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FOND VYSOČINY
PROGRAM „NAŠE ŠKOLA 20206S

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")

FV02761.0020

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
k podpisu smlouvy 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení:

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

pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800

a

Obec Vepřová
se sídlem:
IČO:
zastoupená:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení:

Vepřová 36/1, 592 11 Velká Losenice 
00374440
Miroslavem Nejedlým, starostou

Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 16020751/0100

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Opravy v základní škole Vepřová", 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

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

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

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 120 000 Kč (slovy: sto-dvacet-tisíc korun 
českých).

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

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

Příjemce.

Celkové náklady projektu 255 687 Kč
Výše dotace v Kč 120 000 Kč
Výše dotace v % 46,93 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 53,07 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 135 687 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.

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.
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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 nejpozději 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

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nej později 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,
k) nákup počítačů a software,
l) nájem,
m) nákup zásob,
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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 
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
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slu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, 
V6° kazné srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem 
pru iícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci 
Zam odděleně ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně 

se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné
sledovány 
uvedeno, že
označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady proiektu 
(faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod) uvedením„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02761.0020", m

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně 
(vyjma dam z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí b5 

kalkulovány bez dané z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“) v případě kdy Příjemce ie jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemúži uptatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zakona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodno?) W 

znění pozdějších předpisu^ V takovém případě může Příjemce dotaci využít na 
finanční kryti 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 Cl. 7 odst.1 této smlouvy), úhradou DPH e 
v tomto případe myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na 
zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh 
prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními dokladv 
doručit Kraji finanční vypořádám dotace na formuláři závěrečné zprávy jejíž vzoMe umístěn na wwflLfondvysociny.cz v materiálech u příslušného proaramu T n 
nejpozdeji do 31. 10. 2021. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí bvť ’
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity y

- k°P'e účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě
- kopieL.fSčnL ní^mZlíJICI ZaÚČt0Vání a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle Cl. 8 písm. c), napr. vypisy z účetních knih, apod “
umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
po dobu kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst 2 této smlni.w archivovat následující podkladové materiály Iet0 smlouvy,

- tuto smlouvu,
• »»«££££ ry paraa°-

- prostou kopu 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 nřímriě žodo doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 * .

příjemce s likvidaci (§ 10a odst. 5 písm k) zákona č 250/onnn Qh b ?,ruse™ 
pr yidiech územních rozpočtů,, L přěSzTo'so"^ e °?%VTS 

kalendářních dnu ode dne rozhodnuti příjemce o přeměně nebo zrušeni s likvidách

e)

f)

g)
h)
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ČI. 9 
Kontrola

1)

2)

3)

, ěn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu
Kraj je °Pr^p/20oi Sb o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákona c- 01 fjnanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"), 
zákonů (zákon u

Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu maiiya to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku nSleduiírT^ ' P° jeho dokončení 
splněna poslední z povinností stanovených ČI 8 písnfS J í P°/°Ce’ v němž měla být této smlouvy. ' p,Sm' ^ ~ P,sm. f) a písm. i) _ písm j'J

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI 9 tétn 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

-n 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.

m 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

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

o) 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 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 16 6 
2020 usnesením č. 0333/04/2020/ZK.

Ve Vepřové dne V Jihlavě dne
H OB. 2021

// Miroslav Nejedlý 
starosta

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

OBEC KE
VEPŘOVÁ

Kmi Vysočina
lúkmm %7, 58? 33,!ihlaw;

8
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Kraj Vysoonn

FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) U V Á~ tz

Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) WĚĚĚĚ
Název programu (NAŠE ŠKOLA 2020

[ Název projektu j Opravy v základní škole Vepřovár 1 iČO. 00374440

Přesný název: Obec Vepřová

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, čp: Vepřová 36/1

Identifikační údaje žadatele Obec:.......... ....... Vepřová

PSČ: 59211

Sídlo pošty: Velká Losenice

Název banky Komerční banka, a..s

Číslo učtu: 16020751

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdv pro právní úkon

Titul:

Jméno Miroslav
podání žádostí je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby ,

