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FOND VYSOČINY
PROGRAM „NAŠE ŠKOLA 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 zákoník11)

FV02761.0006

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800

a

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace
se sídlem: U Školy 321, 594 51 Křižanov
IČO: 43380662
zastoupená: Mgr. Danielem Ubrem, ředitelem
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení a číslo účtu městyse Křižanov - zřizovatele: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 
3123751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu 
Kraje v souladu s § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace11) na realizaci projektu „Pouštíme si draky a polévku máme taky“ blíže 
specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „projekt").
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ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu . smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy 
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká 
a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 120 000 Kč (slovy: sto-dvacet-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 294 720 Kč
Výše dotace v Kč 120 000 Kč
Výše dotace v % 40,72 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 59,28 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 174 720 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výší 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. 50 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
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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.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nej později 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 30. 9. 2021. 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) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

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

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na publicitu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ...),
j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného 

zaměstnavatelem,
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k) nákup počítačů a software,
l) nájem,
m) nákup zásob,
n) pořízení dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného dlouhodobého 

majetku a materiálu ve formě přístrojů spotřební elektroniky (varné konvice, 
mikrovlnné trouby, kuchyňské roboty, mixéry pro domácnost apod.) a dalšího 
vybavení (nádobí, příbory, stoly, židle, kuchyňské náčiní, textilie),

o) provozní náplně pořizovaných přístrojů (tablety do myčky, sůl do změkčovače vody 
apod.), prádlo, oděv a obuv, ochranné pomůcky,

p) náklady na reprezentaci a nákup materiálu (drobné vybavení sociálního zařízení 
a kuchyní výdejen stravy a jídelen, jako jsou koše, dávkovače mýdla, věšáky 
apod.).

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) opravy a -udržování a technické zhodnocení (vč. podlimitního), spočívající ve 

stavebních úpravách sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen (rozvody 
vody, elektřiny, obklady, dlažby, instalace sanitárního zařízení, zřízení bezbariérové 
toalety a sprchy, osvětlení apod.),

b) pořízení dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného dlouhodobého 
majetku do sociálního zařízení, do kuchyní, výdejen stravy a jídelen (pouze 
gastronomická zařízení a technologie - např. vodní lázně stabilní i pojízdné, stoličky 
plynové i elektrické, varné linky a sporáky, konvektomaty, myčky nádobí, hnětači 
stroj, várnice a termoporty, nerezové police, kuchyňský špalek, výdejní 
gastronádoby, pracovní stoly s dřezy, servírovací vozíky, chladící zařízení), včetně 
montáže, dopravy a zaškolení obsluhy u pořizovaných přístrojů.

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 celkových nákladů na projekt (např. analytickým
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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 FV02761.0006“,

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 ČI. 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 
nej později do 31. 10. 2021. 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,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení 
příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.
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ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. k) 
této smlouvy.

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

ČI. 10 
Publicita

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

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- vylepit na výstupech projektu samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje 

Vysočina", kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 
3 této smlouvy.

Publicita dle ČI. 10 odst. 2 bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, a dále v době 
udržitelnosti stanovené v ČI. 11.

4) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, 
s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy 
třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 
Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této 
smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou 
organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek či jeho část 
podpořenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje.
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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 je Luděk Hrůza tel: 564 602 543, email: hrůza.I@kr- 
vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně 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

7



10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 2. 6. 2020 
usnesením č. 1035/18/2020/RK.

V Křižanově dne
Ji

V Jihlavě dne
-9, 06. 11

Mgr. Daniel Ubr 
ředitel

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

•Základ!'

U
1ČC

Mateřská šk-

,31117:300
31 Kítžso 
566 c-f J

Iři! Vfmimu

8



Kraj Vysocma

. FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) IR/ uJ-vř 1■ l ííXjQ

Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplnění žádosti Klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

Název programu NAŠE ŠKOLA 2020

Název projektu * „Pouštíme si draky a polévku máme taky."

IČO: 43380662
.
Přesný název: Základní škola a mateřská škola 

Křižanov, příspěvková organizace

Právní forma: Příspěvková organizace obce nebo 
státu

Identifikační údaje žadatele
Ulice, čp: U Školy 321

Obec Křižanov

PSČ: 59451

Sídlo pošty: Křižanov

Název banky: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1623538389/0800

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul: Mgr.

