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SMLOUVA O POSKYTNUTI 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)

ID 003040.0001 

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem; 
zastoupen: 
k podpisu oprávněna:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Kraj11)

Q

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
Mgr. Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana
70890749
Sberbank CZ, a.s
4050004999/6800

ca

Mikroregion Telčsko
se sídlem: 
zastoupen: 
k podpisu oprávněn:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce")

nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč
Mgr. Romanem Fabešem, předsedou
Miroslav Požár, místopředseda
71180311
Československá obchodní banka, a.s
211120061/0300

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu kraje (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Národní geopark Vysočina - spojujeme vědu, turisty a 
místní obyvatele2 * 4', 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 oprávněnou
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 
odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení
termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
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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.

Kraj Vysočina

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 
českých).

2) Výše dotace uvedená v Čí. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud budou skutečné 
celkové náklady akce nižší, výše dotace se úměrně sníží.

3) 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.

4) Souběh dotace s dalšími dotacemi Kraje Vysočina či dotacemi jiných poskytovatelů se 
vylučuje.

5) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst L 352, 24, 12. 2013, s. 1).

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nej později 
do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Případné nevyužité prostředky budou vráceny nejpozději do 31. 1. 2022 na účet Kraje 
č. 4050004999/6800. Příjemce bude o této platbě písemně informovat kontaktní osobu 
uvedenou v čl. 13 odst. 3) této smlouvy.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1.1. 2021, nejpozději však do 31. 12. 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
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a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čí. 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 zajištění publicity projektu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ...).

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) mzdy, platy a ostatní platby za provedenou práci vč. povinného pojistného placeného 

zaměstnavatelem,
b) nákupy materiálu,
c) nákup služeb,
d) cestovné,
e) odměny za užití duševního vlastnictví.

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, ve znění 
pozdějších předpisů.

■■

Kraj Vysočina

Cl. 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 hospodárností,
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 
evidencí 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
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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 a pod.) uvedením „hrazeno z dotace Kraje Vysočina 
10 003040.0001“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“) v případě, kdy Příjemce je 
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce 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 (závěrečnou zprávu), a to nejpozději do 
31.1. 2022. Přílohou závěrečné zprávy musí být:
- stručný popis realizovaného projektu,
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projekt 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) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2) této 

smlouvy, 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,
j) zajistit udržítelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
k) 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- ti 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Kraj Vysočina

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. 
k) této smlouvy.
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Kraj Vysočina

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.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat kraj v následujícím rozsahu:
a) umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" (v grafickém provedení a dle manuálu, 

který je ke stažení na www.kr-vvsodna.cz/pubiicita) na pozvánkách, plakátech, 
programech, vstupenkách a dalších materiálech souvisejících s projektem, pokud 
jsou k této příležitosti vytvářeny,

b) verbálně prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích, pokud jsou 
u příležitosti projektu pořádány,

c) v případě, že bude Příjemce kontaktován osobou uvedenou v čl. 13 bodu 3) této 
smlouvy, je Příjemce povinen provést oficiální pozvání zástupců Kraje,

d) distribuovat mezi hosty nebo účastníky projektu tiskové materiály, které případně 
Příjemci předá Kraj,

e) v případě projekce odvysílat video spot Kraje (video spot si Příjemce stáhne na

f) v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s realizací projektu, umístí příjemce „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina11 s aktivním odkazem na www.kr-vysocina,cz,

g) v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích, umístí zde Příjemce 
informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského 
vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.krwvsocina.cz/Dubiiata nebo 
nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

Publicita dle čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále
v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.

3) „Logotyp Kraje Vysočina'1 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 projektu

1) U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

ČL 12
Důsledky porušení povinností Příjemce
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Kraj Vysocí na

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

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), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Lucie Krtková, tel: 564 602 533, e-mail: krtkova.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 Čl. 1 a 
Čl. 13 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranné s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 2 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 ze dne 
25. 3. 2021, 10

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 20. 4. 2021 
usnesením č. 0717/13/2021/RK.
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Kraj vysoana

V Telči dne }J.:je.Li V Jihlavě dne 1 1 -05- 2021

í
\ '„V(JG.

a.
za příjemce

Miroslav Požár 
místopředseda

za kraj
Mgr. Hana Hajnovi 

náměstkyně hejtmana

i

, MIKROREGION telčsko 
i NÁJW. 2ACHARÍÁŠE Z HRADCE 4
! 588 58 TELČ
L . 100:711 80 311

Kraj Vysočina
Žižko^ k?7 SK? jí? I

62
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Kraj vysočina
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

cMqwarm.
V ¥ S O C í N A

Krajsky úřsd Wss-ana 
R'NOr. feta krytové, Pih.O. 