Příjmení: Nejedlý

Funkce: starosta

| Titul
istatutarni zástupce žadatele (
V7 případě, kdv pro právní úkon Jméno
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení:

Funkce:



I

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Ji

i Jméno
podáni žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení

Funkce:

Jméno: liona

Žádost zpracoval {kontaktní Příjmení Vráblová
osoba projektu) Email ilona, vra b 1 ova@zd a rn s. cz

Tel: 566688175

Indentífikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel,

Přesný název

IČO:

pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

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)

obec Vepřová, okres žďar nad Sázavou

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,,

Jedná se o opravu sociálního zařízení v základní škole 
v obci Vepřová Sociální zařízení je ve špatném stavu a 
je nutné ho opravit
Cílem projektu je zkvalitnění zázemí pro povinnou 
školní docházku v obci tak, aby odpovídalo 
hygienickým a bezpečnostním podmínkám.

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)

Projekt řeší výměnu 2 ks oken na chlapeckých 
záchodech, 2 ks na dívčích záchodech a stavební 
práce na chlapeckých záchodech - úpravy povrchů 
pcaiah, oprava omítek, zdravotechnika (vnitřní 
vodovod), zařizovaeí předměty (klozet 1 ks, pisoáry 4 
<s umyvadlo 1 ks, elektrický ohřívač průtokový 1 ks, 
Odtene umyvadlová 1 ks), dlažba keramická, obklady 
vnitřní keramické



i 4, Cílové skupiny projektu 
Popište komu realizace projektu 
pomůže, jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
irnch Dodiwnki ^ tf,

děti ze základní školy v obci Vepřová
Realizací projektu se zlepší hygienické a bezpečnostní
podmínky sociálního zařízení školy

5, Předpokládány časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (napn výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod ); v případě organizace 
kulturní/sportovni akce uveďte 
přesný termín jejího konáni, pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní musit

výběr zhotovitele akce: červen 2020 
zahájení realizace akce červenec 2020 
ukončení realizace akce: 31.8.2021

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

Obec Vepřová má zkušenosti s čerpáním dotací z 
Fondu Vysočina. Na realizaci akce bude vybrána 
odborná firma.
Akce nevyžaduje vydání žádného povolení ani ohlášení 
stavby

j Celkové náklady na 
| projekt 255 687 Kč | 100,00 %

: Požadovaná výše 
dotace 120 000 Kč j 46,93 %

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 
dotace Kč 1 .00 i

1
%

- z toho neinvestiční 
dotace 120 000 Kč

................. !
100,00 %

Spoluúčast žadatele 135 687 í Kč 53,07 %

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,00 | %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 135 687 Kč 100,00 i % I

j 8. Plátcovstvf 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 a

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

žadatel není plátcem DPH

9, Prohlášení žadatele, že zajistí pódii na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajisti 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 
organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že;

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu uřadu. 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, Ideré k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)

1. Stručný popis naplněni specifických kritérií
2. Doložení náležitostí dle zákona č 250/2000 Sb.
3. Kopie dokladu o vlastnictví nemovitosti a snímku KM
4. Položkový rozpis nákladů

V e Vepřové dne 23.3,2020
y.

Razítko,•"•jméno/á a podpis/y 
statutárního

zástupce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele ;
Před podáním projektu si ověřte, zda



- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 1 
Výzvy k předkládání projektů

... projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládáni projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

- žádost je poclepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právního jednání

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



K 1 P ", i. i' ' O i i \ [í

a) Velikost obce, ve které je škola umístěna 

Obec Vepřová má 421 obyvatel

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

Dotace škole v těchto letech nebyla přidělena

c) Udělení výjimky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina 

K předmětu projektu neexistují kontrolní zjištění

d) Charakter realizovaného projektu

Projekt řeší celkovou rekonstrukcí sociálního zařízení chlapců

e) Umístění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v Z5

ZS nenavštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

ř) Organizace základní školy 

Základní škola ve Vepřové je malotřídní (pouze 1.stupeň)

Ve Vepřové 23-3 2020 Miroslav Nejedlý 
starosta obce
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Stavíš®: Vapfová

8. 3. 2020

198 311,20

jCsná s DPH CZK 237 536,58!

