
FOND VYSOČINY 
PROGRAM „INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021“ 

PODPROGRAM B

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“)

FV02812.0024

ČI. 1 
Smluvní strany

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Roman Fabeš, člen rady kraje 
(dále jen “Kraj”)

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749

a

bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 28120024

SE.S.TA z.s.
se sídlem: Pod kaštany 246, 160 00 Praha
IČO: 26537516
zastoupen: Marií Kinsky, výkonnou ředitelkou
k podpisu smlouvy pověřen: Bc. Pavel Haluza, provozní ředitel 
(dále jen "Příjemce”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-8827590287/0100

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Zámek Žďár - infrastruktura pro cykloturisty“, 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 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.

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 100 000 Kč (slovy: jedno sto 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 223 500 Kč
Výše dotace v Kč 100 000 Kč
Výše dotace v % 44,74 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 55,26 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 123 500 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. 50 %), 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.

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

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 vtomto 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 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, ...),
j) náklady žadatele na nákup pozemků,
k) posudky a studie, projektová dokumentace,
I) výdaje žadatele na vyhotovení žádosti o dotaci, náklady na realizaci výběrových 

řízení a výdaje na zpracování závěrečného vyúčtování poskytnuté dotace.
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4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) opravy a udržování (doprovodné infrastruktury cestovního ruchu),
b) technické zhodnocení vč. podlimitního (doprovodné infrastruktury cestovního ruchu),
c) nákup materiálu (souvisejícího s obnovou, rozšiřováním a budováním doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu),
d) nákup ostatních služeb (souvisejících s obnovou, rozšiřováním a budováním 

doprovodné infrastruktury cestovního ruchu),
e) pořízení dlouhodobého hmotného majetku a pořízení drobného hmotného 

dlouhodobého majetku spočívající v obnově, rozšiřování a budování doprovodné 
infrastruktury cestovního ruchu podél turistických tras a naučných stezek, pořízení 
turistických jízdních kol včetně elektrokol, případně elektrokoloběžek včetně 
příslušenství a řešení elektromobility,

f) ostatní nákupy jinde nezařazené (poplatek za získání nebo obnovu certifikace 
„Cyklisté vítáni“).

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.

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 
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 FV02812.0024",

4



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 ČI. 7 odst.1) této smlouvy). Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo 
na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

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

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor 
je umístěn na www.fondvvsociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 31. 1. 2022. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.,
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2) této 

smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, 
účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,

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 případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení 
Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), bez předchozího 
souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně 
nebo zrušení s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

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

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

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

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

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém 

provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, prostor 
s umístěným sponzorským vzkazem, či konkrétní majetek podpořený v rámci 
projektu, musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, u označení provozovny, 
ve vývěsce, u otevírací doby apod.). Alternativně je možné vylepit samolepku 
se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina", kterou obdrží Příjemce od kontaktní 
osoby uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy. „Sponzorský vzkaz Kraje 
Vysočina“ musí být jednoznačné ztotožněn s realizovaným projektem (např. 
se uvede název realizovaného projektu),

- v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit "Sponzorský vzkaz 
kraje“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou ktéto 
příležitosti vytvářeny,

- verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti projektu,

- v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,

- 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.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení 
image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době 
udržitelnosti stanovené v Čí. 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), 
věznění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.

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 
a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho 
část podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, pronajmout, 
zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.
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ČI. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce

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

2) 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

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. Zuzana Vondráková, tel.: 564 602 353, 
email: vondrakova.z@kr-vysocina.cz a Bc. Veronika Švarcová, tel: 564 602 355, 
email: svarcova.v2@kr-vysocina.cz.

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

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

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

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

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

7



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 1. 6. 2021 
usnesením č. 1025/18/2021/RK.

V Praze; dne“a.
// SE.$.TA zs z 

pod kaštany 246/8
, , 16000 Pcah6

............................ . ....................
/ MaffeKíšký16

výkonná ředitelka

V Jihlavě dne ........ 29..06,.2021

Mgr. Roman Fabeš 
člen rady kraje
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KRAJ VYSOČINA

Bnlo - 8 -04- 2021
Pcžet astů

MM ae: p‘lo"

Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTI DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) FY698bcoAu
Kód elektronické žádosti (po 
finálim vyplnění žádosti klikněte na 
.Odeslal data" v záhlaví formuláře)

Název programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 
2021

Název projektu Zámek Žďár - infrastruktura prď cykloturisty

Podprogram Podprogram B)

IČO: 26537516

Přesný název: SE.S.TA z.s.