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

Příjmení: Ubr

Funkce: ředitel školy

Statutární 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 žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

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

Příjmení;'

Funkce;

Jméno: Daniel

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Ubr
osoba projektu) Email: reditel@zskrizanov.cz

Tel.: 566543191

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel,

Přesný název: Městys Křižanov

IČO; 00294616

pokud je příspěvkovou
organizací zřizovanou obcí)

Název banky: Komerční banka

Číslo účtu: 3123751/0100

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obcí bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); 1/ případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší administrativní 
jednotku (např. obvod ORP, okres, 
celý kraj)

Městys Křižanov
Okres Žtfár nad Sázavou
Kraj Vysočina

!v naší Zdravé kuchyni se snažíme 0 podporu a 
formování zdravých návyků a zdraví prospěšného stylu 
(mladé generace, které probíhá především v dětství a 
(dospívání,

2. Odůvodnění projektu a jeho (Naši školní kuchyní se snažíme vybavit novými 
cíle (efektivnějšími spotřebiči. Vzhledem k omezeným
Popište co vás k podání žádosti ((prostředkům nelze nakoupit vše co by kuchyň
vede; jaká je výchozí situace, jaký (potřebovala obnovit. Starý kotel a smažící pánev má 
problém chcete vyřešit; co tím jkuchyň skoro třicet iet(dé!e se nahřívají - spotřeba
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle (energií).
projektu - co chcete zlepšit, (Vaříme pro 364 žáků a dětí naší školy ke dní podání
zkvalitnit.., (žádosti,

[Také se vaří i pro děti a zaměstnance Základní a 
(mateřské školy Dobrá Voda.
Naše škola patří mezi certifikované Zdravé školní 
lídelny. Kraje Vysočina



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 (kolík, 
čeho)

Zdravá školní jídelna se snaží o to,aby byla podávaná 
pestrá , nutričně vyvážená a chutná strava. V současné 
době se zavádí nové technologie zpracování potravin. 
Dodávka nového elektrického kotle a nové smažící 
elektrické pánve, nám pomůže s lepším zpracováním 
potravin.

Projekt: „Pouštíme si draky a polévku máme taky".

Setkáni všech cílových skupin za účelem ochutnávky 
dýňové polévky uvařené v novém elektrickém kotli.
Dýně vypěstují děti a žáci Základní a mateřské školy v 
naší přírodní zahradě. Poté je zpracují zaměstnanci 
kuchyně. Žáci školy také pomohou při přípravě.
Polévku budou k ochutnáni rozdávat děti školní družiny 
na akci kterou budeme mít v rámci doprovodného 
orogramu projektu,
Vše budeme publikovat pomocí plakátů, a článku v 
<řižanovském zpravodaji a na webových stránkách 
školv.

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

Cílem projektu je zlepšení a udržení zdravých 
stravovacích návyků ve všech cílových skupinách.
Projekt je zaměřen na všechny cílové skupiny všech 
generací.
Jsou to děti MŠ, žáci ZŠ, rodiče, prarodiče, klienti 
oečovatelské služby městyse Křižanov, kteří odebírají 
obědy ze zdejší jídelny.

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 

, základních realizačních fází
1 projektu (např. výběr dodavatele,
1 přípravné práce, vlastní realizace 
\ apod.); v případě organizace 
[ kulturní/sportovní akce uveďte 

; přesný termín jejího konání; pokud
1 nejsou známy přesná data, tak 
i uveďte kalendářní měsíc

Začátek projektu 1,7.2020
Ukončení projektu 30.11.2020

i 6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Pro realizaci projektu je ustanoven tým zkušených 
zaměstnanců školy.
Organizační zajištění projektu
Mgr, Daniel Ubr, ředitel školy
Alena Pán ková, vedoucí školní kuchyně

Základní škola má zkušenosti s realizaci jiných projektů 
z FONDU KRAJE VYSOČINA. Mezi posledními 
uvádíme Naše škola 2018 - výše dotace 119 957,00Kč 
nřormační a komunikační technologie - výše dotace 29 
950,00Kč



Celkové náklady na 
projekt 294 720 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 120 000 Kč 40,72 %

7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 
odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně
DPH
částky uvádějte v celých Kč

r z toho investiční 
dotace

- z toho neinvestiční 
dotace

120 000 Kč

Kč

100,00

,00

%

%

Spoluúčast žadatele 174 720 Kč 59,28 %

- z toho investiční 
spoluúčast 174 720 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

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

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

žadatel není plátcem DPH 8

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování 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 vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí 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 považují závazky vůči finančnímu úřadu, 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) 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 období (hospodářský rok) od do .

