
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 zákoník1')

(ID 002942.0003) 

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje
(dále jen “Kraj”) 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
a

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050004999/6800

Město Ledeč nad Sázavou
se sídlem:
IČO:
zastoupeno: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen “Příjemce”)

Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
00267759
Ing. Zdeňkem Tůmou, starostou 
Komerční banka a.s.
9005-2429521/0100

jen „dotace") na realizaci projektu „Přístavba šaten zimního stadionu'1, blíže specifikované 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.

Cl. 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.
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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 10 % z celkových uznatelných 
nákladů, nejvýše však 1 380 412 Kč (slovy: milion tři sta osmdesát tisíc čtyři sta 
dvanáct korun českých).

2) Kraj poskytuje na projekt dotaci ve výši uvedené v čl. 5 odst. 1 této smlouvy, neboť 
Příjemce bezúplatně/za symbolickou cenu poskytne časový prostor k využití zimního 
stadionu v rozsahu minimálně 8 hodin týdně střední škole či více středním školám 
zřizovaným Krajem Vysočina, a to konktrétně za účelem zajištění výuky tělesné 
výchovy po období školního vyučování v příslušném školním roce, a to nejméně po 
dobu 5 let. Pro tento účel uzavře s příslušnou školou či školami dohodu o využití 
zimního stadionu.

3) 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 mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu 13 804 119 Kč
Výše dotace v Kč 1 380 412 Kč
Výše dotace v % 10 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 90 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 12 423 707 Kč

4) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 3, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 3, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 3 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 3 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 3.

5) 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.

6) Souběh dotace z dalších dotačních titulů Kraje včetně Fondu Vysočiny na realizaci 
projektu není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. 
Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových nákladů na projekt.
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Čl. 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 Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle 
předchozí věty nebo nebude obsahovat náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na 
vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 10. 2019, nejpozději však do 15. 1. 2021 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 Čl. 7 odst. 
1 této smlouvy.

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

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

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) 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) drobný hmotný dlouhodobý majetek (stroje a zařízení s pořizovací hodnotou do 

40 tis. Kč),
l) pořízení budov a jiných staveb.

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

určených pro sport a tělovýchovu,
b) pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku nezbytně nutného k provozu 

sportovního zařízení,
c) budovy, haly a stavby

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

Strana 3 (celkem 7)



k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. analytickým účtem, 
účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede 
účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby 
příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, a 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 vedeny analyticky 
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 apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID 002942.0003“

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní 
daně. 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 nej později do 15. 1. 2021 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 do 15. 2. 2021 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
- stručný popis realizovaného projektu,
- kolaudační rozhodnutí či jiný obdobný dokument, pokud je vyžadován obecně 

závaznými právními předpisy,
- 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 Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod."
- dohodu o využití zimního stadionu dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy.

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
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h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy, 
archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové 

pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu,

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 této 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.

Čl. 9 
Kontrola

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

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

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

Čl. 10 
Publicita

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

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu a to nejméně po dobu 
10 let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran:

a) oficiální pozvání zástupců Kraje na slavnostní otevření haly;

b) sponzorský vzkaz na materiálech (pozvánky, plakáty, atd.) vztahujících se ke 
slavnostnímu otevření;

c) sponzorský vzkaz umístěný u hlavního vchodu do budovy nebo v jeho 
bezprostřední blízkosti. Konkrétní rozměry a přesné umístění sponzorského 
vzkazu u vchodu bude Příjemce konzultovat s Krajem a upraví ho dle 
požadavků Kraje;

d) umístění reklamní plachty/et Kraje Vysočina o rozměru 3x1 m na venkovní 
plot areálu ze směru hlavního vstupu. Reklamní plachty příjemce zajistí na 
vlastní náklady. Počet a rozmístění reklamních plachet je předmětem domluvy 
obou smluvních stran;
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e) umístění sponzorského vzkazu Kraje Vysočina na prominentním a viditelném 
místě sportovní haly;

f) sponzorský vzkaz Kraje na webových stránkách sportovní haly nebo jejího 
provozovatele;

g) v případě, že ve sportovní hale bude projekční plocha - umožnění prezentace 
Kraje během všech akcí, které se v objektu budou konat.

h) v případě, že je akce prezentována na sociálních sítích (např. Facebook), 
propagace Kraje Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního 
odkazu nebo adresy (např. www.facebook.com/vvsocinakrai).