V«šoud Odtssru regsoňiiatí® rozvoje- 
Zítkova Í9S6/16, S&6 01 jSilava

KUJ.tP$if1I443

Míferor«gion TeKsfco ...,
řiéfí^lnígtó&ar^VvsaĚms ¥;-- :
ném.. I&íb&mlĚ i Bradce 4f 588 56 Těšíc ... ..... """...'..................
řČ: 7U80 3U Wjt AíAAÍAí.í
X&íusémš líésmpcr Mgc, Remmrí Fsbel p-ř®ílssd»
Vvfeufft: Sv^flItk m SS5 43Sř z^AAk AA^ZAKlAAíA4.A

Žádost o poskytnuti datace

Národní gmpmk Vy$o&m ~~ spojujeme vidu, turisty a místní obyvatele

1. Zítévs3dně«í MskJSTi § karste^í proje&ut
2. f^pís proishtif ® kíidové rtíMty » c%
5, V#s sknset a ítofc® mata&cs p^iekus 
4., CSbvé sfepirsy
5. vatbíí na $.trMegk:ké dokumenty Srsje V^cZdni 
§. p^totí
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Kraj Vysočina

1, Zdůvodnění Žádosti a kontext projektu

Gsiipiir't Vy ujci ns psí?"- vň'";?} Kí národních g*cí;-3?ký v Gííto!; rspoHHe & sa -síí^íí" mi®?; Tšší;,
7,'His 3 Fooiikv. V rQ£'~ 207J) d-Hk) ¥. Cíem- n -‘níKá;- r%-v íshn okop ■kbkcvš rodofia **(
225,35 fcn2).

Vysolme je- v íámo es# Cm&ě ?e.putoMky ititioHny sv« šarr^řiš€fe>y tr&sftd
iél-hy a zpíaeo^ám |ylyř krásnou přírodou, astým ovzduším s přítomností oý^dsrelíýcn eíot^pů, sfctómeh 
scenérií, rybníků 4 r^felsmif.
i® -úitml dm^mm VysaSrus m nachází máa wsramnýcft g«ša&aSts pWrsdBids a Ummckych 
památM, fynstídíých a n&ycnýeH stastís s dwíš-ich atrii &tívif fv pepmK $ Tigšíi mmétt&y u:M£SC0j. 
Kú-m m zde rsvísěf fmi-otsíyí kulturních, vzdětávmoefv o pc^yiámé raiyérrýeh afei To vis vytvvm 
potenciál využiti jak v cestovním ruchu -jtzv, gaotufism-ussL z ptéfrkiéu ^kmnré (m?m%í a 
popuiamace výsadků vědy a výzkumu mezí mii vHeínsm Afttivsty ger^í-ky íaý poápocyjí' 
Hospodářský růst a pářený, íttouhodsbé ydržtfeksý n»svoš fJo^fersé-he
Citem fiSopšsřky * ochrana h'gjmy ípm osních. bssiohckv'-h a šuAíumkti Hyd^ot;, ii4rí;í*ífííehc
aníovniHo -íucfou ivyHfem dosavadní výrazné sezónneidý propašován; přírodo-írc ku?'yfmcH. 
hšSiOfK.teych ssuvisiosst pfGp&pee- a intsrpmtsts védecbkň mtomriSíi, zajmíma z obíasíi ge-jšogje a
příbuzných oborů.
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Kraj vysočina

» íSíscýens' místrncn oba do roirvpj® geúpaíku.. partidpece otec 1 na feo-nKféínscn pnydykte-;:hr 
navázáni spolupráce s á$Mm\ akíásy v tmi srnu (napit po-smkí^elé, šperky..,!,

