
FOND VYSOČINY
PROGRAM „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 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")

FV02774.0007

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: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800
variabilní symbol: 27<'4000/

a

Český svaz chovatelů, z. s., Okresní organizace Pelhřimov
adresa se sídlem: Radětínská 1157, 393 01 Pelhřimov 
IČO: 00448290
zastoupen: FRANTIŠKEM HLADKÝM, předsedou a MARIÍ JŮNOVOU, členkou výboru
(dále jen “Příjemce”) __
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 2979665359/0800

Cl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „VÝSTAVY ČSCH A MCH V OKRESE - ROK 2020“, 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 30 000 Kč (slovy: třicettisíc 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 33 500 Kč
Výše dotace v Kč 30 000 Kč
Výše dotace v % 89,55 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 10,45 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 3 500 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. 10 %) 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.

6) Dotace je poskytována ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s ustanoveními nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, 
kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují 
určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech 
za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1-75), zejména čl. 21 a čl. 24.

Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 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 ani po případné výzvě 
předložena v souladu s Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

Cl. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 1. 2020, nejpozději však do 31. 12. 2020. 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 tabákově 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) dotace a dary
g) náklady na pohoštění,
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h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 
bankovní poplatky, ...)

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nájemné (pronájem ploch a objektů),
b) nákup materiálu (tiskové a propagační materiály, spotřební materiál),
c) věcné dary (ceny poskytnuté v rámci soutěží),
d) cestovné (přednášejících, při dopravě exponátů, komodit a předmětů),
e) drobný hmotný dlouhodobý majetek,
f) nákup ostatních služeb (organizační zajištění, propagace, doprava vystavovaných 

exponátů, komodit a předmětů, honoráře přednášejících a hodnotitelů)
g) ostatní osobní výdaje (dohody konané mimo pracovní poměr - dohody o provedení 

práce, dohoda o pracovní činnosti - vč. honorářů přednášejících a hodnotitelů) vč. 
povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,

5) V případě, že dojde k rozporu mez(ČI. 7 odst. 3 této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3 této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi Čl. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

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

Čl. 8
Základní povinnosti Příjemce

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

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

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. analytickým 
účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce 
nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu 
ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, 
průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem 
zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci 
sledovány odděleně ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
(faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením
„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02774.0007",

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
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kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v případě, kdy Příjemce je 
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na 
finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data 
ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy). Úhradou DPH je 
v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na 
zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 28. 2. 2021.
Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- seznam dokladů finančního vyúčtování, viz samostatná příloha na 
www.fondvvsocinv.cz

- 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."
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
/) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) 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 jeho dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. —i) 
této smlouvy.

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

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

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede příjemce 
„Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
a) logo Kraje (nebo sponzorský vzkaz) viditelně umístěné v prostorách konání akce
b) verbální prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u 

příležitosti akce,
c) oficiální pozvání zástupců Kraje, volný vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje.

4) Publicita dle ČI. 10 odst. 3) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu.

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

Čl. 11
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

Čl. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

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

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.
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Čl. 13
Závěrečná ujednání

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

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lenka Vondrová, tel.: 564 602 209, email: 
vondrova.l@kr-vysocina.cz, Mgr. Marcela Rosická, tel.: 564 602 577, email: rosická.m@kr- 
vysocina.cz

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na zákládě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, není možné povolit.

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

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

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 05. 2020 
usnesením č. 0977/17/2020/RK.

7



J
r'éM ; mO'lil

dne
í: C.2u£0

02 07. 2020

V Jihlavě dne,

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ 
Okresní organizace
393 01 Pelhřimov 

iČ: 00448290 ®

FRANTIŠEK HLADKÝ 
předseda

Ing. Bc. Martin Hyský 
člen rady kraje

/'

MARIE JŮNOVÁ 
členka spolku

8



Kraj vy$mmm

FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

ij EstílSfSělí! cisfo ĚaSaSsž seiřjfjfejjet
[ Kód dbkšmsiscfcé žádostš §ps
|f SasšR*® uyp&aěftí áadoss WStereSle na 
l „Odeslal data" v záMaví forniuláfe)

(Název programy___________
Název projektu •

IldesiiSlcagsal ád^e žadatele

Statutární zástupce žadaiste 
V případě, kdy pro právní úkon 
padání žádostí je nutné více osob, 
twednoL* se všechny ty to osoby

