
KUJIP01BCP2N

FOND VYSOČINY
PROGRAM „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021“

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“)

ID FV02801.0008

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: 28010008

Město Moravské Budějovice
se sídlem: nám. Míru 31,676 02 Moravské Budějovice
IČO: 00289931
zastoupeno: Ing. Vlastimilem Bařinkou, starostou města
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-6616711/0710

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Cyklostezka kolem Rokytky, Moravské Budějovice - nová 
trasa (DUSP)íf blíže specifikovaného v žádostí 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.
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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 dotací 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 175 000 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět 
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 350 900 Kč
Výše dotace v Kč 175 000 Kč
Výše dotace v % 49,87 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 50,13 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 175 900 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.

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 
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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 pism. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s ČI. 8 pism. 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 9.2.2021, nejpozději však do 31. 10.2022. 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 pism. 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) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného 

zaměstnavatelem,
k) náklady žadatele na nákup a výkup pozemků a budov,
I) poplatky za vynětí pozemků ze zemědělského / lesního půdního fondu.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup služeb a pořízení dlouhodobého hmotného majetku spočívající ve 

zpracování projektové dokumentace, dokumentace pro zadání stavby nebo studie 
proveditelnosti.
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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 FV02801.0008",

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 30. 11. 2022. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 
- elektronická verze výstupu projektu na elektronickém nosiči, 
- fotodokumentace zrealizované publicity,
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- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 pism. 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 

přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) k přeměně nebo zrušení 
Příjemce s likvidací (§ 10a odst 5 pism. 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola1').

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 pism. a) - pism. f) a pism. i) - pism. j) 
této smlouvy.

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

ČI. 10 
Publicita

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

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
umístit na výstupech projektu (minimálně titulní strana / případně desky všech 
tištěných paré) „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita,
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 nasdilení 
image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
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3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu.

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. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

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. Petr Stejskal, tel. 564 602 354, e-mail stejskal.p@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 Čí. 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
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5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

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

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

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

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

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
11.5. 2021 usnesením č. 0207/03/2021/ZK.

V Jihlavě dneV Moravských Budějovicích dne

Mgr. Roman Fabeš 
člen rady kraje
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo {žadatel novypliutje)

Kód elektronické žádostí (po 
imnálnimn vyplnéni žádost kliknle na
Odeslat data v záhlavi formiláre}

\ i..-v ).Ci) • (.9,0/17 
gi B . 4. . .it 
102601241032*33. g :■

Název programu CYKI O0OPRAVA A cYKOTURISTIKN 9021

Název projektu Cyklostozka kolomn Rokyiky, Moravské Budějovic 
- nová irasa (DUSP)

Podprogram
r#,,2a6** vSt23-*0**55*99*6 •2* 7 c22***-*N*,*7Te:*

A. Projektová dokumnentHce
epESmaBMenaeeaaGaS
IČO: 00289931

Piosn ý název M č sto M orav $ k • 3 u i i é j 0 v i co

Pávni forma: Právnická osoba • obec

Ulice, čp nám.MíuN

ldentifikačni údaje žadatele Obec: Moravské Bodě jevíc a

PSČ: 67602

Sídlo pošly: Moravské Budějovice

Název banky: Čacká národní banko

Čislo úctu: 94661671 1/0710
" .. ■" " ":■ ■. "i".. " ---- --

Titul: Bc,
Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pro právní úkon 
podáni áádosti je nutné více oooh, 
nve dnou $6 všechny tyíe osoby

Jméno: Jana

PTíjmeni: Klesswwetlerová

kunkcc: islostarosika

Titul
Statutární zástupce zadatele 
V popude, kdy pro právní úkon 
podání vádocli jc nuhié více osob, 
nvednou se všechny lyio osoby

Jméno:

Phijmnoni:

Funkce:



filul
Stafutárni zástupce žadatole
V případě, kdy pto právní úkon 
podřmí žádosti je nainé více osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby

Jméno;

Přijmioení 

funkce.