* ssIkíW siktérft pH %tmu,w^p4 strategy gtopá-rka.
s příprava fípvych spafefeých pmi-ešiĎ,. potasic-W© výzkumné feniKti m území

gwopartu a vvPkKiávání reálností rozval® sp^lupráct lví. meimérsšnO na relevantních 
wzÉymríých iém&teeň scsy-vrš^kicíí- $ ňnm$zmP§mmťm,

« spcdypcike s Pfk€*ú0'4'é&šK,&ou faMto-M UK & Cmkmj g^sfjc&O'© skslteoy rw š4feí>«íV:.h 
gsífog&kýdi mafeňátesrb fmapov-ě mtéklB-éý,, m;&p&éě^i ^Bútúpj i MaůiPtě ínierp&mos pm 
wfsjnoíp., poprav® n@iičsiyíi'i

* navázáni spsíkrprács s Náfpdnfrrs pmQéav&éMzkfm tmumm rtvorfea konceptu rv^uirwch
reafeac® gec-gxpzií, mterpr***jcffi věíkcKyeb ům).,

* společný po-%ntp s Ué^únim památtevým ú-síwesrs. A^efeírV věd ÍR a Muf^errí Vy&očdy 
JíMava při r«*íi»d geoktgteMřcřt ssposk-..

3,. Výše dotace a doba reaNsace projektu

^oJsdavsmá výšs dotace: 2QO0SO KČ fviz rfjíaba i. í feřpočsí iKippkm}
Doba «-g@£iSí:«; 1 I. 2021 - 31. .13. 2021

4. Cílové .fk-upiny

* Tyr&té a návítévrád i Knje Vy!sočm» s jlřtýcn nsgksmj, v€.. zahrsnscnřeh,.
* piítrwři v@ yefepré a afcHi^nseká iféte, ©sifsířrf ípokipmiyiks v úí-tmí ívt.

podrt&attt^veh 3 v otémti. cesí-pvnlho -mcho a votneV^ts-vých skUvIíK
* Sisaly, Skotská Mni«m a daii vidéiávac; iosí&yc®,
* odborná í tslefej VÉřajnost

5. Vsžba na strategické dokumenty Kraje Vysočina

Projekt je v S3uí®dw s relevantními .str&iigckyrm a tonssípčn&m dcskyrner^y Kis# vys-íVš:ns, z® jména:

# Síratsgsé r©ř¥oie Kraje vysočina
o Priontní €shCKt t IConktófencesch&pni ekonarn&a ís zamesteancnrt 

4 Opatitni 3.1. Véda, výdšwrp i Inovac®
* Opatřeni O fe$í©(n#m štetetvš

o Ptkmtpí oto&s$i 5 Mr&tstismš kij-^yrm a ftšíprické UétŠktvi a oesovní risen
* 0'p»tř®r»l S4 inltmímkiurě. c®sl0¥tííh<ř fm*u 
s Optmfmi S.2 v zmtmnm ruáni

es ČÁss-tny-ií tól pfšsfšíní P0pi$:í 4 2df@vé Bwml pmu^ůi s iíišístftteiy vtritev 
B Dfiétřw-ní 4.1 Obnava á ro^sfij venkffvs^ěitp pmstom
* Opatřeni 4A Féc® o aon&dy a kraprsu vyssčírr®

» RegNuréinl imvzílni $i?ategie Kraj® vyssan® na období 2Sl.;í - 2030
o ^rfofštní stisasí A ifíůvační ínfrastnAtyra a tmwMf techne-togli
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Kraj Vysocí wa

o PoíKHrsi £íbs.a$t 0 iM$ké 3 Pfí WKxvmnkh AkXwň 
* Strategie' ivWWSíie ££Svíív3hc mdhu v Kraf; vyftiiiiii.® íís obíki&š 201? ™ 2025

a PTiQf;tí5 o&lasí A feiVDi s í&vaOtriém mknék^ csstsvmbs ruchu u souiadu $ prisopy 
iXirrř^elností