Statutární zástupce žadatele 
j ¥ případě, kdy prs pmvní úkon 
pssSásK áátfoslíjs mňné více oscfe 
smáfáw se *fšadissy iyta csaty

ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020 __ __

VÝSTAVY ČSCH A MCH V OKRESE - ROK 2029

IČO: 00448290

Pleseý název: Český svaz ctevateML x.s„. Okresní 
c$i§3íišsace Pdfóžswew

Právní forma: Právnická osoba - nestatni nezisková 
oR^izace

UEoe,£p: Radlfeáká 115711

Obec: Pelhřimov

PSČ: 39301
[ Sídle pcš%*; PetoíMSOlí
j Název banky: Česká spořitelna, a.s.
| Čisto účtu: 297968535310000
llM;

j Jméno: František

1 Příjmení: Hladký

* Fonteee: pfedseda
Titul: |

Jméno: Marto |

FTmSKřSh:

čten výboruFunkce:



r......... Titui: I
1 Statutární zásfefřc© zasfeíefe ; 
I v ptfoeděí. tety pmfsrámt &sm i
|! podání žádostije nutné více osob, 
i uvednou se všechny tyto osoby

Jsraérso: 1
Příjmení: [
Fynkce: j
Jmésío: feSarie

í Žádost zpracoval (kontaktní 
i osoba projekte)

Příjmení; Jíinová

Email: junafvamane@sezna0n.cz

| m: iims&mi }

I Indentifikacni údaje 
-zřizovatele (vysání Jen žadatel,

Přesný název:

IČO:

žpolssd Je příspěvkovou 
.©glIsSšEasí zřizovanou osscii
L _

Název banky.

Číslo účtu:

I i„ Lokaizace projato 
: Uvedte v jeků vbd budb přejetá 

fsaSscssso (flámy oůscs itčeim 
■ cfcmsti}; w případě, i&tude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí tak je vypište 
ftóss v případě dopadu m věíši 
úz.emr mr&dte vyššš asknárésíf&škmí 
jszĚmiím (napři, sÉmxŠ GRP, okres, 
celý kraj)

Výstava Kamenice nad Lipou 2.5.-3.5.2020
VýsSaaaMCH Psem? 20.6.2020
VýslavaŽitBíscB 15.8.-16.8.2020
Vystaws BusnnsKfec 22.8.-23.3,2820
Výstava Pelhřimov 12.9.-13.9.2020
Výstava Pacov 2.10.-4.10.2020

V současné sífoac! ohtefeě ksKonswu předpokládáme, 
ze se n-sMeřé výstavy uskuteční»' nátesdnfěií 
terminech až se budou moci tyto akce pořádat

- zkvalitni: efervy zvířat a jejich hodnocení na výstavách

2_ CMíferoáwsí afafe®
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 

i .pmšžém chcete vyřešit; co tfrss 
, chcete dosáhnout pkérsou cSe 
[ prsfe&fc - co -sécefe- ziepM, 

zkvalitnit..

3. Popis projektil 
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu: co cftcsře 
pommel budovaí, vyfepšovst 
Ofigmizoími s^o,.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu {kolik, 
čeho)

p&ssššeí&kSMm zkíšerčfct? posšizrařsseiši
- zlepšit pcéstát&y fpm zesš^s, ztepsít
sřybasfení a prostředí ws kterém budou prszetiteíáíta
- přiblížit chovatelství široké veřejnosti a přilákat děti a 
mládež. k této činnosti a získat je do členské základny 
£SCH
r rozšffrt členskou záMadhm prosžňecMcfeřfřw propagace

L sapsíěB* čestných cen s pohárů p© šrjssSsvostiaiele a 
IKiatfé sfe^afete - ngsoisfeii zšsšsíí m> rcEsahu a.
'jvePíosti jedhíKJf&tfých výstav
[■ pořádání odborných přednášek pro mladé chovatele a 
.podpora jejich činností
jj- spolupráce se záMasMrsii ikc-lami formou exkurzí pH 

jisfei zvířat. va. osixKBéňo výkladu posuzovs^sKt 
!.ctewaleK3



4, € Sows skupiny jprojektu
Pas&e kxmzsz reafescs pespšůmi 
pomůže^ jaký fes tete fníí pm mě 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

i- možnost nákupu kvalitních zvířat a odborných rad od 
zfeešených chovatel safest pro osÍséííí -chsvalásie, afe i 
pro sérékcti veřeýtost a sEžádež ss zářeni o
jdisvsíešsívl
■ v rámci doprovodných programů na výstavách zajistit 
návštěvníkům také možnost odpočinku a relaxace a 
ukázat i šáokcu škák> ptačen a drahá chovaných zvířat