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace

Ulice, čp: Pod kaštany 246

Identifikační údaje žadatele Obec: Praha
PSČ: 16000

Sídlo pošty: Česká pošta, Kafkova 102/19, i 60
00 Praha 6-Dejvice-Praha 6

Název banky: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-8827590287/0100

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno: Marie
podání žádostíJ& nutné více osob, 
uv&dnou se všechny tyto osoby

Příjmení: Kinsky

Funkce: výkonný ředitel



Statutární zástupce žadatele 
vpřpadě, kdy pro právní úkon 

podání žádosti Je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce;

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

Titul:

Jméno;

Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Ladislav

Příjmení Bárta

Email: barta@zamekzdar.cz

Tel.: +420774701107

identifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obci)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu;

1. Lokalizace projektu
Uvedte 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, 
cefý kraj)

Projekt bude realizovaný ve Žďáře nad Sázavou s 
dopadem pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 
minimálně v oblasti Žrských vrchů, či Koruny 
Vysočiny.

Koruna Vysočiny jejíž jsme členy, spojuje města a jejich 
oblastí tedy: ďársko. Novoměstsko, Bystřičko. V 
neposlední řadě jsme přesvědčeni, Že realizací projektu 
zkvalitňujeme cestovní ruch s pozitivním dopadem pro 
Kraj Vysočina.



2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište ca vásK podání žádostí 
vodě; jakáje výchozí situace, Jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, /aké jsou cíle 
prefektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit.,.

Od roku 2015 naše organizace provozuje interaktivní 
zážitkové Muzeum nové generace a veškeré turistické 
programy a Činnost v areálu bývalého cisterciáckého 
kláštera, dnes Zámek (Kinských) ve Žďáře nad 
Sázavou, Od té doby se soustředíme na provoz areálu, 
muzea a expozic. Postupně zatraktivujeme celý areál, 
který je otevřený turistům a dobudováváme potřebnou 
infrastrukturu pro kvalitní cestovní ruch a to i ve 
spoluprácí s městem. Nemalé prostředky vkládáme i do 
marketingu. Jsme přesvědčeni, že se nám to daří, o 
čemž svědčí i statistické údaje o návštěvnosti areálu. 
Samozřejmostí se pro nás i poskytováni turistických 
informací návštěvníkům areálu, kterých bylo před 
COVID v roce 2019 cca 60 tis. V kombinaci pak s 
blízko položenou památkou UNESCO na Zelené hoře, 
tvoříme velmi významný komplex turistických cílů. 
Stáváme se stále vlče vyhledávanými cykloturisty, 
kterým chceme I diky předkládané žádosti zkvalitnit 
potřebnou infrastrukluru.

Základním cílem a účelem projektu je zvýšení 
vybavenosti provozovaného turistického cíle Zámek 
Žďár nad Sázavou ve vztahu k návštěvníkům a hlavně 
pak cyklistům. Proto chceme areál a navazující terasu 
před muzeem a přilehlých pozemků (veřejnosti volně 
přístupných) dovybavit a zvýšit tak uživatelský komfort. 
Kromě rozšíření doprovodné infrastruktury projekt 
obsahuje také interpretaci regionálního přírodního a 
kulturního dědictví S edukačním zaměřením na Širokou 
veřejnost. Součástí projektu je vybudováni hravých 
edukačních prvků pro dětí i dospělé.

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)

....... -.................

Jsme strategickým turistickým cílem Vysočiny a díky 
našim aktivitám v průběhu celého roku jsme 
vyhledávanou destinaci. Ve spoluprácí s areálem 
UNESCO na Zelené hoře se dostáváme téměř ke 100 
návštěvníků za rok. Spolu s růstem cyklaturistiky jsou 
na nás kladeny vyšší nároky návštěvnického servisu a 
infrastruklury služeb. Za přispění kraje ve vyhlášeném 
dotačním programu chceme zvýšit vybavenost areálu 
Zámku Žďár nad Sázavou pro cyklisty a turisty a podílet 
se tím na zvyšováni turistické atraktivity Kraje 
Vysočina.