Jmeno Petra

Žádost zpracoval {kontaktní 
osoba projektu)

ffijmeni Salaová

Emmil psalacovambudejovice.z

Tet.: 568408333......................... .... . ."" "
Přesné nazev:

Indentiiikačni údaje 
zřizovalole (vypini jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizaci zřizovanou obcí}

IČO;
■...................-..- ..— ........ —..............................-.....-...  
Nazev banky:

Číslo úrtt

1. Lokalizace projektu 
ijvaďíe v juké obci budu pmíold 
maiizQván (název obce včetně 
okmsu). y pdpudě. z& bude 
reaizace projekíu probíhat na

Město: Moravské Bucějovice
Okres: Tiobl
Kraj Kraj Vysočina
Mikroiogion mnoravskobuidjoMoky

území více obcí, lak je vypište 
nebo v pnpňiJě (JopnPa na věíší 
území uvecfíe vyšší adminíslmiivni 
jednotku (impr. obvod ORP. okres
ceíý krm)



Dlouhodobým zámreni města je vybudování 
cykloslezky kolem toku Rokyika, kdy se msto shaži 
nejít nej vhodněji irassu a zajistii nezbytnou projekční 
přípravu. Původní lrasu cyklostezky dle DUR z r. 2015 
není bohužel možná realizoval z důvodu následných 
změn v řešeném úženu a dosud nedořešeným
majolkopióvnim vztahům o vlastníky dotčených 
pozemků. Město chce ledy přistoupit ke zrněné 
picdchozi trasy a pro budoucí možnou realizaci zajistit 
novou projektovou doktmeminic. Cast původní trasy je
jíž piojekčně zalmnulu v rámci Apiacwvaného projektu 
modernizace msiského parku a obě projektové 
dokumentans se tak budou vzájemně doplňovat.

2. Odůvodněni projektu a jeho 
olle

Popišle co vás k podání kádosíí 
vede: jaká je výchoz! sduace, jaký 
probiém chcete vyidšii; co tím 
ckic&íe dosáhnout, jaké jsou cite 
proiekh.! - co chcete zlepši i, 
zkcnlilnn...

Idavním cílem vybunlováni cyklostezky jo z vyšít
bezpečnost diodou a cyklistů ve městě, kdy bude
umožněn h ali 4 mali va p m jojie hpoliybminpřetížene
motoristické komunikace n83 územi města, jak vyplývá z 
výsledku sčítání dopravy z 1. 2016. Na trase 
cyklostezky se nachází napí. 78 Havličkova, areál fJ 
Sokol, městský park či koupaliště (zimni stadion). 
Mybudované cyklostezka lak bude mít zejména 
dopravně bezpečnosini funkcí. Budoucí realizaci 
cyklostezky dojde laké k rozšiřeni stávající síle 
cyklotras. Přes územi města Moravské Budějovice 
procházi dálková cykfotrasa KÓT nadregionálniho 
významu . 26 JJihlava-TebičRaahs a dalši značné 
oyklotrasy jako napí, č, 5103 Moravské 
Budějovice-Masinik, č. 5105 Jaromice nad 
Roky inou- Jemnice, č. 5104 avorico Moravské 
Budějovice a 6 5233 Moravsko Budejovice-Zblovíce, 
Cyklotrasa č. 5124 je v současné době vedena po 
moforisekých komunikacích města a její část bude 
moci být nahrazena nové vybudovanou cyklostezkon. 
Realizari cyklostezky dojde v neposlední radě laku ke 
zatraktivněni lokality nábřeží a vylvoieni rekreační zóny
jOoha n V a návštěvu í ky mněsi a.