2) Příjemce je povinen předložit rozsah prezentace „Sponzorského vzkazu Kraje 
Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho 
Kraji ke konečnému schválení.

3) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje 
v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 11
Udržitelnost akce

Příjemce je povinen nakládat po dobu deseti let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu deseti let od 
nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu výjimkou převodů tohoto majetku mezi 
příspěvkovou organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek 
investičního charakteru či jeho část podpořenou z dotace prodat či darovat bez vědomí a 
předchozího písemného souhlasu Kraje.

Cl. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13
Závěrečná ujednání
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1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv.

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Milan Kastner, tel: 564 602 971, email: 
kastner.m@kr-vysocina.cz.

3) 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. 2) 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 uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření 
projektu, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

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

5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

6) 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.

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 jsou:
Příloha č. 1 - Žádost o podporu projektu ze dne 25. 3. 2020.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
16. 6. 2020 usnesením č. 0319/04/2020/ZK.

V............................dne V Jihlavě dne 20. 07. 1010

Ing. Zdeněk Tůma 
starosta

C
/

členka Rady Kraje Vysočiny
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ŽÁDOST O DOTACÍ NA PROJEKT

Podle § 10a odst. 3 zákona 250/2000 Sb. lze dotaci poskytnout na základě žádosti o poskytnuti dotace 
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost"), popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze 
zvláštního právního předpisu; žádost obsahuje alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, jedi 
žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační Cisto osoby, bylo-ii přiděleno, 
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li 
přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotací nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých 
peněžních prostředků a výší jednotlivých splátek,
e) odůvodnění žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1, osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2, osob s podílem v této právnické osobě,
3, osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh žádostí,
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou 
moc.

1. Základní informace

Název projektu
Přístavba šaten zimního stadionu v Ledčí n. S.

Wísto: realizace projektu tiky Ledeč nad Sázavou, ul. Nádražní, pozemek p. č. 1978/7, 
k. ů. Ledeč nad Sázavou

Termín-realizace; :
Termín konání, Vznik a realizace 
úhrady uznatelných nákladů.

7. 10. 2019 -31. 12. 2020

^élíoSerptrátikfíprojéktin ..: www.ledecns.GZ
jBlížsrpopia jarpjektU:::: y
Podrobnější popis: projektu. Krajský/a 
místili rozsah a zaměření: projektu - 
■{pilováákupihaj Výůžítí.,,;

V roce 2019 bylo rozhodnuto o realizací projektu přístavby 
šaten k objektu zimního stadionu, který byl dlouho 
odkládán. Původní stav byl 6 šaten pro celý ZS a byl 
naprosto nedostačující. Realizace projektu odsouvaly 
různé problém, které bylo třeba řešit přednostně (např, 
celková rekonstrukce střechy s náklady ve výši
6 533 833,- Kč, odvlhčení s náklady v výši 1 121 823,- Kč 
a nový řídící systém chlazení s náklady ve výši 537 144,- 
Kč), vše výše uvedené bylo realizováno z rozpočtu města.
Předmětem projektu je tedy přístavba šaten ke 
stávajícímu objektu zimního stadionu, která zahrnuje 
architektonicko stavební část, zdravotně technické 
instalace, rozvod zemního plynu, vytápění,
vzduchotechniku, silnoproud a bleskosvod, zpevněné 
plochy, opěrnou zeď, úpravy stávajícího nájezdu na 
zpevněnou plochu.
Zimní stadion je využíván v různé dny a časy hokejisty 
(tréninky, zápasy), školami a školkami, kráso 
kroužkem i širokou veřejností v rámci veřejného 
bruslení, Stadion je tedy využitelný pro všechny 
věkové skupiny, Zimní stadion využívají v rámci hodin 
tělesné výchovy i studenti Gymnázia* SOŠ a VOŠ 
Ledeč nad Sázavou, jejímž zřizovatelem je Kraj 
Vysočina.