Předkládaný projekt (žádost) bude realizoval tyto 
aktivity:
• pořízeni 16 ks kvalitních stojanů na kola odpovídající 
doporučené normě certifikace,
- pořízení dobíječi stanice pro eletrokola pro min. 4 
rola,
- pořízení 2 sad na opravu kol - v místě TÍC a v 
úschovně kol pra ubytované,
- vybudování nové úschovny kol pro ubytované cyklisty 
o velikosti 20 m2,
- vybudování nové turistické odpočívky pod hrázi 
Konventského rybníka,
- vybudování nových herních edukačních prvků kolem 
ráze Konventského rybníka.



4. Cílové skupiny projektu
Poplšte komu rusíszace projektu 
pomíižo; Jaký to bude mit pru ně 
konkrétní přinos, jak to zlepší 
jejicb podmínky atp.

Cílovou skupinou obecně, jsou turističtí - cykloturistični 
návštěvníci Žďáru nad Sázavou, prímárn Zámku 
rodiny Kinských se sinergii i pro areál UNESCO na 
Zelené hoře. Další silnou skupinou jsou i ubytováni 
cyklisté v areálu zámku a také v rámci pobytů v okolí 
Žďáru nad Sázavou. Pokud to budeme strukturovat 
konkrétně, jsou to tyto cílová skupiny:
* rodiny s dětmi
- aktivní dospělé páry, které již mají dospělé dětí
- aktivní senioři, včetně organizovaných skupin zájezdů 
’ organizované skupiny děti a mladistvých (Školní 
výlety, turistické oddíly, volnočasové spolky)

Konkrétním přínosem by měl být kvalitní návštěvnický 
servis a infrastruktura cestovního ruchu pro turisty s 
důrazem na cykloturisty. Nová úschovna kol zatraktivni 
servis pro ubytované na zámku. Stojany na kola, 
dobíječi stanice a sady na opravu kol výrazně zvýší 
komfort cyklistů. Odpočivka a edukační prvky pak 
přispívají návštěvníkům k otevřeným aktivitám volného 
času.

5, Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začáteklukončeni 
projektu
Popište zahájeni a ukončení 
základních realizačních fázi 
projektu (např, výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v připadá organizace 
kukumi/spcrfovrl akce uvece 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc

Základní harmonogram realizace je od totožný s 
vyhlášeným programem, tedy od 1.1. do 
31.12.2021,

Vlastni realizace bude probíhat postupně a to i $ 
ohledem k očekávanému uvolňováni nařízení vlády v 
souvislosti s bojem proti korona-viru.

- výběr dodavatelů opravy prostor pro úschovnu kol
- výběr dodavatele cyklostojanů
■ zpracováni realizačního návrhu a následná instalace 
herních edukačních produktů a odpočívky
- obhajoba certifikace Cyklisté vítání
- pořízení a instalace dobíječi stanice pro elektrokola
- pořízení sad na opravu kol

Rádi bychom vše zvládli připravit do startu hlavní letní 
turistické sezóny, kdy očekáváme uvolněný režim 
provozu se stanovenými pravidly.



6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušenosti s 
reaíizac/ podobných akcí; Jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadalti nebo prostředníetyimn 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
prúbéb projektu

Tým pracovníků naší organizace má bohaté zkušenosti 
s realizací podobných akcí, tedy dotačními programy a 
jejích následným vyúčtováváním. Naše realizace jsou 
např.: Muzeum nové generace (podpořeno ROP), 
expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v 
Praze (podpořeno Kraj Vysočina, město Žďár) velké 
společenské a kuftumi akce (Den otevřených zahrad, 
Čten venkova, Den dýní. Vánoční trhy, Kostýmované 
prohlídky, prohlídkové trasy po Zámku), edukační 
programy pro školy. Projekt bude realizovat naše 
organizace samostaině, tedy jsme nejen žadateli, ale 
budeme i realizátory. V rámci cestovního ruchu 
poskytueme také ubytovací služby a zajišťujeme 
provoz turistického cíle Zámek Žďár nad Sázavou. V 
rámci služeb pro turisty provozujeme certifikované TIC 
Zámek v kategorii B a jsme čteny Asociace turistických 
informačních center České 
republiky. Dále jsme držiteli certifikátu Cyklisté vítán L

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

Celkové náklady na 
projekt 223 580 KČ 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 100 000 Kč 44,74 %

- z toho investiční 
dotace KČ ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 100 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 123 500 Kč 55,26 %

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 123 500 Kč 100,00 %

8- Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

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

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 8

žadatel není plátcem DPH o

9. Prohlášeni žadatele, že zajisti podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vypraných 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 čerpáni prostředků z Fondu Vysočiny.



