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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)

FV02761.0010

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 Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace 
se sídlem: Bory 161, 594 61 Bory
IČO: 70877441
zastoupená: Mgr. Františkem Eliášem, ředitelem
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení a číslo účtu obce Bory - zřizovatele: Sberbank CZ, a.s., číslo účtu: 
4200009323/6800 (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 
„dotace") na realizaci projektu „Stavební úpravy sociálního zařízení SJ Bory“ 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.

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 119 967 Kč (slovy: sto-devatenáct-tisíc- 
devět-set-šedesát-sedm 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 239 935 Kč
Výše dotace v Kč 119 967 Kč
Výše dotace v % 50,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 50,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 119 968 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. 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 FV02761.0010“,

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 dotací 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.fondvvsociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději 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.

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

ČI. 10 
Publicita

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

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

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

3) 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 Borech dne ...5.!$.'..$:..^..^ V Jihlavě dne......... ...............

/'

............. ...........................................................................
Mgr. František Eliáš 

ředitel
Mgr. Pavel Pacal 

náměstek hejtmana

P-k;odn;' iíooíp řdoiy B::*:. ... 
a Maladijfcti šíroo:? ÍPoy,
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5B4 51 Bory 1S’i
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) 0 „ i <
Kód elektronické žádosti {po
finálním vyplnění žádosti klikněte na FVQ2761 -20_03_20-16
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

Název programu NAŠE ŠKOLA 2020

Název projektu Stavební úpravy sociálního zařízení ŠJ Bory

IČO: 70877441

Přesný název: Základní škola Hany Benešové a 
Mateřská škola Bory, příspěvková 
organizace

Právní forma: Příspěvková organizace obce nebo 
státu

Identifikační údaje žadatele Ulice, čp; Bory 161/1

Obec: Bory

PSČ: 59461

Sídlo pošty; Bory

Název banky: Československá obchodní banka,
a,s.

Číslo účtu: 212174598/0300

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

Titul: Mgr.

Jméno: František

Příjmení; Eliáš

Funkce: ředitel školy

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

Titul'

Jméno;

Příjmení:

Funkce:



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

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní

Jméno: František

Příjmení: Eliáš

osoba projektu) Email: í.elias@zsbory cz

Tel,: 603769687

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název: Obec Bory

IČO; 00294055

Název banky Sberbank CZ, a.s,

Číslo účtu: 4200009323/6800

1. Lokalizace projektu
Uvedíe 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 na větší 

j území uveďte vyšší administrativní
I jednotku (např. obvod ORP, okres,
] celý kraj)

Obec Bory
okres Žďár nad Sázavou

2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podáni žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cite 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit,.

Citem projektu je zlepšit prostředí a vybavení záchodů 
školní jídelny. Školní jídelna a jí příslušné sociální 
zařízení je umístěna v budově z osmdesátých let 20, 
stol . Vybavení je již značně opotřebované, výměna 
zařizovacích předmětů naráží na staré rozvody vody a 
odpadu Realizací projektu dojde ke kompletní 
rekonstrukci sociálního zařízení pro chlapce a pro 
dívky, Dosáhneme tím nejen zlepšení hygienických 
podmínek ale také zlepšení estetického vzhledu a 
funkčnosti sociálního zařízení.

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)

Nejprve dojde k vybourání původních zařizovacích 
předmětů, rozvodů, obkladů a dlažby,
Následně bude realizováno: 
položení dlažby 21 m2 
montáž obkladů 29 m2 
výmalba stěn 90 m2 
montáž odpadního potrubí HT 36m 
montáž vodovodního potrubí 40m 
nstalace klozetů 5 ks 
nstalace umyvadel 3 ks 
nstalace bidetu 1 ks
Dále jsou plánovány další drobné přidružené práce - viz s 
3říloha 5 Nabídkový rozoočet.