3. Popis projékit
Popište có konkrétné bude 
obsahem psojektu- co chcete 
poniQvsd, budovat, vylepšovat, 
orga 1 úzova i a ti).; v p 1 ké n i 
množství a mvsahu - uveďte 
záldadm /.mmineiry pmjeklti (kolik, 
čeho)

Předkládaný projekt bude spočívat ve zpracování 
p roj 0 ktové doku n e n I ace p 10 spol eči éúz e m n i a 
stavební řízeni (DUSP) vč. souvisejících činnosti. 
Zpracováni dokumentace zajistí odborná firma. 
I * roj oktovácokun 111 toce bud 6 7 pracová na v G 
lišténýoh vyhotoveních • 1X v lokironické podob



4 Cílově skupiny projekiu 
Popite komu realizace prajeklu 
pomůže: jaký to bude mit pro né 
konkrétní přínos, jak to zlepši 
/špeh podmínky atp.

5. Piedpokládaný časový 
harmonoqram venlizace 
projekku - začátek/ukonceni 
projekiu
Popišle zahájeni a ukoncem 
zžikladních realizačních fázi 
projfíkhj (napil výběr dodavatele, 
přípravná práce, viasteí realteace 
a podá; v případě orgm 'lizaae 
imlhirní/spotíovní ukcm uveďte 
přesný termín jejího konání' pokud 

j nejsou známy přesná data, tak
uvstete kalendářní měsíc

Tilnwoi o1spinot jaeti ohem* ; HJO/ČíUVjiíCI ieck !
Moisk Binljovices roiiuóíi:; pak rlunki u cykiri : 
‘ietym Inile iMHOŽnóuu pohyiv, se v tkne loksillin 
mnimo ci Věji ci prel1206 i oic islj :ků komliikw N: 
Uo 1 e sy kk • tož ky : > e nacl h i no p i. 75 li a V Ijhkova, 
i něninký pčllk H elalsi opnrtovr zalieni kiwd jsou 
hojně naViáávan i /6jméne rézn a mldeí Zvýšinu 
■; 1 r kiivily (luu i i mák) vyi i í nu 111 she í ibe5 i e k y 
lokykky a vyivoinni icliocakni o1y v tenin mti 
priviiRji jak ebne, iik ink návhkni i Ipývýj.. :
V pivil iti prnjekit hndo provalesi výben zp0coVel: í 
6 í joki Nvé dokument*-, kely • vílenýn uche/n ; 
budle uzavřena M douva o dilo. Floolizno výl*ov*e 
,1210 jí.- podpoklcl*n v prirbeli 6,NV:1 : 2021 i
N & sle 1 n ě hudíí pí o hihisi vl isini a p 1 ncové t 1 i 
tiok 11 i 103111/14,9 v. 2101/15/(0: /mhesli. i ‘fe? uri 

i/ptncov. né doktnsneiica joo pi2tipokhst,je v bice, it i. 

Z 0 2 2 Pie t p okl; 1 d: ti! a délka 1041220060 7 oje kinijn o d y 
ctz 10 keltsndétinicl mésioik

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušenosti 5 
realizaci podobných akci; jaké 
máte zkušenosti s reteízaci 
projtedú (podávání žádostí): kdo 
loudě projtev realizoval (přímo 
žadatai něho pmstředmclvim 
odborné firmyji jtíké organizační 
kroky budete musel podniknoui, 
aby pmjekt byl zfealízován: jaké 
povolení mrmile vyřídit pro zdárný 
průběh prujaktu

Msto Moravské Budějovice jako žadatel i jako 
manajer projekiu má dlouholeté zkušenosti 3 
pedkládanim žádostí a jojich následhou adminisiraoi, 
Jedná se jak o dotační programy na krajské úrovni, tak 
o programy na irovi nérodni i evropské. V připadc 
předkládaného projeakiu zajisti veškerou administraci 
žadatel zpracováni projektové dokumentace zajistí 
odborná firma. Zpracovaná projektová dokumentace 
L’ude podkiaden pro vydání shwebniho povolení a 
mi slečnou možnou realizaci cyklostezky. Na vlastní 
realizaci cyklostezky měsio předpokládá využil doiačni 
prostředky.