10. Prohlášení žadatele o vypořádáni závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (ze závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu. Správě sociálního 
zabezpečím, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považuji Státní fond 
žÁotniho prostfedj Poz&mkovy 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 likvidací.

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 1.1. do 31.12..

12. Seznam dokladu (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je,)

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Výpis z registru osob
3. Doloženi náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb, osob
4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
5. Mapový přehledový situační zákres
6. Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí , 7
7. Fotodokumentace stávajícího stavu / .
8. Plná moc k podpisu žádosti a všech příloh / 2,29 :6
9. Doloženi certifikace Cyklisté vítáni ■ g g g‘A g

pod sščnu 246/* 
160 00 Praha B

V e Žďáře nad Sázavou dne 7,4,2021
Razítko, jménola a podpisy 

statutárního 
zástupce/zstupců žadatele

Poznámka pro žadatele ;
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádostí kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

. jsou přiloženy veškeré doklady n utné k posouzení žádos tl požadováné v bodě 15 
Výzvy k předkládáni projektů

• projeid splňuje kfiténa a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

. - žádost je p odepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro
" platnost právního jednáni



PLNÁ MOC

SE.S.TA z.s.
Se sídlem Pod kaštany 246/8, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČ 26537516, DIČ CZ26537516
Jednajíc paní Marií Kinsky, výkonnou ředitelkou

dat. nar. 4. 9. 1963
bytem Zámek 13/13, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou

(dáte jen „SpoleR")

tímto zmocňuje provozního retíitete Spotícu

pana Bc. Pavla Haluzu
Datum narození 6. 2. 1984
bytem Rokytno 14, 592 31 Nové Město na Moravě
zaměstnance Spolku
(dáte jen „Zmocněned )

• k veškerým právním jednáním v obchodních vztazích v rámci předmětu činností Spolku, 
k uzavíráni smluv s třetími strany a partnery spolku. Pokud tato právní jednání, na jejichž 
základě vznikají závazky pro Spolek převyšující peněžní plnění přes 300 000,- Kč (včetně 
smluvních pokut) v období jednoho kalendářního roku), je zmocněnec oprávněn uzavřít po 
předchozím písemné schválení statutárního orgánu Spolku;

• je oprávněn v souladu se schváleným rozpočtem Spolku a se schváleným plánem investic Spolku 
uzavírat jménem Spolku smlouvy na dodávky dlouhodobého majetku, materiálu, zásob a 
služeb, eventuálně zboží, pokud náklady na jednotlivé dodávky nepřesáhnou částku více než 
300 OOOr Kč v daném kalendářním roce;

♦ zmocněnec je oprávněn zastupovat Spolek při jednáních před státními orgány, soudy a 
správními úřady České republiky;

• zmocněnec je oprávněn podávat žádosti o poskytnutí dotaci do částky 300.000,- Kč, jejích 
administrací a následné realizace projektu, včetně uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 
s poskytovatelem dotace, provádět jménem Spolku veškeré úkony v rámci vyřízení příslušných 
žádostí, dokládat závěrečnou zprávu a vyúčtování projektů včetně veškerých dokladů, přijímat 
veškeré písemnosti, které zmocniteli budou doručovány v rámci výše uvedeného procesu 
vyřízení žádosti nebo v souvislosti s případnou smlouvou o poskytnutí dotací, činit ve shora 
uvedené věci návrhy, námitky a žádosti, prohlášení a vyjádření a předkládat písemná podání.



Zmocněnec nenioprávnn:

♦ činit jakékoliv právní jednání za Spolek spočívající ve zazení či zatížení nemovitých věcí;

• činit jakékoliv právní jednání za zastupovat v oblasti pracovně právních vztahů a řešit 
personální otázky;

♦ podepisovat smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu; je však oprávněn vést s umělcem 
jednání o obsahu uměleckého výkonu a o náležitostech smlouvy.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou v délce trvání jednoho roku ode dne udělení této 
plné moci. Tato plná moci končí taktéž ke dni zániku pracovního poměru zmocněnce u 
Spolku.

Ve Žďáru nad Sázavou dne IQ. 12. 2020 ' .

Marie Kinsky, výkonný ředitel SE.S.TA z.s.

Ve Žďáru nad Sázavou dne . 2020

Plnou moc přijímám.

Bc. Pavel Haluza, vedoucí provozu SE.S.TA z.s.
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