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

Cílová skupina jsou žáci základní školy. Dojde ke
Zlepšení hygienických a estetických podmínek 
sociálního zařízení pro chlapce a pro dívky.

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fázi 
projektu (např, výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apodv případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uvedte kalendářní měsíc

Přípravná fáze začala již v únoru 2020 zpracováním 
nabídkového rozpočtu, Následně, v dubnu až květnu 
2020, proběhne předběžné jednání s dodavateli.
Vlastni projekt bude probíhat v červenci až srpnu 2020, 
tak aby sociální zařízení bylo připraveno k provozu k 
novému školnímu roku v září 2020. Pro případ, že 
vzhledem k termínu rozhodnutí o přidělení dotace, 
nebude možné rezervovat kapacity dodavatele, dojde k 
realizaci nejpozději do konce roku 2020. Pří realizaci za i 
provozu budou žáci provizorně využívat sociální 
zařízení určené pro veřejnost.

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

Projekt bude organizačně zajištěn řídícím týmem, 
sestávajícím z ředitele školy, školníka a účetní. Ředitel 
školy zodpovídá za realizaci projektu dle stanovených 
pravidel a za vyhodnocení projektu. Školník zodpovídá 
za kontakt s dodavatelskými firmami a kontrolu nad 
jednotlivými částmi realizace. Účetní školy zodpovídá 
za zaúčtování dle pravidel smlouvy Škola má 
dlouhodobé zkušenosti s realizací projektů různých 
poskytovatelů (Kraj Vysočina, MŠMT, OPVV).
Pro zdárný průběh projektu bude třeba dopředu zajistit 
kapacity dodavatelských firem.

Celkové náklady na 
projekt 239 935 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 119 967 Kč 50,00 % I

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

- z toho investiční s
dotace Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 119 967 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 119 968 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,00 %

í

! - z toho neinvestiční 
spoluúčast 119 968 Kč 100,00 %

| 8, Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)



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

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

žadatel není plátcem DPH

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 považuji 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 1: Stručný popis naplnění specifických kritérií
Příloha 2: Doklad o právní subjektivitě žadatele - Výpis z obch. rejstříku
Příloha 3: Doložení náležitostí dle zákona 250/2000 Sb.
Příloha 4; Doklad o vlastnictví nemovitosti - vypiš z katastru nemovitostí, snímek 
katastrální mapy, předávací protokol
Příloha 5; Nabídkový rozpočet . .

; ::.Q
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V Borech dne 20.3.2020
Razítko, jméno/a a podpis/y 

statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele :
Před podáním projektu $i ověřte, zda:



Příloha 1: Stručný popis naplnění specifických kritérií

Grantový Program: NAŠE ŠKOLA 2020

Žadatel: Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace

Specifická kritéria:

a) velikost obce, ve které je škola umístěna {bodové rozpětí 0-6)

4 body - 500 až 4 999 obyvatel 

Obec má k 29. 2. 2020 770 obyvatel.

b) přidělení dotace v rámci GP Naše škola 2018 a 2019* {bodové rozpětí 0-3)

0 bodů - dotace přidělena

Dotace byla přidělena v roce 2018 i v roce 2019.

c) udělení výjimky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina {dále jen ,,KHS“), nebo 
nedostatků v rámci kontrolního zjištění KHS, které souvisí s realizovaným projektem 
(bodové rozpětí 0-4)

0 bodů - k předmětu projektu neexistuji kontrolní zjištění KHS

d) charakter realizovaného projektu (bodové rozpětí 0-6)

6 bodů - celková rekonstrukce dotčených prostor

Prostory budou kompletně rekonstruovány - viz žádost.

e) umístění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ {bodové rozpětí 0-5)

5 bodů - počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je větší než 10 % 
všech žáků v ZŠ

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje školu 160 žáků, z toho je 18 žáků 
s podpůrnými opatřeními 2 a 3 stupně, íj, 11,25%.

f) organizace základní školy (bodové rozpětí 0-6)

