

Poznámka: Datum doručení: 23.03.2020 06:47:25
Datum přijetí: 20.03.2020 19:42:49

Odesílatel: ObecKotlasy, 31, 59214 Stav el.podání: Podáno
Kotlasy,
posta.oukotlasy@tiscali.cz Datum zpracování: 23.03.2020 07:01:52

E-mail odes.: Obec Kotlasy Zpracoval: Petreková Iva, Refo_POD,VYP

Počet příloh: 0 Výsledek zpracování: podání přijato

Seznam příloh: Podpis: Neplatný podpis
Ověření: Certifikační autorita - 

nezařazena mezi důvěryhodné
Datum ověření: 23.03.2020 07:01:52

Přiděleno: Sekretariát hejtmana Časové razítko: Ověřeno
Ověření čas. r.: OK

Potvrzení: Odpovězeno
Datum a podpis zpracovatele: Sdělení o zpracování: Neodesláno - uživatel

KUJI 28309/2020