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



Příloha č. 1 Stručný popis specifických kritérií
Příloha č. 2 Čestné prohlášení o poměru a počtu obsluhovaných dětí
Příloha č. 3 Zřizovací listina a jmenování ředitele
Příloha č, 4 Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb,
Příloha č. 5 Položkový rozpis nákladů na projekt 
Příloha 6. 6 Souhlas zřizovatele s realizací projektu 
Příloha č. 7 Doklad o spádovosti okolních obcí

.Úkolí1 HkliOí kk
KÍVlí.V: O V,

kijikv kkk kki ki Kři 
kk':>kÚ!'>vk:k ' kdk ;

V Křižanově dne 8- 3. 2020
Řidítko,'jrrténo/a a podpís/y

statutárního
zástupce/zástupců žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

jsou přiloženy veškeré doklady nutné 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 dokladů 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

)Ců
hsnov 
k-k 'ů



Příloha č. 1

Naplnění specifických kritérii dotačního programu Naše škola 2020

a) velikost obce, ve které je škola umístěna

Městys Křižanov má 1860 obyvatel, do místní Základní a mateřské školy chodí 
i děti z okolních obcí. Jsme spádová škola.

b) přidělení dotace v rámci GP Naše škola 2018 a 2019

Základní škole byla přidělena dotace Naše škola 2018.

c) udělení výjimky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina (dále 
jen „KHS"), nebo nedostatků v rámci kontrolního zjištění KHS, 
které souvisí s realizovaným projektem

Základní škola je provozována bez udělené vyjímky Krajské hygienické stanice 
Kraje Vysočina.

d) charakter realizovaného projektu

Pořízení nového moderního vybavení dojde ke zlepšení přípravy jídel.

e) umístění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nad 10%.

f) organizace základní školy

Základní škola je plně organizovaná tj. devítiletá.



Příloha č, 5

Esfežfem&sagliisj^ Naše, |ko|a2020

1 Pořadí j Název položky Cena s DPH
i 1. | Elektrický kotel E-B 84/900 124 121,80
, 2. | Smažící pánev 1201 elektrická, ruční sklápění, dno nerez 170 597,90

1 | Celkové náklady zaokrouhlené 294 720,00



NABÍDKA č, N192196

I Dodavatel: I

Nabídka číslo:
Datum zápisu: 
Platnost nabídky do:

Cor HB, s.r.o.
Dobrovského 2915 
580 01 Havlíčkův Brod 1

i (17

Telefon 569 434501, 569 432955 
E-mail. info@corhb.cz

objedná vky@corhb cz 
www corhb.cz

N192196
28.01.2020
29.02.2020

Vážená pani vedoucí, na základě Vaší poptávky Vám nabízím!

P.č. Obj, číslo Označení dodávky Množství

I OffoČMielV IČ' 43380662
DIČ:

Základní škola a mateřská škola Křižanov, pří:
U Školy 321 
594 51 Křižanov

Tel. 566 532589 
Fax:

I Konečný příjemce; j

ZlWfdrst Stela a Hiaísřs|áltote: Křižanov, příspěvková < 
.j»ni Alana Pintová, U Stály 32.1 
5§4 fit Kfižsnov

ásledujicí vámi požadované zařízeni

J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

1 12669000B-K Pánev smažící elektrická 88 litrová E-TBP-80Í900
1 ks 104 780,00 104 780,00 21% 22 003,80 1 28 783,80

mm

i■
Smažící pánev je vyrobena z nerezavějící oceli 18/10, Skládá se z horní části a 
podstavce. Horní část tvoři sklopná nádoba 5 celoplošně vyhřívaným nerezovým 
dnem o sile 12 mm. Sklopná nádoba s kulatými vnitřními rohy je vyrobena z 
korundem otryskaného nerezu, která je odolná proti korozívnim účinkům vody a 
soli. Nádoba se sklápí pomocí ručního kola, Na pevné zadni části je upevněn 
závěs vika s držadlem a napouštěni trubka, Podstavec je opatřen čtyřmi 
senzovateinými nožičkami. Zepředu je uzavřen krytem, kde jsou rozmístěny 
ovládací prvky pánve. Vnější rozměry š 1000 h 900 v 900 mm, velikost vany 840 x 
640 x 180 mm, regulace teploty 50-190°C, jmenovité napětí 3/N/PE AC 400 V, 50 
Hz, příkon 12 kW {6 x 2 kW}, maximální náplň nádoby 80 litrů, otvor pro 
vyprázdněni - uprostřed a napevno, smažící plocha nádoby 0,54 m2, druh ohřevu - 
nerezová topná tělesa, krytí IP 34, objem 1,08 m3, hmotnost 222 kg.