0 bodů - základní škola je plně organizovaná (tj, devítiletá)

V Borech dne 20. 3. 2020

Ředitel školy Mgr. František Eliáš
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Zakázka:
Stavební úpravy sociálního zařízení školní jídelny - Bory

................. p°p'» Cena

Á_O0: Základní rozpočet 198 293
SÓJU: Stavební pťáee 7š> t»14

008: Úpravy povrchu 4 660
009: Ostatní konstrukce a práce 10 497
098: Přesun hmot H8V 1 S7S
771: Podlahy a dlaždic 19 061
781: Obklady keramické Ž8 259
78$: Nát&y ■i 003
784; {Bslby 4 061
VOS; Zařízení staveniště 2 000
VRN: Vodlojií rozpočtová náklady 4 000

SO_02: Zdravotecfmika 119 780
61: Úpravy povrchů vnitřní 1 743
721: Vnitřní kanalizace 28 236
722: Vnitřní vodovod 27 993
72S: Zařízovací předměty 49 670
733: Rozvod potrubí 8 312
735: Otopná tělesa 7184
783: Nátěry 731
97: Proráženi otvorů 910

Celkem fbez DPH)
DPH

DPH 21%

lii 293
41 642
41 642

Celkem (všem* DPH) 238 9W|
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Poř. Popis NU Výměra Jedn. cena Cena bez DPH

A_0Q: Základní rozpočet 198 293
SO_01; Stavební práce 78 514
006: Úpravy povrchu 4 660

1 IZaoraveru omítek do sekaní instalaci m j 7,0 260,00 1 820
2 IVvrovnáni podkladu vnitřních stěn soubor ! 10 2 500,00 2 500
3 i Zakrytí výplní ot vorů fůlu m2 i 7.56 45,00 340

009. Ostatní konstrukce a práce 10 497
4 í Ruční dočištěni podlahy po vybouraných dlažbách m2 17 34 150,00 .....2 601
5 > Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do m2 15,0 42,40 636

>1,9 m zaiižení do 150 kq/m2
6 >.Vvčišténi budov bytové á občanské výstavby oři vvšce podlaží do 4 m m2 17.34 93,00 1 6I3
7 > Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy m2 17,34 98, Q0 1 699

(přes 1 m2
8 > Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3.292 357,00 1 175
9 (Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 32 92 13,60 448

10 [Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 3,292 ( 144,00 474
11 š Nakládání suti a vybouraných hmot t I 3,292 92.70 305
12 i Uložení suli na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění - uložen! na t í 3,292 10,30 34

! skládce odnadú
13 (Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) i 3 292 ! 350.00 1 152
14- |Vyvěšení a zavěšení dveřních křídel kus 6,0 60 00 „360

099: Přesun hmot HSV 1 975
15 [Vnitrostavenišíní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m t j 3,292 600,00 1 975

I ručně j

771: Podlahy z dlaždic 19 061
16 j Dodávka keramické dlažby m2 21 034 35000 7 362
17 [Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 144 98,00 1 411
18 i Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 14 4 34,70 500
19 i Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 m2 17,34 460,00 7 976

iks/tn2 - včetně silikonování
20.. iriiplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 3 84 30.00 115
21.. [Příplatek k montáž podlah keramických za omezeny prostor m2 384 58,50 225
22 | Podlahy penetrace podkladu m2 17 34 40,30 699
23 i Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v obiektech v do 12 tn % 40 193,39 774

781: Obklady keramické 29 259
24 [Dodávka keramického obkladu m2 I 29,333 360,00 í ...............10 266 ’
25 [Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovmových za plochu do 10 m2 m2 j 26.19 35.20 922
26. [Příplatek k montáží obkladů vnitřních oorovinovvch za omezený prostor m2 i 17,82 80,00 1 426
27 I Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do maitv m2 I 2619 104,00 2 724
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Per. Popis MJ

28 | Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených 
Iflexibilnim ieoídlem - včetně sikkonováni a lišt

m2 | 26,19 |

...............26119 í
............. .....3,37..1...