&, Přerf$X!éíláíiaíSf časový 
feřPíonog^a ffesftzace 
projektu - začátek/ukončení
projeto
Popište zaftá^rá a pk&mč&tá 
zsM&M-ch íaa!feč?sfc39 fiz? 
projeMu (mpt. výběr cksdmaie!®, 
pr/pravné práce, vlastní realizace 
apod ); v případě organizace 
kiáipm&s&ofiomí afee í/seďte 
ísfesrsý termín jejího tonáii; pokud 
mjszm známy přesná data, tak 
uvedte katencfámí měs/c

Květen - Říjen 2020

S, Orgga&bss&gf a eátariíé 
afeszpsčeíii paleto 
Fdpéšie ¥sše zSoišenmli s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizaci 
pnmklá {podávání žádosti); kdo 
tsssáe projekt maiko^ai (přímo 
ŽarMeí nebo pros!žedn&Mdí: 
odborné firmy}; jalcé organizační 
kroky budete museí podniknout, 
ady projekt by! zisaBzotrán: jské 
pondení rmesiíe vyřkBpm zdárný 
pstMsěh jssspefe

J .íavy v rámci okresu jsou organizovány již řadu let 
!Na výbavě mtedýcfc clwsvatešš v Paoosčá se potírá 
tercie iKlsái ctos&sě cte 1345 M pod odfeoraýra
Ě̂^fedese zkušených dsa^eíli PS léto ská proíJsM í 

rantace nejen ZO Pacov, ale í celého ČSCH a 
rovotíný program s chovatelskou tématikou 

kamši&nf im ée§. Výstavy uvedené v iboáě č. 1 peaíšxují 
pdrK^avě ZG ČSCH zs podpory OO ČSCH a je nuteré 
íofcsi^. vf§$agmaM&, zapsál posuzssrraíele, zspsfit 
Sestné ceny, poháry, katalogy a propagaci a v 
neposlední řadě zabezpečit kvalitní podmínky pro 

msesié sjffsía a také program pro návštěvníky.

1;

Celkové náklady na
projekt 33 500 Kč 100.00 %

Ptd5askmr&c5&' výše 
ašetese mm§

ř
K£| 82,55

1
% j

7. Rozpočet projektu
li žadatelů, kteří rrsolsoL* uptainž 

mšpoůsš DPH na vátespm se 
j>ráMsefy cwádĚpĚez ÉíPH. Qsfsš® 
žadatelé t/váději náklady včetně
DPH.
částky uvádíte v ceJýoft Kč

- z toho investiční
íMese

! Kč ,00 %

- z miss ménmsMmí 
dotace

: ®SSS©
|

ísS i®®#® %

Spoluúčast žadatele SS00 Kč 10,45 %

-z tefeséwesřtósrf 
spokrděast ,60 %

1
- z toho neinvestiční 
spe&mast 3 S45S Kč 1S&88

........ .............
%

J &. Pížteffiissfvl DPH a žasfsMe fzaMiife^e ifhcdřKRí sa^^Eíi]



! žadatel je plátcem DPH a o zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
í 8rraíiia»ánán daného pFOfefe ířosá íhtíé rea odpočet daně z přidané ŽKM&sGíf

j financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z podané hodnoty 

| žadatel není plátcem OPH

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
»sřejisšii&B sjřfefanfssfe údsp o projektu
ŽastateH že zapási podl na sjteMžnancejKÍHjí pojeSta a ssHžhfc&á se zxsš^nšsém
sffiéto Jmásís ftíbcbodfniho pRma), adresy jsáSa), názvu prájeMu a výše praSlené cfoSaee pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