2 BR5Ú-78 ET/N Pánev smažíc! 501. elektrická, ruční sklápěni, dno nerez
1 ks 94 990,00 94 990,00 21% 19 947,90 114 937,90

Smažící sklopná pánev určená především na smaženi, celonerezoyá vana s 
nerezovým dnem, masivní dno tl. 12 mm, nerezové odklopné víko, ruční 
mechanické vyklápění vany, objem vany 50 litrů, přívod vody, hmotnosi/balení 
133 kg/0,77 m3, příkon 10,5 kW, napětí 400 V / 3N / 50 Hz, vnitřní rozměry vany: 
72 x 46,5 x 20 cm, rozměry 800 x 705 x výška 900 mm.

3 BR80-98 ET/N Pánev smažící 801. elektrická, ruční sklápění, dno nerez
1 ks 108 990,00 108 990,00 21% 22 887,90 1 31 877,90



P.č. Obj. číslo Označení dodávky

■yfc.

8
&

'‘^gSgř

. Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Smažící sklopná pánev určená především na smažení, celonerezová vana s 
nerezovým dnem, masivní dno tl. 12 mm, nerezové odklopné víko, ruční 
mechanické vyklápění, pomocná pružina pro plynulost vlastního výklopu, přerušení 
tepelného výkonu při sklápění pánve, pevný přívod na studenou vodu, napouštěni 
při otevřeném víku, regulace teploty 50-300*C, vnitřní rozměr vany 72 x 56 x 22,5 
cm, objem vany 80 litrů, využitelný objem vany 66 litrů, nastavitelná výška nohou, 
hmotnost/balení: 156kg/0,88m3, příkon 15 kW, napětí 400 V / 3N / 50 Hz, rozměry, 
Š80Q h 900 v 900 mm,

4 BRM80-98 ET/N Pánev smažící 801. elektrická, automatické sklápění, dno nerez
1 ks 135 990,00 135 990,00 21% 28 557,90 164 547,90

5 BR120-912 ET/N

Smažící sklopná pánev určená především na smažení, celonerezová vana s 
nerezovým dnem, masívní dno tl. 12 mm, nerezové odklopné víko, automatické 
elektrické vyklápění vany, pomocná pružina pro plynulost viastního výklopu, 
přerušeni tepelného výkonu při sklápěni pánve, pevný přívod na studenou vodu, 
napouštění při otevřeném víku, regulace teploty 50-300*0, vnitřní rozměr vany 72 
x 56 x 22,5 cm, objem vany 80 litrů, využitelný objem vany 66 litrů, nastavitelná 
výška nohou, hmotnost/balenš:. 162kg/0,88m3, příkon 15 kW, napětí 400 V / 3N / 
50 Hz, rozměry, š 800 h 900 v 900 mm.

Pánev smažící 1201. elektrická, ruční sklápění, dno nerez
1 ks 140 990,00 140 990,00 21% 29 607,90 170 597,90

Smažící sklopná pánev určená především na vařeni, celonerezová vana s 
nerezovým dnem, masívní dno tl, 14 mm, nerezové odklopné víko, ruční 
mechanické vyklápění, pomocná pružina pro plynulost vlastního výklopu, vnitřní 
rozměr vany 112 x56,5 x 22 cm, objem vany 120 litrů, přívod vody, 
hmotnost/baleni: 205 kg/1,31 m3, příkon 18 kW, napětí 400 V/3N/50 Hz, 
rozměry, š 1200 h 900 v 900 mm.