450,00 11 786

29 [Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 1
...%... T"

40,30 
320 46

1 055
1 08030. [Přesun hmot procentní pro obklady keramické v obiektech v do 12 m

783: Nátěry
::::::5oo,sr

3 000
3 000

4 061

31. I Nátěr zárubní kus 1 60 1

784; Malby
32 I Malby směsí SUPERMAL PLUS tekuté bííé dvojnásobné s penetrací m2 1 90.25 1 45,00 4 061"

V03: Zařízení staveniště 2 000
33 [Zařízení staveniště soubor 1 10 I 2 000.00 2 000

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 4 000
34.. [Mimostavemštnl doprava soubor I 1.0 I 2 000,00 2 0Q0
35 iPřesun kapacit ....soubor j _________10 i 2 000,00 2 000

t-CJT2' Zdravotechnika 119 780

T."

4.
5
6

JL
8
9

11111
12
13.
14

15..

16.
17.
18.
19
20 
21. 

22.

61: Úpravy povrchů vnitrní 
i Hrubá vvdft rřh ve stěnách ďo maiioužSMS

721: Vnitřní kanalizace
jOpraya - proooiení dosavadního potrubí PVCjoTio 
(Demontáž potrubí z PVC do O 75 mm
[Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm.... . ..........IZ
]Potrub» HT připojovací D 40 x 18 mm______ “
JPM£HSl^HT_DHjpqJovf5C?_D^Oj<j|,8.mm._''~_ ..................
Potrubí HT připojovací 0110x27mm___ ___ ~
(Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2 7 mm .................... . ........... ..
IVvvedent odpadních vVpustek O 40 x 1 8 ..... .... ......................................
|Vyyedení..o^adnfcj^y5Í^_ustekjD,_110x23 
Zkouška těsností ranaiuiic* vonm* Dli u'5 
Přesun hmot oro vnitřni kanalizaci vvškvdo 12 m 

femyyboyranychhmoi.-knalizacm H clo 6 ní......................................

722: Vnitřní vodovod
jDemontáž potrubí ocelovýcn závitových DN 25
jOprava-přeřezání ocelové trubky DN 25________ ______  _
(Oorava-propoieni dosavadního potrubí DN 25
(Demontáž rozvodů vodv z plastů do D 32 ................
(Potrubí z PPR. D 20x3 4 mm. PN 20 vé. zed. vvoom,
(Potrubí z PPR. D 25x4_7 mm. PN 2Q__vč. zed vvoom.
llzotace navleková MiRELON PRO ti. sténv 9 mm vnitřní průměr 22 mm
’izolace navleková WllRfcUON PRO tV: sténv 9 mrn vnitřní průměr 25 mm

1 743
..m........ ....................70... .......... 249ÍÓ0 f 1 743 i

26 236
kus 2.0 419 50 1 839 I
rn 22.0 12,00 I 264 i

„m.. 30.0 32.20 i 966 I
m 50 237 50 : 1 188 I
m 2.0 260.50 i 521 ;
m 60 832.00 i 4 992
m 23.0 650 00 li 14 950

kus 4.0 77 60 ! 310
kus 5.0 128 00 640 S
m 29,0 24,40 : 708 ,
% 257.685 1,85 i 477 I

„?..... ..... ....................0,232 1 650 00 i 382 I

27 993
rn 28 0 67,00 í 1 876 I

kus 20 28 70 i 57 i
kus 20 442,50 I 885 |
m 140 20.10 I 281 i
m ié.o 326,50 I 5 224 !
m 397.00 i 9 528 |
m 7,0 80.60 l 564 I

..m ... 12,0 82.30 l 988 i
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Poř. Popis Výměra Jedn. cena Cena bez DPH

