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FOND VYSOČINY
PROGRAM „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 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")

FV02765.0014

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 Franěk, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800

a

Diecézní charita Brno
se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 
IČO: 44990260
zastoupena: Ing. Mgr. Oldřichem Haičmanem, MBA 
(dále jen “Příjemce”)
organizační jednotka: Oblastní charita Třebíč 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 1520431319/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Auta pro Osobní asistenci Třebíč", 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
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvv 

nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvv zaniká a nárok na dotaci nevznikne. y

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 250 000 Kč (slovy: dvě sta padesát tisíc 
korun českých).

2) pro účely této smlouvy se rozumí:
á) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
bj Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkoyénáklady projektu
Výše dotace v Kč__________
Vy-yše dotace v %_________
YjastoíjndíTPříiemce v %
\/i 11 JJULUI r i v
' - ashí podíl_Příiemce v Kč

534 778 Kč
250 000 Kč

46,75 % z celkových nákladů na projekt
53,25 % z celkových nákladů na projekt

284 778 Kč

dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkovér'ák|u^^dy projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
Pnjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 

v náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
lastly výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
* P°díl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě
Sr,i*eri ^áni projektů (tj. 30 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 

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 vylučuje.

ČI. 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 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 
nej později do 31. 12. 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,
k) pořízení budov a jiných staveb,
l) režijní náklady žadatele (náklady spojené s výběrem dodavatele, znalecké posudky 

apod.).
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4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup služeb souvisejících s výstavbou a technickým zhodnocením nemovitostí 

určených pro poskytování sociálních služeb,
b) pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku nezbytně nutného k poskytování

sociálních služeb,
c) pořízení použitého dlouhodobého hmotného majetku nezbytně nutného 

k poskytování sociálních služeb za podmínky, že příjemce při vyúčtování dotace 
předloží znalecký posudek o stanovení obecné ceny k hodnotě a stavu 
pořizovaného majetku.

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., 

? účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné 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 
v^k aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu 
^ smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, 
^kazné srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem

&LIJ.ic'm jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci
* _B  B_ — — “ - i --1- - / —J — i - *—i 1-  .^í i_.M : i  _________ v"=dovánv odděleně ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně 

o Sc|eno.' že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
(fZ?ačení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady projektu
«to čajové

celkové 
účtenky apod.) uvedením

prvotních
výdajové pokladní doklady, paragony,

^jisfúřinancováno z Fondu Vysočiny FV02765.0014“,
abV do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 

j^íkuij ,t°uto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
i Métny bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v případě, kdy Příjemce je 
f £ern. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 

Po {d na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
riiní ,Zd®jších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na 

^ takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu

4



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 wft/w.fondvvsocinv.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 31. 1. 2022. 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.“,
- v případě pořízení použitého dlouhodobého hmotného majetku je nutné předložit 

znalecký posudek o stanovení obecné ceny k hodnotě a stavu pořizovaného 
majetku.

g) umožnit kontrolu v souladu s Cl. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Cl. 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 Cl. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržítelnosti 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,

l) poskytnutou dotaci nepřevést na jiný subjekt.

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. I) 
této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.
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ČI. 10 
Publicita

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

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

Vysočina", kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 
3 této smlouvy,
umístit aktivní odkaz www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním projektu.

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

4) Loqotvn Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
ř 441/2003 Sb.. o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích orsedících 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

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

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.

6



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 Olga Tvarůžková, tel: 564 602 833 email: tvaruzkova.o@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 stím, 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 
16. 6. 2020 usnesením č. 0311/04/2020/ZK.

V Brně dne .A®...®'..2!'.... V Jihlavě dne ...lij... “"i...
í-t

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA Mgr. Pavel Franěk 
náměstek hejtmana

C' J I PIECÉZNÍ
Sn?,SS I BRNO
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Kraj vysoana
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)

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

FV027G5-29

Název proqramu . INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020

Název projektu Auta pro Osobní asistenci Třebíč

IČO: 44990260

Přesný název: Diecézní charita Brno

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace

Ulice, čp: třída Kpt. Jaroše 1928/1

Identifikační údaje žadatele Obec: Brno

PSČ: 60200

Sídlo pošty:

Název banky: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1520431319/0800

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

Titul: Ing., Mgr., MBA

Jméno: Oldřich

Příjmení: Haičman

Funkce: ředitel Diecézní charity Brno

Titul: Mgr.

