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FOND VYSOČINY 
PROGRAM „SPORTOVIŠTĚ 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 FV02813.0052)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800

a

Obec Zhořec
se sídlem: Zhořec 50, 395 01 Zhořec
IČO:
zastoupen:

00584070
Ing. Františkem Hovorkou, starostou

(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 38128261/0100

, ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Bezpečná sportoviště Zhořec“, 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.
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poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

ČL 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to 
nejpozději do 90 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 ČL 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 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 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, sečení trávy, nákup paliv),
j) mzdové nákíady a platy vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
k) vybavení a úpravy dětských koutků a dětských hřišť (např. pískoviště, dětské skluzavky, 

houpačky),
I) projektové dokumentace a studie zadané jiným subjektům.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) výstavba, opravy a udržování, pořízení a technické zhodnocení (vč. podlimitního) 

dlouhodobého hmotného majetku,
b) nákup ostatních služeb včetně dopravy,
c) ostatní osobní výdaje,
d) nákup materiálu,
e) pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku.
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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 ČL 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších 
předpisů.

ČL 8
Základní povinnosti Příjemce

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

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

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné 
a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. analytickým účtem, 
účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede 
účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby 
příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu 
§ 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich 
trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně 
ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k 
projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních 
dokladů prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, 
paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny 
ID FV02813.0052“,

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 na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.fondvysociny.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,
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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 die ČL 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.

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 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.

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:
v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém 
provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/pubiicita, 
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 jednoznačně 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 k této 
příležitosti vytvářeny,
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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 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. 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.

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 mezí smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13 
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platností dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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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. Zdeněk Beneš, tel: 564 602 940 email: benes.z@kr- 
vysocina.cz a Mgr. Petr Horký, tel: 564 602 941, email: horkv.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 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.

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. 209/03/2021/ZK.

Ing. František Hovorka 
starosta

OBECZHOKEC
Zhořec 50 395 01 Pacov 
723481195 IČO: 00584070 
PDec2horec@centrum.cz 

www.zhorec.cz

V Jihlayě dne ..............................
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Kraj vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vypinéni žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

,, .... scgs. . v
#2818-23203232830552/.* 28% #8
h2**.9 33 T*ecé 3 sa32s0, 8*** 7

Název programu SPORTOVIŠTĚ 2021

Název projektu Bezpečná sportoviště Zhořec

Identifikační údaje žadatele

IČO: 00584070

Přesný název: Obec Zhořec

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, čp: Zhořec 50

Obec: Zhořec

PSČ: 39501

Sídlo pošty: Pacov

Název banky: Komerční banka, a.s.

Č íslo účtu: 38128261/0100

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádostí je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul; Ing,

Jméno: František

Příjmení: Hovorka

Funkce: starosta

Statutární zástupce žadatele 
V případě, 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 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:
i

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Šárka

Příjmení: Vitovská

Email: info@straziste.cz

Tel,: 720400076

Indentifikačni údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název:

IČO:

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 Zhořec katastrální území Zhořec u Pacova, okr. 
Pelhřimov
- parcelní č. 25/1 a 25/3 - multifunkční hřiště
- parcelní č. 415/1 - fotbalové hřiště,

{



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 čile 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

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)

V obci Zhořec se nachází základní občanská 
wybavenost ve formě obecního úřadu, knihovny, 

tbalového hřiště a multifunkčního sportoviště.

zhledem o oblíbeností hřišť je nezbytné nahradit staré 
ichytné sítě novými a zajistit bezpečné sportování, 
bec doplní sportovní vybavení, bez kterých by 
bortoviště neplnilo svoji funkci při sportování a při 
ořádání sportovních akcí, které jsou v obci tradicí, 
otbalové i multifukční hřiště jsou umístěny u silniční 
omunikace, kde je nezbytné zaopatřit ochranu jak 
ortovců, tak i účastníků silničního provozu. Obzvláště 

multifunkčni sportoviště je umístěno ve středu obce v 
blízkosti svahu, kde by bez záchytných sítí mohlo 
pocházet k ohrožení plynulosti na silniční komunikaci. 
Záchytné sítě jsou potřeba i z důvodu, že pozemek 
hřiště je vtěsná blízkosti zahrad, kde by mohlo 
(docházet k polámaní větví u stromů.

Poloha multifunkčního hřiště je situována v místě, kde 
se potkávají různé věkové generace a vytváří tak dobré 
propojeni a komunikaci obyvatel obce.

Modernizace a doplnění nových sportovních prvků 
přispěje k většímu zájmu o sportování občanů. Pobyt a 
pohyb venku přináší obyvatelům Zhořce obrovské 
množství benefit jak po fyzické a psychické stránce. 
Pohyb venku zlepšuje náladu, zvyšuje spokojenost a 
snižuje psychické napětí.