23 (Izolace návleková MIRELON PRO tl. sténv 20 mm vnitřní průměr 22 mm I m l 9.0 : 102 00 918
> 24- Izolace návleková MIRELON PRO tl. sténv 20 mm vnitřní průměr 25 mm i m i 12 0 í 107,50 1 290

25. Demontáž plstěných pásu z trub D 50 i m ! 28 0 í 27.90 781
• 26. Vyvedení a upevněni vvmistek DN 15 > kus i 130 i 224.50 2 9I9
27 Uzavrení/otevření vodovodního potrubí při opravě kus ! 4 Q....i 81.60 326

,28. iTtaková zkouška vodovodního potrubí DN . j I m l 40 0 f 14.50 580
29 iProptach a dezinfekce vodovod.polrubí DN 80 -Tl i 40 0 i 32,30 í 292
30 (Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výškv do 12 m % i 275,097! 125 344
(31 i Přesun vybouraných hmot - vodovodv, H 6 -12 m t i ....... .0:07 i 1 993:00 .........................140

725: Zařízovací předměty 49 670
32. (Demontáž ktozetu splachovacích soubor l 4.0 l 228.50 914
33. iKlozet komblnádrž s arroat.odoad svislv bílý včetně sedátka v bílé barvě soubor i 5.0 ! 6 000.00 30 000
34 . f Demontáž oisoarů soubor j 20 l 156! 00 312
35. (Demontáž umyvadel bez vytokovvch armatur soubor ( 4.0 l 148,00 592
36 tUmyvadlo na šrouby 55 x42 cm, bíle soubor l 3 0 ! 2 060.00 6 180
37 jBidet závésnv bílv 1 otvor pro baterii ] soubor í 10 ] 2 990.00 1990
38 -Baterie umvvadlova stoian. ruční, bez otvirodoadu standardní ! kus I 3,0 ! 2 105,00 6 315
39 (Demontáž baterie nástěnné do 6 3/4 soubor i 4.0 I 84.10 336
40 (Montáž baterie nástěnné bidetovýcb souprav kus i 1.0 i 477.00 477
41 (Baterie bidetova směšovací bez otvír odpadu kus 1.0 ! 1 038,00 1 038
42 (Přesun hmot pro zařízovací oředmětv, výškv do 12 m I % 499,544! 0,31 155
43. (Přesun vvbour.hmot. zařízovací předměty H 12 m ... .1..._t____ !_____ ____ 0,196 i 1 844,00 ___361

733: Rozvod potrubí 5 312
44, (Oprava-přeřezání ocelove trubkv DN 25 kus 6.0 ! 28.70 j 172

" 302,50j.... " ............ ”605
366.50 [ 2 932

45 (Potrubí závitové bezešvě běžné nízkotlaké DN 15
46. (Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké ĎN 25

. m =
1 m 1

2,0 j
0' 1...

47 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 1 10.0 I 28.60 286
48 Propoieni potrubí stoupačky I kus i 4,0 i 24200 968
49 i Tlaková zkouška potrubí DN 32 1 m 1 10,0 í 9 10 91
50 | Přesun hmot pro rozvodv potrubí, výškv do 24 m i % i 50 542 3 70 187
51 iPřemístěm vybouraných hmot - potrubí H 6 - 24 m t i 0.032! 2 205.00 71

735: Otopná tělesa 7 184
52 Propláchnutí otopných těles litinových I m2 ! 122.4 I 14.00 ! 1 714
53 Oorava - odvzdušněni otopných těles l kus I 32,0 i 27.90 I 893
54 Napuštění vodv do otopného svstému - bez kotle l m2 S 122,4 ! 14.00 I 1 714
55. Vvpuštění vodv z oíopnvch těles m2 i 122.4 i 23 40 ! 2 864

783: Nátěry 731
56 Nátěr svntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m I 10.0 I 73.10 í

_

97: Prorážení otvorů 910
2. Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m I 7.0 I 130.00 i 910
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