7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou utilaínil 

odpočet i 1PH na vstupu, se 
náklady uvádějí herz DPH. Ostatní 
žadote/ě uvádějí náklady včetně 
DPiř '

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady 1a 
projekt

■ ■

350 000 Kč 100,00 %,

Požadované výše 
dotacc 175 000 Kč 40,07 %

■■ z tuho hivesliciř 
dolaue

175 000 Kč 100,00

• z foho nehiveslični 
doteče Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 176 900 Kč 50,13 %

■ z íoha ínvasličm 
spoluúčasl 176 900 Kč 100,00 %

• z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 %



8, Plátcovsii DPH u žadatele (zakřlžkijte vhodnou variamntu)

adatel je pláte an’ DPH a n zdanilelných plnéni přijatých v sou vis las ti s 
linancováním daného projektu nemá nárok na odpočet dané z přidané hodnoly

adatel jo plátoen DPH a u zdanitelných pinčni přijalých v souvislos s 
linancovánim daného projektu má nárok no odpočet dařte z pdane hodnoty

žadatel není platcem DPH

9, Prohlášení žadatele, že zajistí podit na spolufinancováni projektu a sothilasí $o 
zveřejněním vybranýcl údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zájisti podíl na spolufinancováni projektu a souhlasí se zveřejněn i m 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projekiu a výše plidélené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z hondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádáni závazků (netýká se obcí, svazků obci a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Mysoina)

Žadatel prohlaue, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fmrdům (z0 závazky vůči 
stáinimi/ rozpočtu se považují závazky Vůči íinaučuí?uu úřadtr Správu socíá/ního 
zahuzpečení, 7dravotnim popšibvnáui a Celní spruvě; za slální fondy se považují Štábu fond 
živelního prostředí. Pozemkový ionc Btálni fond rozvoje bydleni a Stáiní food dopmvni 
infra siruktmy),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidací.

11. Prohlášeni žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetni 
obdobishorin $ ka le n dúmnim i o k em a ž ar a rel, Ir 1 o r ý n e ni ú č et n i j o r notkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do ,

12. Seznam dokladu (Uvoďte seznam všech dokladu, které k žádostipriklřidálo a očíshijle 
je)

Příloha Č. 1
Příloha č. 2
Přiloha č, 3
Přiloha č. 4

Příloha č. 5
Ploha č 6
Přiloha ě /

PHloha č. 8

- Stručný popis naplnění specilirkýdl) krleni
- Doklad o právní stibjekiivit - nerelovanini
- Doloženi náležilosli dle zákona č. 260/2000 Sb.
- Doklad o Vastnicivi nereloanini
- Povoleni stavebniho úndu nerolevautní a- •-
- Cenová nabídka A y 4 'Z

. / / 1‘ 7
- Mapový situační žákfes / ‘ /

Další mapové podklady / 1, -.s v

V Moravských Budějovicích dne 24.3.2071
Razítku, jméno/a a podpis/y 

statutárního 
zástupce/zástuipců adalele

Poznámka pro žadatele :



90podánimnprojektu Si ové/io, xda:

■ / ir/11 it už i' ‘/ aapí/žad vy!.daói': V, 2/7 i-.dda /: / íf epiicgk Fzekli.

50/ P i ih) ci f V VU!i a i •: uth ft ‘ V 1 (1 d / ó ! p 1: & $ * ta j i 2: l0s; / <}; > ■ ť ke,, +; tii 2 v bod 6 7 G
1ýa M/V/l; sh ’ i / /1 n Í pi ojp}

přdi&ki splňu/e kidóda a podatínky uvedené ve Vý/V k prodldátJání prokddů

/9 žádost vcaaia dokiadu aidnyah k posou^aoí *ádosi prípravctta k podán! dkt
podmínek uvadenycsh v bode 14 Výzvy k pmdkíádánf proýddú

- zadod je podopsana všeim smiolárahm zňslui.)Cn jeýohž podpdy jsou siudié pyo 
platnost právního ýsdnáisl