s Opaíňmt A..1 Búzmt a ífcuaškr4m ■». úQpfQ^oém mfrsswukiurx
CĚSSOvmho ruchu

* OpatfeíO A,2 Hor^oj a iforsltnilrO aírsíí^vh cčiMzvráho fych^/í*jrjstšcšýcři diý
* Opatření A3 PcKlsors infemxtv-aAifsi? tuň$tíi/xéyšiéynmů
■* Qpstfersl -A. 4 Rs:m>j a í&yaísínértl sHíisb cestswiřÍM? ruchu, fcoínpí€in.í a^bídky 

s píKlpDfi ctfhfifeaOnkh systémů

6. Sesiiam pníoh

Pilicha $. i Řůtp&bůt wút&km

Poloha t 2 Čestné prohiášera taíisttíe o podpory á« mmlmš 

Příloha č ?f Dc4oře3 oifef^osii die íéfeorí® S50/2ttX> Sir

o« cel C5 ho 
■^■o ro-.ip.c.u;: uo-oo ■ 

aSS Siř ÍEIČ
Kj&emassií ;

V Telň dft® 25. S. 2022

Mgí. femars řě'mi
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Kraj vysocí na

Pfífcífia t 2

Ů-míné prohlášeni žadatele o podporu ¥ režimu cí# minimis

1 ftnésíp 1 Iměmji
l If
l S^lfe í Mmm

i IČ í ttety-m naros****

1. pfonš-aéy;^ žs }%k® iňMiá,,$šĚ2M. WMíffvě:
p fe##*»dÉř^ mk.
□ .......... . ....... ....komise .........  ........ ?.

i MíšríK^9*oft "r#íftííke 

[ Máfíi. ŽíKjhířr^ia ž Hřado® 4.. 508 56 T-attí 

\ ??í 80 3‘1

Ž- Poténškg- m p&éšmru
rr. ....... .................................... "'""""'“7"...................................... "i
j jEadSWf o m ■* Jí«sfmí i tyfe 'mmk .§«femí s

m^p ftékí®srý z eá&tedyjicteb yrlahtk j
i ^t}#0©n mhl^A iftastni! víc# n$f 56 % Hmmvw&ďi mm, k£sri moomřiuri m&o $po^^tórn. v i
1 liíiérf? syi&NaWte i
j ti) i@cten suísáslM. má právo jmffirvswsS ní@&o advdW vhys ,n«f SO % éferks sprá-vrsiho. Fkfíckfe rmbc- i
| (fegCfc'ffiib© Qi-gmiu sného iyfoj#tó.y; ;
t c) fedatl 8U&|6l£Í ntá íXávo yí)i.#,rWííř’®s yí-c# n®f $0% visv v jíaéí*l tMtóí^fe.feí p©s$4S sr^kXňíy % \
| ď&ftým míbje&teTi rnsbo úlm u^mmmtí v tmtosivé n#M) v« stirsovách ^síiajto mřMstóy:, i
{ d} jffiSten 8'UísfjíM, ki®ri) fi rifífeo Sf;<4#ňnt0@ifí! .praĚfto ffi-yt#Mu.. ov^éttó @.#R ¥ ®m0t£fy i
\ i íjtohsdoy § líoýfiii sfcooné^ fflgotedfsífcy tí#^#bí!í fetofoskía. víss rvtl S0 % hfes^^íík i
i pfáv, rišWejicc-h ^kssné^kn msfeů š.mMč^BíĎm, v daném Siáípftí-y. \

j Subjekty, -kl#fé ft"!®!? $ .o pmipsm |®kýkírt- vztplí av€*š®ftý pod šú d) S2WĚXĚMSslffi í
1 jsclyjote offáo sš@ tas:# iwvalvp *3 jjKxtreik pfiípomříý i q poépmv. I| ■“'" ■'■■ i
i Do výřto .píMlídŠú pr-opojíWíýcíí pfín'K:? íi :M :f®dgš-®í^ií y po<í|MSfy m išgt%r%ili sg^ŘW í
= ^ p?m?mkfctí s®í>ií. ejcsdí^sfíelc^ fymm^h a ořgsím jtscí í
\ (*regís® ©wsto“5 v .s-oíAmIu .£ékí;^5@i:; í. 111i‘”200@ St>.. © .'KéttiSdídch f^-íaí.fscři is-sárti pes^šwřs ;
S pf#ď|íisů. í