6 BRM120-812 ET/N Pánev smažící 1201. elektrická, automatické sklápění, dno nerez
1 ks 167 990,00 167 990,00 21% 35 277,90 203 267,90

Smažící sklopná pánev určená především na vařeni, celonerezová vana s 
nerezovým dnem, masivní dno tl. 14 mm, nerezové odklopné víko, automatické 
elektrické vyklápění vany, vnitřní rozměr vany 112 x56,S x 22 cm, objem vany 120 
litrů, přívod vody, hmolnost/balení.; 205 kg/1,31 m3, příkon 18 kW, napětí 400 V/
3N / 50 Hz, rozměry, š 1200 h 900 v 900 mm,

Dodací termín těchto výrobků je zpravidla 1-3 týdny od objednání pokud není zboží skladem V nabídce nejsou 
započítány expediční náklady, montáž na připravené instalace Případné doplňující informace Vám rádi na vyžádání 
poskytneme nebo Vás osobně navštívíme Těšíme se na naši případnou spolupráci a s přátelským pozdravem
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Irsg Luděk Široký
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Množství J.cena Sleva
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NABÍDKA č, N192194

Dodavatel:! Cor HB, s.r.o.
Dobrovského 2915 
580 01 Havlíčkův Brod 1

Telefon: 569434501, 569432955 
E-maíl: tnfo@corhb.cz

objednavky@corhb cz 
www.corhb.cz

[oiaiaMiL. ,ČA
DIČ

43380662

Základní škola a materská škola Křtžanov, pru 
U Školy 321 
594 51 Křížanov

Tel
Fax:

566 532589

l Konečný příjemce: l

Nabídka číslo:
Datum zápisu: 
Platnost nabídky do:

N192194
24.01.2020
29.02.2020 ±

Zapadni i kota a mawťska i*,sis Křižanov, příspěvková <

Sní ANna Pante,-o U ákolv 121 
4 51 KřiZanov

Vážená paní vedoucí, na základě Vsší poptávky Vám nabízíme následujte* Vans. p..za:jo:ané zařízení

P.Č. Obj. číslo

1

Označení dodávky J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Kotel elektrický £*B*85/900
1 ks 102 580,00 102 580,00 21% 21 541,80 124 121,80

2 61100*98 ET Kotel elektrický -100 litrový

Kotel je vyroben z nerezavějící ocelí 18/10. Skládá se z horní části a podstavce, 
Homí část tvoří deska s varnou nádobou, pojistnou armaturou, napouštění trubkou 
a poklici varné nádoby. Varná nádoba je opatřena duplikátorem osazeným 
topnými tělesy Obsah varné nádoby je ohříván parou, která se vyvíjí v duplikátem 
Regulace teploty je pomoci čtyřpolohového přepínače a tlakového spínače. 
Podstavec je opatřen čtyřmi senzovatelnými nožičkami. Zepředu je uzavřen 
krylem, kde je umístěn výpustný kohout varné nádoby, napouštěcí ventil a 
kontrolní kohout vodní náplně duplikátem. Příslušenství. 1 x sítko, 1 x pojistný 
ventil s manometrem, 1 x kontrolní kohout duplikátoru. Vnější rozměry: š 750 h 900 
v 900 mm, velikost nádoby - průměr 474 mm, obsah kotle 85 litrů, jmenovité napětí 
3/N/PEAC40G V, 50Hz, regulace3kW/6kW/12kW,příkon nádoby 12kW(2x6 
kW), topná soustava - nepřímý ohřev, doba potřebná k uvedení do varu - 45 
minut, duplicitní plášť * obsah vody 12,5 litrů, vypoušlěcl kohout 11/2", krytí IP 34, 
objem 0,78 m3, hmotnost 115 kg.

1 ks 122 990,00 122 990,00 21% 25 827,90 148 817,90

3 VOO

ito

■ -i

Kotel elektrický 100 litrový, nepřímý ohřev, průměr kóde 60 cm výška 42 cm, 
bezpečnostní tlaková armatura, výpustný ventil 2" s okroužky, poloviční a plný 
výkon topných těles, Poloautomatické dopouštěni duplikátoru, automatická 
regulace tlaku páry - presostat, nosný jektový rám, dno z AISI316, směšovací 
baterie na teplou i studenou vodu pro snadné čištěni, hmotnosttoalení: 107 
kg/1,20 m3, příkon 21 kW, napětí 400 V/3N/50 Hz, rozměry 80 x 90 x výška 90 
cm.