PíCří Zpracova Bi

Zdeněk KOLOQCH
• ZE0NICK É P RÁCE ■ 

Zelená 1295, 583 01 CHGTĚSOŘ 
1Č: i6258525 

DIČ; C26306030621



fíEiíÁ^PT-JLACS OBJ5KT0 STAVBY A SOlíPISO PRACÍ
01

Stavba; Vepřová

2020

[ Kód Cans )xa DPH fC2K| Cena s DPH fCZK)

Pákfacp z rczpcštů •ÍS3 311,23 337 S3S,g£

196311,20 237536,5601 Ckiacacké aacbesiv



■ríRYCÍ IJ3T SOUPISU PRACÍ

01 - Chispsaks zéchatip

8 3. 2020

0
0

Cena bez OPH

Cena s DPH v C2K S3S..SS

Zprer-ova Osí

Oó'sCi>:z‘rfití;
Tí-.QiQV itSr

" OiiMěk KOLOCICH
ZEDNIC K É f> S A C E - 

ísfig íS35r§S3 4í-E-> t. ^ i' 
. IČ: 16258325 

ivEĎÍC: CZS30603f5fel: ,■



REKAPITULACE' CAEMÉM! SOUPISU PEACE

01.Chlapecké záchody

2020"

elitu - Popis Gena cslkerrt [CZKI

, Z AR SHRB

HSV - Práce a dodávky HSV 27 756,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 638,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 14 854,47

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouráni 2 375,75

99 - Přesun hmot 1 226,74

©97 - Přesun sutě 1 661,60

PSV - Práce a dodávky PSV 168 554,37
721 - Zdravotechniha - vnitřní kanalizace 17 293,93

722 - ZdravQtecňnika - vnitřní vodovod 6 847,40

725 - Zdravoíechniha - zafízovact předměty 68 284,26

742 - Etektroinstaiace - siaboproud 12 607,37

766 - Konstrukt* truhlářské ÍS 000,00

771 - Potiishy 2 dlaždic 13 843,51

781 - Dokončovací práce - obklady 33 359,14

783 - Dokončovací práce - nátěry 897,46

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 121,30



UÍ' Ir, '.i

01 — CMapsefeé 2SCKC%

8. 3 2020

Pč Typ Kód PopiS WU Množství J cena [CzK] Cena celkem fCZK]

ttéhSmhf soupisu esRíem 196 31:1,20

d HSV Práce a dodávky HSV 27 756,83

0 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 638,27

1 K 310238211
Zazdívka otvorů p! do 1 m2 ve zdivu nadzákiadovém 
cihlami' pálenými na MVC m3 1,280 5 967,40 7 638,27

D 8

K 812315402

Úpísvjí povrchů, podlahy a osazování výplní 
Oprava vnitřní vápenné hrubé omítky stěn v rozsahu

16,000

14 854,47

2 plochy co 3034 m2 253,92 4 062,72

3
Váoenocenientová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních

K 812321141 stěn nanášená ručně mz 32,300 334,11 10 791,75

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni
Vysekáni rýh ve zdívu cihelném hi do 30 mm š do 30

25,000

2 375,75
4 K 974031121 mm m 95,03 2 375,76

D 98 Přesun hmot 1 226,74
5 K 993011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 8 m t 3,248' 377,69 1 226,74

D 987

K 997013501

Přesun suté
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t

1 661,80
b iTiezfekiádku do 1 Irm se složením 2,/01 347,01 937,27

7 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce {skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 2,701 268,17 724,33

0 PSV Práce a dodávky PSV 168 554,37
0 721 Zdravotechnika -• vnitřní kanalizace 17 293,93

8 K 72IR Potrubí kanalizační z P£ O+M Rpi 1,000 17 293,93 17 293,93

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6 847,40
9 K 722R Potrubí vodovodní plastové PE D+M kpi 1,000 6 847,40 8 847,40