Žfflíteí®! prs^amip. 'im

8 iMdl w vv&ě »iva<í©r?ám »íf4u propels § jk^ým isslrátewi.
□ |n >ř!gí výS@ yv^d^fiéfí'; frriyaKí mttpfzpsft t ríé-WPdvi-tó-O"^ Bcsdrífty:

[ DtesSKfei |ménp fwťSrtStíOídéiKř ® { Sldf^Sfraa | Citátem \
i .přfřfwd.................................... j.....  ....... j.................  _ j

: Z-B- ffíxfeiik íg© íííwaissvs^ ĎíKjfíikáštete * sél«!sné 8. ®fS012 Sí-fe.. ■yfes^ský
'" @ižšf iífifeí^tc# o prc'ijs^^'s pťKpiší.s fvaísiín^te v ^ř;TCM3fCK€ ^■Íí.íRiMÍCě; k .^yiiaacs py|p?:%5 pssdsift'
s s>íihkid?j fMíS^jsSi píísdpofy ds i-ts^mí®
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Kraj vysočina

3. Zadali jp píxůxk \M4uwl} v $syfia®rí#m a 2 s?Mk:kv&méickin íiiMm&t si/xiafecP

řístvrnid opojen ím pcssimkú & nafeylM' písníku
««MI (fůzi aplynufeti3) niž® ■u‘v«KSenyc.h psximfcu.
SlfetílOl Í&kw ®H3íiá@fůfn4Í pmlffíí n/fe podnšfefu.

j ©txsih^HSsíš ]méfiíCř p^dřífto j Skřf«

Výi@ itvmMně zrniny spočívajíc! m $poi#4 řÁ mtóryif podniků

Q |*0rt* jit xohtednény m 0^tr#r4m r^gisfe podpor mařéba fšamany
Q st#iíí€řy .zo^Nííínáoy v CsfiínMřtfm nssplry ucřápcř maféřio nssafař.

4. Ž^cfaP! proMsiup, le p/xf-nifc (tatíaPfš v «^>í»ném a 2 pM4€04í»ftóen ú24ůx€í' a&ítoftwh

3 o«v®íilW matiětarMm CíwatéjMsfiím n«ííí# í^éĚéDfíríÉm®) pscsdnfe.
O vxniM rozdétenám uvsownébe podniky ■

i Ofeclíodm jm««a podniku i Silite f š€ :

ě pŤmgm j@ho čtenp-Jíší, na ftět byí* ít/í« p@sfs#t-y:|á ©odpCK*.® -ste mtetetsss písdtó# Ptsdřwsj -(Ž^džsngfij 
byly přkMteny aésfeíjypsí (šflviít pmkytPMé) fMtepory:

Sstwm pmk^mU | PoskytevsSí | 5feS« v $£

Výfe yygsjfi^é změny ssofilvm^C! v raK/éten/ posMůj

BJ^^y |i.í řohís4í'šéfty v Ctentrálmm ř®0sl?y peclpcx míslého- aasatei. 
řWSpsíH* KíMedsiény v Ctenšíštírf/m potfpcif' jtuwíXí rp®fe®ft«.

S. Žadsfef n/feí svým podpisem

> poívřityj®, i« výM yvmterte úíííéí© jmou .př-sgwraé ffi prmv4wě a ?soy pímkySavásiy pcsferoveW;

> mí mv-ísup k tomu, fm v pdpadé gmésťty pfelměírsých ýd#ú v adm^ím^vi^ho pfíseeiy
po&kytoiufš podpory eř© řntetess fes-Kte p^kyt»y;fflí®fe étr4 .podpory -p *TS0fs#Cfk
kteí# is rséj nasPfy:

> mmPámil se apfwxivimm ivyeii mo&mcfr ůd#i ■cÉn^imy^ y tomte m smpšu
ů. 101/2000 Sb„ o pehrnné í^^ifdch twlajíi. v® i#s4m p. p., yé®P«í €vid^i© peeper m«4í«