Zásobník na talíř® s ohřevem, pojízdný dvoutubusový
1 ks 16 480,00 16 480,00 21% 3 460,80 19 940,80



Označen! dodávkyP.č. Obj. číslo Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Ceionerezové provedení, základní výška vozíku 900 mm, vyhřívaný zásobník na 
talíře kapacita 2 x 60-70 ks talířů, průměr talířů 140 - 270 mm, 1 x plastové čiré 
víko, 1 x madlo, regulace teploty + 30°C až+80°C, 2 x otočné kolečko s brzdou, 
přívodní napětí: 230 V/ 50 Hz, příkon 700 kW, pohyblivý přívod s vidlicí, rozměry: 
d 808 š 428 mm.

4 VN5VP Vámice nerezová s pákovou výpustí - 5 litrů
1 ks 3 777.00 3 777,00 21% 733,17 4 570,17

Ceionerezové provedeni, termos i vložka na 5 litrů, víko, průměr 240 mm, výška 
390 mm, samovýpustný ventil 3/8“ s horní pákou - černý plast, včetně podstavce,

5 VN10VP Vámice nerezová s pákovou výpustí • 10 litrů
1 ks 4 888,00 4 688,00 21% 1 028,48 5 914,48

Ceionerezové provedení, termos i vložka na 10 litrů, víko, průměr 240 mm, výška 
550 mm, samovýpustný
ventil 3/8“ s horní pákou - černý plast, včetně podstavce.

8 5410210 Řezačka masa HL-G12 SS

1 ks 13 900,00 13 900,00 21% 2 919,00 16 819,00
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Řezačka masa pro využití v gastronomii a obchodě, ceionerezové provedení a 
vysoký hygienický standard, vypínač se zpětným Chodem, tepelná pojistka, robusni 
šneková převodovka pro těžký provoz, řezné složení 'ENTERPRISE’, Napětí: 230
V, příkon 600 W, velikost složení prům 70 mm, rozměry; š 250 d 410 v 410 mm, 
výkon dle prům. dedsky 60-120 kg/hod., počet otáček 170 ot/mín., hmotnost 30 
kg, V základu stroje deska 4 mm, 6 mm, čtyřbíítý nůž, plastová plnící tlačka prům.
20 mm.

-

7 5410211 Řezačka masa HL-G 22 S3

1 ks 19 900,00 19 900,00 21% 4 179,00 24 079,00

Řezačka masa pro využiti v gastronomii a obchodě, ceionerezové provedení a 
vysoký hygienický standard, vypínač se zpětným Chodem, tepelná pojistka, robusni 
šneková převodovka pro těžký provoz, řezně složeni 'ENTERPRISE” Napětí: 230
V, příkon 1200 W, velikost složení prům. 82 mm, rozměry :š300 d 500 v 600 mm, 
výkon dle prům. dedsky 80-200 kg/hod., počet otáček 170 ot/min., hmotnost 55 
kg. V základu stroje: deska 4 mm, 6 mm, étyřbňtý nůž, plastová plnicí tlačka prům.
20 mm.

8 5410125 Řezačka masa P-82 U3 - 400 V

1 kt 49 990,00 49 900,00 21% 10 479,00 60 379,00

> ■

■...
.....

Stolní zařízení sloužící k mletí masa, skládající se z nerezové hnací jednotky a 
vlastního mlýnku z potravinářské slitiny, s miskou a vkládajícím trnem, dodáváván 
se třemi řezací základními kotouči, průměr řezného složení 82 mm, výkon 250 
kg/hodinu, hmotnost 38 kg, příkon: 1,5 kW, napětí: 400 V / 50 Hz, rozměry: š 350 d
500 v 505 mm.

:

Součet položek

i Nabždková cena celkem ? _________
334 415,00 70227,15 404642,15

_____L..................... ..... .... ....... . ....... 4Ď4 Ř42.15]

Dodací termín tě- 
prodlužují, ale pf 
instalace. Případ 
Těšíme se na na

rhto výrooku ío cpmviciis; 1 -C rydny 
objednání termín upřesníme. V na 
ié doplňující informace Vám rádi m 
si případnou spolupráci a s pfátelsk

jci Dojednáni pokud není z hon i skiaciern. Ke konci roku se teriruny 
oioce nejsou započítaný expediční nákísdy, montsz na pnpravene 
s vyžádání poskytneme nebo Vás osobně navštívíme, 
ým pozdravem.

Ing, Luděk Široký

.7;./ ^
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