D 726 Zdravotechnika - zařizovacl předměty 66 284,26
10 K 725112022 Klozel keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým

soubor 12 576,44splachováním odpaci vodorovný 1,000 12 576,44

11 K 725121521 Pisoárový záchodek automatický s infračerveným 
senzorem ks 4,000 10 788,75 43 155,00

12 K 725211603 Umyvadlo keramické bílé šířky 800 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby ks 1,000 4 752,32 4 752,32

13 K 725532111 Elektrický ohřívač průtokový ks 1,000 3 500,00 3 500,00
14 K 725822833 Baterie umyvadlová stojánková klasická s výpusti soubor i ,000 2193,01 2 133,91
15 K 998725101 Přesun hmot ionéžní pro zařizovaní předměty v 

objektech v do 6 rn t 0,124 859,56 106,59

i3 742 Elektroinstalace - síaboprouti 12 607,37
16 K 742-R Eiekíroinstalaice kpl 1 ,QQQ 12 607,37 12 607,37

D 766 Konstrukce truhlářská 15 000,00
Demontáž, dodávka* montáž plastových oken plochy

* K 766622115 přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 rn s rámem do zdivá! 
včetně opravy osten! oken

m2 2,000 1 500,00 3 000,00



MJ Množství •i cans [0.231PC Typ Kód Popis Cení; celkem jC.52-5

18 M 61140054 okno plastové oíavlravá/sUopné trojsklo přes plochu 
1m2 ví, 5-2,5m m2 2,600 6 006,00 12 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 13 843,51
i 9 K 771121011 Nátěr peneíračm' na podlahu m2 7,500 62,57 469,28

20 K 771571310 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty m2 7,500 202,43 f 518,23

21 K 771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených
flexibilním lepidlem do 25 I<s/rn2 m2 7,500 848,62 4 864,65

22 M 59761432 dlažba keramická slinutá hladká do Interiéru i exteriéry 
píro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2 m2 7,500 910,33 6 827.48

23 K 993771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v rjo 6 m t 0,187 876,30 163,87

D 781 Dokončovací práce - obklady 33 659,14

24 K 781471310 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty m2 24,880 153,62 3 822,07

25 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 24,830 773,59 1S 246,92

28 M 59781039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 27,368 372.41 10 192,12

27 i\ 993781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramická v 
objektech v do 6 m i 0,474 839,73 398,03

D 783 Dokončovací práce. - nátěry 897,46

28 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr kovových zárubni m2 5,454 164,55 857,46

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 121,30

29 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 18,000 32,22 579,96

30 K 734211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otéruvzdomých v místnostech výšky do 3,80 m m2 18,000 85,63 1 541,34



REKAPITULACE STAVBY
01

Stavba: Vepřová

Cena bez DPH

(Cena s DPH
CZK

•P '-'x LYYLpKÍ

Zdeněk KOL
• zto.titK: - 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
01

Stavila; Vepřová

2Q2Í

Kod PopiS
>H j'CZK] Ovsa s OPh (CZK]

Náklady z rozpočtů 

03 Oku
15 000,00 18 150,00

15 000,00 18 150 00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

03 - Okna

f< 'S o-rrjfi

0
o

Cena bez DPH

16 000,00

DPH

PreJeKtanř .............. .......... ..... —... ..... ........................

C2K
18 150,00

OÓpdníiV3l;?i



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

03 - Okna.

2020 '

Kód dílu - Popis
Cena ceikem jCZKJ

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV

<'86 - Konsíí ukoe truhlářské

15 000,00

15 000,00

15 000,00



SOUPIS PRACÍ

03-

PČ 'Typ Kód HOpil MJ Množství j sena [CZK] Cena celkem [C2KJ

Náklaciv soupisu celkem 15 000,00

0 PSV Práce a dodávky P8V 15 000,00

[) 766

1 K 766622115

2 M $1140051

Konstrukce truhlářské
Demontáž, ciodávkae montáž plastových oken plochy 
pres 1 m2 pevných vyšky do 1,5 m s rámem do zdivá, m2 
včetně opravy ostání oken

okno plastové omvímvě/skkjpně iiomklo přes plochu 
1ir>2 ckS-ZSíh

.oc

15 000,00 

),00 3 000,00