3 Vsz I ® žákíma č. 1;2S/2(X!íS Sb., s p/s.ménfeí: a dmžsfev. v® sysfei peišěíÉfjrfs ®fe30sý.
;S Víz. Š10. z&útm t Itffi^OOišŠ Sto.
:l vy; 5 ;f<* .tdtons v. 442 44 Sfi
■■ &V ^3 .tďkiaHíťV #f*TÍ/ŠKVS.Ť. --i-íViOítfJ rwiiJy.V ■:!■'!■,<If;2 ■J/í-*,-íj ;KJtíí;"i;-i> -.Mř ■'rvfVr-'Siri ls->o.fí;.áS í<í;“í.:íÍí- í*!
piiíitpHrSí Kítí!:?2í^«J-? ZQŮMk&ŽT!'. m .PkíSfjé ij&řšr* 'Sj-ilíPify *^iV‘*í4 S-^XÍf^.L/ ^ rt^ípííS'-
Hz íi. :> ijiřsí 1497rřf-13 2 4W^/S:m:í ® ftaPí^i^vřkc ň 'fsV&'S-iS ?;■

a
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Kraj Vysočina

íors-sra v sšg č 2í$i2QQ4 Sb.„ c- ůpTižvé arbitra v cáš-agli BCKtec^y
-a o xtfšéftě géko~n^ o podpořs v^-ikiímy & vývoj®. v@ gněík p p. jí-írís sísíbl®® ^$mw 
,1 £pf:8£ov&*@íf, HlarýíTí j« Kfiif Vyschni, ©m v'l^chn'/ ďds;» QbBBimé tímWs wcáitééam. » ěo ps 
twčQV íkjtpj 10 o#© dní? tíí^tersi $oyhf®$y. Zéns^ň $j řjsti<si@1 vé^lCií"^ wýph p;r#¥ pociř# íšfe-Gn® č
101/2000 Sh,: oocr>'fw>é oíKí&ffeft skla JO.

i O:sťsííSí 8 mi^te psfflíS^tířy 1 v Ttíft íě*® 25. 5, 202'? !

r

4méws 4 íssíS0# í^s#w 1
©psřáwIMé tmí&psťfM. \ ?ňíy. Romasr? FsIísť# 'teiížšs i®

i

■ SgjJřg^m I® haíwílš^sifeí oísšr? ws smv-síii č. 21S/2ÍMM St?.. q i^mvé r^&wýt#? ■# ztAmA
pcíttpQry @ s g-méně s'#;ířňa o padpsřte wzmzna # vý^-o^, lísié/k p p., S2iíg^®l!É£tB pmiWKy
m .řf@»š.

3
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Kraj ¥y$©afta

PfikAí®. e. 3

Doložení náležitostí dle zákona t* 250/2OGQ 3b,* o 
rozpočtových pravidlech územ nich rozpočtů, ve znání 

pozdějších předpisy

1» ®sc© attypufidcřs f^vnickoy s umůmnim pfů¥mfm éúwmttí
mMiž&pmni zěkmm d 2SQ/2W0 S&, a ůmmmň mšpociú ■- § 10®.
misí 3, smm-- f) f.

VŠmbny typy i&tfsmiů vyjma obci & ďš&évkůvých cztmmmci k?wm PaMéů^í kímÉMtmž ©®ofc v férocs 
ilokkKiů k prémí mbjakiMtě stm^mných v® výzvě gr&fěoyéšm pmgrmrm, fcfe být p&vmné 
sfátutě/ni zémupcs uvadam m mm mim šuk? léi&Můpi msm ásMéěmi

Qb<zj do tož/ md :mjf€fům$í imp/. výpmam bmmmnt m zm&j&tiůist*’® Q$m o zmimk
staroBíy okos; t&Mímim kkpm £<& usimnýícPm útm, výpm&m z ?wgtsřo íssed.
p#ki,KÍ m výpim *q$ů pněno st&fo-sty madano apod..,; Pfesiss I mmmm ,měm stwmty 'S ůAkmmn 
m Čmio (pokud mísš&^i a datum zmmiám xmňupěmisňm oho$ 6><steití bud® tpzmýmto jmi
prérie- $í»msty, -bud® iěéQ-M vyřmmm ž důvodu aéawmifmPv&ído nm&Méui

FfkšpěvkQzě ofgmimm kr-wj® dokdoprmta-u kopti jrmnmwpkm éa-kmtu éo kmkcm

Z- Nfeňffilfeac® osob s p©d§@m v právnické osobě (¥ poém zůkom ů, 2§&WW Sá,
& m$p^iú¥ých ůmmikÁt mxpačšú §lúa, údzl 3, 0$m. f} 2.