Cíle projektu
- modernizace sportoviště pro sportovní a 
tělovýchovnou aktivitu,
- doplnění sportovních prvků,
- zkvalitnění podmínek pro sportovní vyžití obyvatel, 
dětí a mládeže,
* zajištění bezpečnosti,
- prevence sociálně patologických jevů u dětí a 
mládeže,

, - zvýšení prestiže obce Zhořec._________ ____
Náplní projektu je modernizace záchytných sítí na 
fotbalovém a multifunkčnim hřišti, které už neplní funkci 
pro bezpečné sportování.
V rámci projektu bude pořízeno pět kusu mobilních 
skládacích lavic a stolů, které budou využívány při 
konání sportovních akcí.
Dále budou pořízeny dva fotbalové míče a jeden 
ukazatel skóre, který pomůže při rozhodování zápasů.



4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

- Rodiče s dětmi,
• senioři,
- obyvatelé obce Zhořec,
- návštěvníci obce Zhořec, 
- Široká veřejnost.

Zkvalitnění sportovní využitelnosti sportovišť je 
nezbytné pro vyžiti obyvatel. Pobyt a pohyb venku 
přináší obyvatelům Zhořce velké množství benefitů jak 
po fyzické, tak i psychické stránce. Pohyb venku 
zlepšuje náladu, zvyšuje spokojenost a snižuje 
psychické napětí. Sportoviště budou moci využívat 
občané všech věkových kategorií.

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začáteklukončení 
projektu
Popište zahájeni a ukončeni

! základních realizačních fázi 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturni/sportovni akce uvedla 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uvadle kalendářní měsíc

Projekt bude zahájen v lednu 2021 a ukončen 
nejpozději v prosinci 2021.

L

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

Organizační zabezpečení projektu provedou 
zaměstnanci obce Zhořec, kteří mají s obdobnými 
projekty v této oblasti mnoholeté zkušenosti s čerpáním 
finančních prostředků z Fondu Vysočiny, státních 
dotačních titulů a z fondů EU.
Odborné zajištění projektu provede odborná 
dodavatelská firma vybraná v souladu se zákonem o 
zadáváni veřejných zakázek. Projekt nevyžaduje 
stavební povolení.



I

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 194 588 Kč 106,00 %

Požadovaná výše 
dotace 77 827 Kč 40,00 %

- z toho investiční 
dotace 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 77 827 KČ 100,00 %

Spoluúčast žadatele 116 741 Kč 60,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 116 741 Kč 100,00 %

8. Plátcovstvi DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

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

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

žadatel není plátcem DPH

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí 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 vypořádáni závazků (netyká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považuji závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považuji Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydleni 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 dlo .



12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je)
1. Stručný popis naplněni specifických kritérií,
2. Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatelé,
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.,
4, Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí,
5. Kopie příslušného povolení k realizací stavby dle zákona č. 183/2006 Sb„
6. Podrobný položkový rozpočet.
7. Fotodokumentace. OBEC

Zhorec 3%5 a; 
723481195
ohec.zhore •
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-
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V Zhořci dne 22.3.2021
Razitko, jménola a podpis/y 

statutárního 
zástupcelzástupců 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 žádostí požadované v bodě 15
’ Výzvy k předkládání projektů

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádosti připravena k podáni dle
' podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládáni projektů

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro
' platnost prá vního jednání



Stručný popis naplnění specifických kritérií



Stručný Dopis naplnění specifických kritérií

Aktivita žadatele při realizací výstavby a údržby (bodové rozpětí 0-6)

Brigádnickou činnost zajistí členové Sboru dobrovolných hasičů, myslivecké sdruženi 
a pracovnici OÚ.
Brigádnická činnost bude zahrnovat odvoz demontovaného oplocení na obou 
sportovištích a montáž pořízených mobilních laviček a stolů.
Na odbornou část projektu, která nelze řešit brigádnickou činnosti, budou využity 
dodavatelské služby. Jedná se zejména o práce ve výšce, kde veškerou bezpečnost a 
ochranu zajistí dodavatel.

Využitelnost sportoviště pro organizovaný a rekreační sport (bodové rozpětí 0.6)

Fotbalové hřiště a multifunkční sportoviště je využíváno bez omezení pro širokou 
sportovní veřejnost.
Sportoviště jsou určeno jak pro rekreační, tak i pro profesionální sport. Využitelnost 
sportovišť není omezeno pro organizovanou činnost.
Jedná se o volně přístupné sportoviště a nejvíce bude využíváno pro neorganizovanou 
činnost občanů obce.