1©. ProMášefií ža-sfátefe o vypořádám závazků {řsetýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krafw Vysočina)
Žadatel prohlašuje, te:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči
siáfeŽEn rozpočte ss povážu? závazky vůči Snsnčfítnm úřadu,, Správě smšMsíhu 
zahmpečestí. ztik&inĚstím pcgi&kimĚm a OaSw spráMšr za síšMfsmsiy se pGst8šž%& SJ&řáaraař 
žiwQfeia®jaraasífe^ Pbzeesteaiý Řmž, Síššmě kmšnazvtfe fcj*Sess#a SaS&sř fena# dojí&mtf 
ínfrastruříforyj,
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v išfcvidacL

f 1. Prohlášeni žasstateie o éěefKfes efedcM foevypUkije žadatel, Matý poíižhrá áéetm 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) odi.1.2020 do 
3l.12,2®m

12- Saziuam ástJsái (Ih&ďíe sazoam váscfe dkM&ďů, M&m k žadtosžř psSkšáášie a taěfsÉgte
je.)

Příloha c. 1 Spedická kritéria
Příloha č. 2 Výpis se spolkového rejstříku
Pfškfe č. 3 Zápis se schůze 15.12.19 - bod 5a) pověřená osoba
Přsíoha č 4 Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
Příloha t. 5 Čestné prohlášení
Ffsloha č. 8 Podrobný položkový rozpis Báyadů prefektu

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Okresní organizace 
393 01 Pelhřimov

V Pelhřimově dne 18,4.2020

statutárního
zás&pca^zásfeipaů žadatele

Poznámka pro žadatele:
Ffisd podšitím prvgsklu sí ovářSe. zda:



Příloha č. i

Specifická kritéria:

») Tradfó&SaisitMX akrivíí (imtims rozpěli Í-1S)
■" fifeíaríe aMivit je raéaš než 3 raky f 6 had)
U historie je 3-5 létá (4 body) 
r"; historie jc 5-10 Ictá{8 bodá)
* ,**■*? í*.i*ú *■?> - F^kl vestav teáqie cca od SMýcJt let niuftto
s&fets- tř pc€teaaá£.É i1 Í-Ss i£fcd$ je icaSaováíi ps®jeM' V^síbs-w MCSU

b) Dopad projektu (boilové rozpětí l-lfl)
Ti mfeíns (lokální) (! bod)
..’• řEskmáiaÉ Í-S body)

<*^1-*ís»*y okres, MHom- Kraje VMa jmbvysuvovatrtc aaavstcvrac,IttgftMiCK. Propagacevýaav je.(W.p^Mní^im J'
celoslatne vydávaného periodika CHOVATEL.

«zinárods£ (sS hada)

e) Zaměřen? projektu na oblast zemědělství (bodové rozpětí 1-1®) 
postata? (1 bod) - zájmový chov drobného zvířectva 

’sýrocn* akce,. kKse přispějí ke zvýšeni «dix»q£ átevitě subjekty v ofeksií rostlinné a živočišné 
výroby (5 bodá) 

éfecspanijiy (\ íl S»ifři) 
i i skoí (10 bodů)



Vy sc
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Psdruteý poiozkový rozpis nákladů projektu

i\ $ í
Číslo položky í Položkový rozpis nákladů projektu

Celkové náklady j

i
: : celkový osje» kbvestičnSch mmmšácm

PtROSTŘEIMĎ
33500

i 1
i

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM v tom:
33530 1

2 aájjemné (pKmsnéjewj přjjdi s a&fdfcSí)

I -
3

;
věcné «fary. (cerey poskyíraifé ¥ ráme* sooišS) ;l

30000. 1

4
fSstefý 3 psBpagswii matesnái, 1

materiál spotřební materiál} |
] 3500

5
^org. zajištění, propagace, doprava |

gtá&žsp- ©®t sfegžgíb vystassteteRýdl? SHpopá&X tenocM 1
a předměte) |

6 CSS0» NÁKLADY CELKE18 ¥ fcm:

(přscin^e|k:lcfi!, dqpísms estpsHsátós. 
cestovné komodit a předmětů)

| a i

ostatní osobní náklady
I

1

9

(inspř. honoráře 
npx přednášejících a 

hodnotitelů, včetoě

1 1

10
(např. honoráře 
0eémš$4k$ch a 
hodnotitelů, včetně 
popšíiw) i !


