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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 FV02801.0031

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Roman Fabeš, člen rady kraje
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 28010031

a

Město Telč 
se sídlem: náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
IČO: 00286745
zastoupeno: Mgr. Vladimírem Brtníkem, starostou města
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 1466015399/0800

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Údržba singletrailového areálu Lipky“, 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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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou 
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČL 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 150 000 Kč (slovy: jedno sto padesát 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 300 000 Kč
Výše dotace v Kč 150 000 Kč
Výše dotace v % 50,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 50,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 150 000 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 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 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 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) 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) opravy a udržování, technické, zhodnocení vč. podlimitního, spočívající v údržbě, 

opravě a rekonstrukci singletrailových tras a pumptracků.
b) nákup materiálu související s údržbou, opravou, rekonstrukcí či budováním 

singletrailových tras a pumptracků.
c) nákup služeb související s údržbou, opravou, rekonstrukcí či budováním 

singletrailových tras a pumptracků.
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d) pořízení dlouhodobého hmotného majetku spočívající v budování singletrailových 
tras nebo pumptracků příp pořízení modulárního pumptracků.

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 FV02801.0031",

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 daní 
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,
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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 30.11. 2022. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 
- fotodokumentace zrealizovaného projektu (min. 4x foto) včetně 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 sČI.11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnost! 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), 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. 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 byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
u investičních projektů 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, 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),

5



umístit na svém webu ve vhodné sekci (např. aktuality nebo podpořené projekty) 
příspěvek s informací o realizovaném a Krajem podpořeném projektu spolu se 
„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“,
v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit “Sponzorský vzkaz 
kraje“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou 
k této příležitosti vytvářeny,
verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti projektu,
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), 
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, 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 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.
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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. Petr Stejskal, tel. 564 602 354, e-mail stejskal.p@kr- 
vysoclna.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. 0207/03/2021/ZK.

V Jihlavě dneV Telči dne ..4.6.20..7.

Mgr. Vladimír Brtník Mgr. Roman Fabeš
starosta města člen rady kraje

7



Kraj Vysocina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČANY

Evidenčni cislo(adatelrevypifet | {..N &, L. <ýc) • \

Kód elektronické žádosti (re 
finálnim vyplnni žádosti klikněie na
Odeslal data" v zhlaví formuláre)

Název progrditi

IN/g 02/420
CYKLODOPRAVA A CYKI o TURIS IIKA 2021

Název projektu 

lodprogram
evstarMroIsISs-smssaresfseezmsskesexgseAa

hle n titik a č n i ú d 3 j e ad a te 1 e

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je milné více osob, 
uvednou se všechny tylo osoby

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvadnou se všechny tylo osoby

ees

Údržba singleirailového aleálu tipky

C Terénní cyklistika
pmaetsresesrs*g*sssEr-sxsé**e*lae****R.NG*,Ma.e40 •*-" NtemtepistacM**a‘. w
IČO: 00286745

Přesný název: Město Telč

Pvávní forma' Hávnická osoba ■ ■ obec

UlicEz čp náměstí 7acharáše 7 Hradce 10

Obec. lel

PSČ: 58856

Sídlo pošty: feló

Název banky: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1466015399

Titiil: Mgr

Jméno: Vladimír

Příjmení: Brtník

Funkce: starosta

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



; 8latutémn /a60ipce akkee 
V pfíp^dě. kdy pro právní úkon 
podáni áádotíti jo ntůně víc© 0s0/, 
ino-dnors se vseot^ny ivio osoby

Vádo; i z.p r a o ( Va I (k o i š te kix i 
osoba projeki h)

1 n denti 1 k a ni ii d aj e 
.zřizovatele (vyplní jen žadalel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zizovanon obcí)

1. lokalizace projektu
Lvecio v jaké obci jinde pn'ojeká 
rea lis ován (název obce včeině 
okresu), v připadá, re hnde 
/ Aali ace projekiu probihal na 
úze rn i více obci, tak je vypíši o 
nebo v připadá) dopadu na vělsi 

. územ i uveďte vys ší admnist o iivn i 
i jednal ku (např obvod ()RP okres 

celý kraj)

i rud.

Jmén0:

Přijmnoni

! Funkce:

! JJméno; Lukáš

Piijmeni Nosek

L n til lu kas noseklek

Tel.. 567112429

Piesný název:

IČO:

Název banky:

Číslu účin:
Máslo [ol, lokalita í ipky



2. Odvodnén projekí( jeho 
rile
Popište co vás k podá či žádostí 
vodo; joká je výchozí siliace, aký 
pioblém chcete vyřešit, co tím 
chcete dosáhnonl. jaké (son die 
/.ifo/ektu co ebcde /lepšit, 
'zkvalitnit .