Časová přístupnost sportoviště (bodové rozpětí 0-7)

Fotbalové a multifunkční sportoviště se nachází pod širým nebem a jsou otevřena trvale 
a bezplatně. Jsou využitelné pro sportující bez časového omezení.
Sportoviště může využit široká veřejnost včetně návštěvníků k rozvíjení své fyzické 
zdatností.

Užitečnost a potřebnost projektu (bodové rozpětí 0-8)

V obci Zhořec se nachází multifunkční sportoviště ve středu obce a zatravnčné, 
udržované fotbalové hřiště na okraji obce. Obě hřiště jsou využívána dětmi, mládeží, 
obyvateli i širokou veřejností.
Vzhledem o oblíbenosti hřišť je nezbytné nahradit staré záchytné sítě novými a zajistit 
bezpečné sportování.
Fotbalové i multifukční hřiště jsou umístěny u silniční komunikace, kde je nezbytné 
zaopatřit ochranu jak sportovců, lak i účastníků silničního provozu.
Zvláště multifunkčni sportoviště je umístěno ve středu obce v blízkosti svahu, kde by 
bez záchytných sítí mohlo docházet k ohrožení plynulosti na silniční komunikaci. 
Záchytné sítě jsou potřeba i z důvodu, že pozemek, hříště je v těsné blízkosti zahrad, kde 
by mohlo docházet k polámaní větví u stromů.
V rámci projektu bude pořízeno pět kusů mobilních skládacích lavic a stolů, které budou 
využívány při konání sportovních akcí. Dále budou pořízeny dva kusy fotbalových míčů 
a jeden ukazatel skóre, který pomůže při rozhodování zápasit.
Sportoviště jsou využívána širokou veřejnosti a místními spolky k volnočasovým a 
sportovním aktivitám.



Pobyl a pohyb venku přináší obyvatelům Zhořce obrovské množství benefitů jak po 
fyzické a psychické stránce. Pohyb venku zlepšuje náladu, zvyšuje spokojenost a 
snižuje psychické napětí.
Sportovní a tělovýchovné aktivity fungují jako prevence před negativním chováním dětí 
a mládeže, které by mohlo vést k negativnímu sociálně patologickým jevům ve 
společnosti.
Obec Zhorec považuje za nezbytné doplnit sportovní vybavení bez kterých by 
sportoviště neplnilo svoji funkci při sportování a při pořádán sportovních akcí, které 
jsou v obcí tradicí.
Přípravy tohoto projektu je také fakt, že údržba sportoviště je nezbytným doplněním 
aktivit obyvatel, dochází k tím zabezpečení ochrany zdraví sportujících osob, d clí a 
obyvatel.

Zaměření projektu (bodové rozpětí I - 3)

Projekt zahrnuje jak výstavbu, technické zhodnocení, opravu nebo údržbu sportoviště 
(záchytné sítě), tak pořízení sportovního vybaveni (fotbalové míče, ukazatel skóre, 
skládací lavice a stoly na hřiště)



Pořadí Popis položky . M Výměra Kč/M Cena v Kc
1 Multifunkční Sportoviště - záchytné sítě 38760,00 Kč
1 D+M trubka Pz pr.do 50mm délka 2m ks 10.00 310.00 3 100,00 Kč
2 Redukce uchyceni pr,70 ks 10.00 1 360,00 13 600,00 Kč

3
D+M síť 3x3om „včetně lanka a spojovacích 
materiálů m2 48,00 280,00 13 440.00 KČ

4 Lešení do výšky 6m m2 144,00 60,00 8 640.00 Kč
2 Fotbalové hřiště - záchytné sítě 102 900,00 KČ
i Demontáž stávajícího oplocení m2 150,00 70.00 10 500.00 Kč
2 Dodávka a betonáž sloupů D70/5m pozink ks 12,00 2 900.00 34 800,00 Kč

3 Pokládka dlažba 30x30 - proti prorůstání 
trávy mb 30,00 220,00 6 600.00 Kč

4 Lešení do výšky 6m m2 150,00 60,00 9 000,00 Kč

5
D+M síť 5x5cm .včetně lanka a spojovacích 
materiálů m2 150,00 280,00 42 000,00 Kč

3 Sportovní prvky 19 120,00 Kč
i Ukazatel skóre ks 1,00 l 000.00 l 000.00 KČ
2 Fotblov míče ks 2.00 1 500.00 3 000.00 Kč
3 Skládací lavice a stoly ks 5,00 3 024,00 15 120,00 Kč

160 800,00 Kč
Celkem základ daně 160 800,00 Kč
DPH 21% 33 768,00

194 568,00 Kč