Ucelí na: který žadatel čhčě■: 
;ddtáčj/pp:pžít:/’' .L/;V. Přístavba šaten ke stávajícímu objektu zimního stadionu, 

aby ZS mohl poskytovat srovnatelné služby jako většina 
ZS v Kraji Vysočina, jak pro veřejnost, tak i pro 
organizovaný sport

Odůvodnění žádosti:
i?bpis:výe}idzfeSitHaGeí;ffiri;«eděik:!v 
podání žádostí včetně informace o 
tom,:zda Sadatel zatlafe-prostředky 
na tento projekt v rámci programů 
Fondu Vysočiny, jaké jiné dotační: f 
tituly byly využity (od Kraje Vysočina 
nebo:i-prográmů EUjfzdá.záditeí ■■ i 
žácjai čfinančnj dotaci:od „mišta - 
(obce) nebo MŠMT a pokud ano, v 
jaké výši. v případě, že nebylo 
požádáno,; proč?: T ■

Výstavbu zimního stadionu realizovalo město v roce 2005 
s příspěvkem státní dotace ve výši 37 mil. Kč, kdy celková 
hodnota stavby činila 45 mil. Kč. V době realizace mělo 
město v podstatě dvě možnosti a to buď vybudovat ZS dle 
předaného projektu a v čase stanoveném poskytovatelem 
dotace a využít tak dotaci anebo nevybudovat stadion 
žádný. Výstavba proběhla v rekordním čase, stejně tak 
jako předchozí příprava projektu a to s ohledem právě na 
termíny dotace. Daní za rychlost byly bohužel určité 
nedostatky jak v kvalitě provedení, tak i v kvalitě vybavení 
ZS. Původní počet šaten pro celý zimní stadion byl 6, což 
je dnes zcela nedostačující.
Jak již bylo uvedeno výše, město ze svých rozpočtových 
prostředků již zrealizovalo kompletní rekonstrukci střechy 
stadionu, jeho odvihčení a nový systém chlazení.
V roce 2019 bylo rozhodnuto o realizaci přístavby šaten 
k objektu ZS. Na projekt přístavby město nežádalo o 
příspěvek z žádných dotačních titulů (ani krajských, 
národních nebo evropských). V daném čase nebyi 
vyhlášen vhodný dotační titul.

r Jdeiítifikácé-. žadatele*; ...... vm-
Název subjektu dle registru 
ekonomických subjektů:

Město Ledeč nad Sázavou

sítíto: Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou

iq©:.; / 00267759
Právní subjektivita žadatele:
{k žádosti přiložte: kopii dokladu o právní 
iůbiěktivltě :2ádátěiě)::

801/Obec

Bápkoýrlí: USlfe:::; Komerční banka a. s.
Číslo bankovního účtu: 9005-2429521/0100
Způsob vedení účetnictví:
(riefiodíčí-sů-škrtněté) 1. Podvojné účetnictví

SL OenovsheviéieFiiee'

Plátce, BPH : (AMQ/NĚy 7 ■ ANO (v souvislosti s realizací projektu nemá žadatel nárok 
na odpočet DPH)

íQspba ■ .ppmvíiěrts jednat;; i: ?
jménem společnosti:
r(štaWtárnt:žástůpčědlě:gbcbginílio::: I 
rejstříku)

Ing. Zdeněk Tůma - starosta města

Rdntakteř osdba.:;a: adresa:- . . :
(pdkudšedíšj jod ofiobý: oprávněné a 
sídiát::.:

Jana Meruňková - referent oddělení majetku a investic

I'Tieiefipitni:;;:.':;; 569 729 528
EřMílíLyT jana.merunkoya@iedecns.cz
Seznam příloh:
(seznam všech dokladů, které 
jsou k žádosti přiloženy)

1. Výpis z registru osob
2. Doložení náležitostí dle zákona c. 250/2000 Sb. - 
samostatný formulář + kopie Usnesení 6. 1 a/2018/ZM z 
ustavujícího jednání ZM
3. Čestné prohlášení de minimis



©ÉLKCSWžtogWeroieÉus položková:rozvaha vidá}ů;i;:i>říimu'V KČ

Výdaje Příjmy

13 804119,- Kč

Vlastní prostředky {jsou prostředky, které mohou 
být tvořeny vlastními prostředky žadatele í 
sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, 
granty, dary). Žadatel musí být schopen prokázat 
jejich výši.)
Dotace Kraje Vysočina - 2 070 618,- Kč
Vlastní prostředky žadatele (rozpočet města) - 
11 733 501,-Kč

2, Bližší inf ormace o použití dotace od Kraje Vysočina
Konkretizace jednotlivých částí projektu, na kterou je dotace požadována
Použití požadované dotace od Kraje Vysočina.
Výčet NEU2NATELNÝCH nákladů;

* mzdové náklady (výdaje) a ostatní 
osobní náklady (výdaje) a náklady 
(výdaje) na sociální a zdravotní 
pojištění organizátora a jeho 
zaměstnanců nesouvisejících s 
realizací projektu,

• náklady (výdaje) na pohoštění
• běžné provozní náklady (výdaje) (např. 

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojení k sítí, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky,

• náklady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
projektu,

• úhrada úvěrů a půjček
• penále, pokuty
• náhrady škod a manka
• zálohové platby neuhrazené a 

nevyúčtované v době realizace akce
• náklady (výdaje) na právní spory
• náklady (výdaje) na publicitu
• daně, dotace a dary

Náklady na provedení stavebních prací na 
přístavbě šaten objektu zimního stadionu 
ve výši 13 804 119,- Kč,
Výčet nákladů, které budou zcela nebo částečně 
hrazeny z dotace od Kraje Vysočina.
Z celkového rozpočtu v bodě 1. Základní informace - 
této žádosti můžete vyčlenit jednu či více položek 
uznatelných nákladů, a to v jejich plné výši Tyto 
vyčleněné výdaje budou ve vztahu k dotaci Kraje
Vysočina brány jako celkové náklady, které je nutná při 
vyúčtováni prokázat

l::t|pžpís-:d;pt|éé;p|iSř|jě:Sý^em9(r;.. yiSSsIHír r-t1'1;’

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 2 070 618,- Kč



2.
Celkové náklady projektu (objem 
projektu) jsou náklady tvořené součtem 
dotace a vlastními prostředky žadatele

13 804 119,- Kč

3.

Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v % (souběh dotace s dotacemi 
jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše 
poskytnutých dotací na projekt však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % 
celkových nákladů na projekt.

15 % z celkových nákladů na projekt

4.

Vlastní podíl žadatele v Kč 
(jsou prostředky, které mohou být tvořeny 
vlastními prostředky žadatele i sdruženými 
prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, 
dary). Žadatel rnusí být schopen prokázat 
jejich výši.)

11 733 501Kč

5. Vlastní podíl žadatele v % 85 % z celkových nákladů na projekt

Žadatel je povinen dodržet podíl vlastních prostředků na realizací projektu (tj, řádek: 4 
a 5 výše uvedené tabulky).

V Ledči nad Sázavou dne 25. 3. 2020

Inn 7HpnpkDigltálněpQdepsa
II ly, Z_uet ICK Ing, Zdeněk Tůma

Tůma Datum: 2020.03.2S 
13:43:58 +GT'00'

Ing. Zdeněk Tůma - starosta města

V případě zastoupení statutára na základě plné moci je třeba plnou moc přiložit.