Měsio Telč v roce 2020 vybodovalo /a podpory Krnje 
Vysočina id singleirailové tratě v celkové delce ccH ?.8 
kmn v lokalilé i ipky Hned od SVéhc vzniku su Vato icki 
velké populatitě. Bnahot insto je u/hžovai iralč v 
dobré kValiiě v prishňhu celého loku To sebou piiiáši 
nákladly, kieré msto tousi vy na kláda i ze své l‘i o 
107poču, 7 tohiolo důvodů vítáme možnosi uchá/ei *6 
o dotaci na údržbu singleirailovýeh rati 7 Fondt 
Vysočiny.
lokalita lipky je nejvýznamnéjši lakalilou v Telči z 
po i sledu aktivního vol nečas o váho vyžilí občanů a 
návštěvníku v přiodě. Návaznost ancálu na další 
projekty a aktivity:
'■ Cykloslezka a inline stezka I ipky (yklosteeka I. ipky 
(realizace 2018) je dlouhá cca 3,6 km. Cykloslezka 
propojuje cen Irům města s lokalitou tipky, kde se 
nachází singlet ailový areál. Pří cyklosiezco je um i stěn 
mobiliár vč. většího odpočinkového místa s herními 
prvky pro děli (podporeno z Hondu Vysočiny ■ program 
Cyklodopiava a cykloturistika 2018).
- Cykloslezka po hrázi rybníka Rošten, rekroačni areál 
u rybníka Roštejn: Cykloslezka po hrá/i rybníku 
Roštejn (realizace 2018) se napojuje na cyklostezku 
Lipky a přivádí péší a cyklisty k rekreačnimu areálu u 
ybnika Roštejn, kde se nacházi nižná spollovišt, 

kemp, stravovací a ubytovací zázemí. Jde o stěžejní 
letní areál města I elč z pohledu vyžili občanu a 
návštěvnikt města,
• Areál „Ranč": V těsné blízkosti lokality Lipky byl 
vybudován soukromou investicí rozsáhlý areál 
(ubytování, silavování, chov zvířat). Tenlo aleál vytváří 
i vhodné zázemí pro singletrailový areál Telč - Lipky 
(o bčerstveni, i no i m a ce.. ).
e Panský dvůr: Při cyklostezce kolem 1 ybnika Nadýmák 
(součástí cyklostezky Lipky) se nachází volnoasový 
areál Panský dvůr. Zde se nachází informační centrum, 
lezecká stěna, lanové centrum, minipivovar smyslová 
zahrada, expozice, půjčovna kol (i elektrokol) aj 
volnočasové zázemí. Rovněž se zde nachází přírodní 
pumptrack.
e Přeshranični projekt „Přírodní dědictví raseliništních 
krajin regionu Mhlviet lel a Geopark Vysočina jako 
chráněný přírodní prostor, místo zážitku a vzděláván/" 
Realizace 2021. Je zde přímá návaznost na předložený 
projekt „Singletrailový neál Telč - Lipky". V rámci 
projektu mimo jiné vznikne stezka pro pěší a cykle 
propojující Telč, lokalitu Lipky s Řásnou a dále
Vel kopa řez i tým rybníkem (rekeačním areálem) a 
následně aktivitami Geoparku Vysočina. Půjde o 
přírodní cyklostezku s řadou atraktivních zastavení.
• Cyklostezka Telč - Roštejn - Roštejn: Jde o 
cyklostezku propojující rekreační areál u rybníka 
Roštejn s hradem Roštejn (délka cca 8 km), V 
současné době je zpracován projekt pro stavební 
povolení, vydáno stavební povolení, podána žádost na 
SFDI.



í 3. Popis prnjekti
? Popište co konkrém buda
i obsahem proiekti.a co chcete
i poizovei bcdovat^ vylepšoval^
? organizovafahp.; vjakén
; mnočslvt a roosnhu ■ uveďte
i záldaduí paíametty pepeklu (koHie
í čeho}
l /

Předlozon* káci0si /esi nákup olueh sotivisejici s 
údržhou o opraVOl siglekrailovýcl irnli v íokuddě Lipky v 
Feli Pjde pledevším o pravidaineti konitoh 1 a opravu 
liali (urovnáni ferénu, oprava tratě: proře* křovin. 
jlikvidace popadaných sirom pres (Btě). Snahou msie 
lje ndrženi Úové lechnického stavu specifické 
iinírasiruiktury pto lorénni cyklisiiki o cilem vkvaliinni o 
rozšiřeni nabídky voločasove a sporiovní 
infrasirikliny cestovniho uchu v ali.

i 4. Cilov skupiny projekiti
i Popište komu ceat^ace pioiekín
; ()Oiuúžos jaký to bude mši pio ně 
; konkrétní přínos, jak tu zlepší 
í jejicl) podmínky alp.

Bingleirailový areál v lupkách sloučí potabám široké 
cyklistické vorojnonii se zájmem o terénní cyklisliki. 
Důraz jo kladen na mládež a rodiny s détmi Nicméně / 
prvního roku piovozu je jasne, ze areál $1 našed $vé 
uživatele vo všcch aklivniel věkových kategoriich 
Vybudovaný singletrailový areál slouží jak obyvatelům 
ze spádové oblasli, iak samoziejmně významně 
zahaklivni nabídkt pro návštěvníky města Město tdc 
každoročně navštíví cca <00 tis. Kč iurist(i

s 5, Předpokládaný Časový
: harmonogram realizace
; projekt začátoklukončeni
! projekiu
: / opište zahájení a ukončeni 

základních lealízačních íázi
: pro/ektu (např. výbě; dodavatele.
1 přípiavné pláce, vlastni realizace
i apod): v případě organizace
i kuliumí/špo/tuvni akce uveďte
: přesný lemiín jejího konáni, pvikud 

nejsou známy přesná data, iak 
uvadle kalen dá min iěsí c

Realizace projektu: Březen 2071 • lijen 2022

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše z ku Še i nosí i s 
i e alizaci podobí lých akď; ja kú 
máte z kuše n ostí s re alu aul 
projektu (podávání řádosri), kdo 
bude projekt realizoval (přímo 
žadatel nebo piostřednictvím 
odborné firmy), iakě organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Žádost byla připravena odborem rozvoje a územního 
plánování MÚ Telč
Od vzorku Koridu Vysočiny zpracovali pracovníci úřadu 
velké množství obdobných žádostí a zajistili realizaci 
úspěšných projektú podporovaných z Fondu Vysočina. 
Odbor rozvoje a územního plánování má rovněž 
významné zkušenosti s čerpáním fondů EU či jiných 
dotačních titulů CR.
Administrativní a organizační zajištěni realizace 
projektu provede tedy Odbor rozvoje a územního 
plánování MěU Telč.



('■ elkove nakiatty 118 

projeki

Poadovana výše
doteče

200 hlte

150 000 Ké

1 0lj Jte

10,00

%

%
7. Nomppoet projukiit
U žadnídu, ktnn mohou upiďmií 

cvkioce! DPi i na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostalni 
žadatelé uváděíí náklady včetně 
DPH.
částky uvádějte v celých Kč

i

■ z luhu invesiičn! 
doince

• z toho neinvcstíčid 
dotace

Spoluúčasl žadatele

• z toho inveshčni 
spoluúčasl

150 000

1 s0 000

Kč

Kr

Kč

Kč

,00

100,00

•50,00 
............

,00

%
#

•
..__ _

%

- z toho neivestični 
spo/uúčasi 150 000 Kč 100,00 %

8. Iláicovsivi DPI I 11 žadatele («Rkfktjte vhodnou vanantu)

žadalel ji? plátcom 0/ I d U zdanitolniých plnění piijatýel v souvislostí a 
financovónim daného projekiu nemá nárok na odpočal dané z přidané hodnoty

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projekiu má nárok na odpočal dané z přidané hodnoty

žadatel není plátcem Did i

9, Prohlášeni žadatele, že zajisti podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajisti podíl nA spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla) názvu projektu a výše přidělené dotace pra 
účely administrace čerpáni prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášoni adatele o vypořádání závazků (netýká so obcí, svazků o líci 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 /ávav.ky vůči finanční/uu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdiavotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Stálí)! fond 
životního prostředí, Pozeinkový fond, Slátni fond rozvoje bydleni d Státní fond doptavní 
infrastruktury),

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

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všedi dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)



i firuhný j0pi6 i aplnetd speciiinkych kiilor

? rjoloženi náležilosil elle kona 250/2004 Bb
3 kopie dokladu U vlast icivisnimnek katasirálni mapy

4. podrobný položkový 10zpis itákladl ptoektei
5. mapový přehledový situační zákres
6. fotodokumantace sláva ioi ha stavt

V Telči duo 2604402 1 ../G.M*MeNA8**.
Raritko, |h 16no/a a podpis/y 

%iatutáiního
záslupcelzástupc žadatele

Poznámka pro 7atfatele :
Před podáním pmjektu si ováde. -fda.

- jo formulór áádaPi kompíeině vyplněn včelně kódu ePIdronK^ké áňdosii.

jř;ou pnlnzeoy veškeré doklady nuíná k poe,OLrřeni 7ádosíj p07a/ovanó v hodě 15 
Výzvy k pkedkPulání projektu

pioiekl splňuje knléne a podmínky nvedené ve Vývve k předkládárií projektů

je žádosi včetně dokíadu nutných k posouzení kádosti pnpravena / podání dle
podi nin ek u vede /) ý h v bodě 14 Vý z vy A / /e d kládě /1 í p i o je kin

- ž áck $ I je / 1 o (le 11 sé na vše nv šla iii án iimm.áPupt i jejn :h Z po( ý > i s y ) a / nu Indjno 
plalnoP právního jednání