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

Příjmení: Jašek

Funkce: ředitel Oblastní charity Třebíč (na 
základě plné moci)



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 
osoba projektu)

Jméno: Šárka

Příjmení: Hotová

Email: sarka.hotova@trebic.charita.cz

Tel.: +420731605022

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

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

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

Služba Osobní asistence Třebíč je určena všem 
občanům okresu Třebíč.



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

Osobní asistence Třebíč poskytuje své služby 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu, v celém okrese Třebíč. Jedná se 
o terénní službu, v přirozeném prostředí uživatele. Má 
velmi široké věkové spektrum uživatelů, a to od 3 let 
věku, horní hranice není stanovena. Okamžitá kapacita 
služby je 15 uživatelů.
Osobní asistence Třebíč v současné době využívá 8 
služebních aut. Mezi nejstarší auta z vozového parku 
patří mimo jiné 3 vozidla pořízená v 2005 až 2007, 
která jsou velice často porouchaná a odstavena. Tímto 
je výrazně snížena dostupnost klientů k péči (v době 
neschopnosti provozu nemůžeme poskytnout péči).
Cíiem projektu je zajistit dostatečné množství 
bezpečných, přiměřeně komfortních služebních 
automobilů, které v rámci služby vozí i klienty Osobní 
asistence Třebíč.

Celkem pracuje v přímé péči 12 osobních asistentek a 
počtem 8 automobilů tudíž nemáme dostatek 
služebních automobilů, který je nezbytný k zajištění 
služby v celém okrese Třebíč, čímž je opět výrazně 
snížena dostupnost.
Cílem je tedy výrazně zvýšit dostupnost služby 
prostřednictvím náhrady 1 automobilu za starý vůz a 
navýšení 1 automobilu ve vozovém parku.

Pořízení 2 nových osobních automobilů se také 
výrazně zvýší kvalita a efektivita poskytovaných služeb. 
Asistentky se dříve dostanou ke klientům a v 
komfortních a bezpečnějších podmínkách - např. 
klimatizace, poruchovost, airback, atd.. Klienti budou 
přepravováni vozidly s klimatizací a bezpečnější, které 
se během cesty neporouchají především vzhledem ke 
zdravotnímu stavu klientů.

Z ekonomického hlediska je opravování starých 
automobilů značně nákladné. Navíc automobil "stojí" a 
nemůže poskytovat péči. Pořízením nových automobilů 
se tedy značně zvýší ekonomická (finanční) efektivita, 
počet poskytnutých úkonů, atd.

Všechny výše uvedené parametry mají vliv na značné 
zvýšení kvality poskytovaných služeb, kvality práce 
zaměstnance, kvality v obslužnosti a dostupnosti pro 
klienty.
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Předmětem projektu je pořízení dvou nových
služebních automobilů, které budou splňovat 
standardní požadavky na současné vybavení aut 
(bezpečnost, větší prostor, centrální zamykání, pohodlí, 
klimatizace, malá poruchovost). Naše asistentky 
přejíždí v rámci služby Osobní asistence po celém 
okrese Třebíč. Vozíme klienty do školy i z ní, na nákup, 
k lékaři apod. Klienti mají často problémy s hybností, 
mají hole, berle, převážíme k nim mobilní vanu apod. V 
rámci výměny vozového parku bychom chtěli pořídit 
auta, která budou (oproti stávajícím fiatům) vyhovovat 
po všech výše zmíněných stránkách.

_.-- ---
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Služební automobily budou mít přínos pro osobní 
asistentky, uživatele i zajištění služby jako takové.
Služba osobní asistence je poskytována 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. Často se služby mění z hodiny na 
hodinu a vždy se snažíme klientům vyjít vstříc v jejich 
požadavcích na služby, které mnohdy potřebují ze dne 
na den (dohled, doprovod k lékaři apod). Proto je nutné, 
aby každá asistentka měla k dispozici svůj služební 
automobil a byla tak více flexibilní v zajištění péče, 
která je poskytována i v odlehlejších částech okresu 
Třebíč. Pro klienty má pořízení automobilů svůj přínos v 
tom, že je budeme vozit v bezpečných a prostorných 
autech, které budou akcentovat jejich hendikepy, např. 
v oblasti hybnosti. Přínos bude patrný i pro samotnou 
službu, která v současné době roste. Máme zhruba 50 
aktivních uživatelů měsíčně (80 klientů ročně). U více 
než poloviny z nich dochází postupně k navyšování 
služeb. Často se ze služeb 2 x týdně stávají služby 
každodenní, včetně víkendů.