ímpf.. spoi&k, o.p.s. apmí. mmf&j ito tabiěky nim kýpí? zémk mých £j®m\ anjmwckě omítá 
poémtívmi® yý$m podzimků,. příspěvková ímgmrwzmíů uvůé® svém wimvmkm; $znmk edo 
íítíoil m.mmm ©fee/, kíwfějsou v :cém mstommy a&U.

[ POí^dyv® i IČO / datum 
] ě3sto "< h&foziio-1
i™........ '-"t  '"'"

Hůzm / jméno msby, která mé v žadaf^S podi

f .
j 3 U302B5/22

; DO37363-0
f 42634555

h
L--

t00373656 

■ 42634695
i 42834679

7 100285682 

3 j 42634580 

9 í00373702

IQ *00373745

U
12

IOOJ7377 0
\ ............
!00373786

i ObííC 8onusí^vtea 

: Qfeec Sorovné 

; Ofcsc Čemíb 

i Ob^c úcřjv Vlsímeč 
j Obec Doupě 

: Otec Dyjice 

; Obec Ha<Pr.a 

: O&s-c Hoítíí MysNív-é 

; Ob€o
! Obec JmcJ^kthovic©
■ Oboe Ktatovígc
■ Otec Knšnioo

...... J

....H

..i

-- ----- 1

13 .0028614' Otec Kostelík fct^iesvé
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Kraj vysočino

14 OCOS616S

15 00373796

16 00373800

| Obec tosbuíO 
| Obec KíSSív^e 
\ Oósc, Lboťsa

Lí
í...

32 00286559

33 00543748

34 00373916

35 00286605

36 00236648

3? 47367407
. ................ „
38 00373931

39 !00286746

40 i 42634547

Obec Sedlce 
Obec
UěStfS Sčtni &í&®

41
42

43

.t--------....
;00286788

i Obec Bírachonovica 

i OfcgC SvOjkD'VÍGÍ»

: Mésm Tale 

: Obec Tfeibce 

' O&ec Urfcanov
:42834539 

142634571

Obec vanc-v 

Obec Vanův#,
44.

45

46

003/3956
4263468?
00373982

: Obec Vapcycice
i Obec

: Obec Vystirčars-ffvsce
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Kraj Vysočina

t.-

5G 5 0037433? iobecžaiec
v přjp&ůé řííSf#Sy sfepftW® otošSí £&■#&)> reda ífol&Ěů m -ftiii

[j z&fcfížkysji©, poklid je pro žadatele tstewanini fy, pots® pofeřd ¥ tatími nemá ladná 
další osoba podíl; týká m vseefí obci a mésí)

3, Idefítíifemce osob, v nichž má fe4&tel pffmý podšš a vý&s tohoto pocite poafe £éKor» ó 
ZBQfitĎQQ Sft,, o razjt&čfávýůh ff-mklmcti úz&rmicte rozpočtů -■ § f Os, ods? 3, ptwn, 5 3.

foažjř. oi^vteésfc í/mča ííffrPoijpMOf v ísíX1 ode:/, edsMl ašete
^/šííwríé áte?yt ,sárf%:r %£ové drííisřwx otc^méni spcšimrmst; .mc-fj.: orérote&á
po&wk0$i uvede pod? v jkv/cti prěvnickýířň eso&ácÁ- scoé&k éoksžl p&tM vffííé jWVO mpj

H£%w právnické osoby, v niž má žadatsl pňmý ] Výše podlij ¥ f| Pořadové j
j šišlo j %

26985870
v- ffi'%řas$S ífes&fe daS? /sk%- m&e- .ďstelfs m imé

LJ sakřlžkufle, pokud je pro žadatele šrel^vanliii (ti, -žadatel mwmá přímý podl v daílieíi 
právnických osobách)

V Telil tírte 25, 3, 2021
Mgr. Roman Fadet, .předseda

1 poteď >i0^í ’-ťý&í pažím 0<%$M -$ům> uwstee
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