ř 6 předpck ádaný časový 
haml realizace^

; projektu - začátek/ukoncem
projektu „ ,
Popište zubu juni a ukončeni 
základních iculizačních fází 
projektu frwpr výběr dodavatele, 
při pra /ně ptáče, vlastní realizace 
apod } v případě organizace 
kultur li/sportovní akce uveďte 
prosný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uved ta kalendářní měsíc

Realizace projektu: ode dne schválení projektu a 
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (předpoklad 1.7. 
2020) do 30. 11.2020 nákup 2 aut a jejich uvedení do 
provozu.
Po nákupu vozidel do 31.1.2021 zaslání Závěrečné 
zprávy a finančního vypořádání dotace při striktním 
dodržení podmínek Fondu Vysočiny.



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

uuiasím charita Třebíč má dlouholeté zkušenosti s 
realizací projektů Investujeme v sociálních službách i 
dalších investičních i neinvestičních projektů. Napě: 
Pořízení automobilů pro Charítní pečovatelskou službu 
(Investujme v sociálních službách 2018).
Výstavba azylového domu pro matky s dětmi 
Obnova vozového parku pro vybraná střediska (IROP) - 
netýkalo se Osobní asistence.
V současné době je Osobní asistence Třebíč součástí 
projetu IP VI.
Oblastní charita Třebíč si předběžně zablokovala 
finanční prostředky pro pořízení předmětu projektu a 
disponuje tedy dostatečnými zdroji.
Dále Oblastní charita Třebíč disponuje odborným 
personálem pro zabezpečení pořízení investice -
ekonom, účetní, koordinátorka, rozpočtářka, projektový 
manažer.

\jiu uuiizem
Celkové náklady na
projekt

nvestice není r

534 778

i utne

Kč

,

100,00 %

j__ | Požadovaná výše
dotace 250 000 Kč 46,75

7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 
odpočet DPH na vstupu, se

- z toho investiční
dotace 250 000 Kč 100,00

náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně
DPH.

- z toho neinvestiční I 
dotace Kč ,00 %

částky uvádějte v celých Kč Spoluúčast žadatele 284 778 Kč 53,25 %
- z toho investiční
spoluúčast 284 778

- z toho neinvestiční
spoluúčast

Kč 100,00 0//o

Kč ,00 0//o

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH au zdanitelných plněn ípřij^l^^^
financován,m daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 
žadatel je plátcem DPH a u^danjtďiiýd^ - 

financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidaná hodnoty

žadatel není plátcem DPH * 10
□

□

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování 
zveřejněním vybraných údajů o projektu projektu a souhlasí se

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování ui -
svého jména (obchodního jména), adiray w -htaSt??,2v?řeÍnéním
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny ^Se ^nde en® dotace pro

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká
se °bcí, svazků obcí a



. s:.;zac(zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
^prohlašuje, že:

‘i?‘£!vzPo{*u “ p°važb zárázkjtós fena/mn a&déí c™ fondúm <*> závazky w)<5
Swí zdravofá/m pcjistovném a CelnísnXěT/Jj!’ -ťT'

• .~výfo„d

16 nen'Vyhlasen k0nkurz neb0 P°dá" návrh na konkurz a žadatel

Žadar£Í prohlašuje, že používá účetní obdob! (hospodářský rok, ód do 

ý; d0k'adŮ ^ Sez"am viecft úokbdů- *** *«** P*dáře a o«*e

V Soedfícká kritéria
. z Rejstříku evidovaných právnických osob 
gní náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb

: IOC
■ á nabídka

I DÍECÉ7NÍ CHARITA BRNO

dne 29. 4. 2020
<ó„. jrhéno/a a podpis/y 

statutárního 
y-áástu pce/zástu pců žadatele

poznám'-.g pro žadatele :
Přod podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti 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 pode psána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právního jednání

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER


