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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“)

FV02812.0015

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: Mgr. Roman Fabeš, člen rady kraje
(dále jen “Kraj“)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800
variabilní symbol: 28120015

a

Město Telč
se sídlem: náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
IČO: 00286745
zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem, starostou
(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 „Zkvalitnění turistické infrastruktury v Telči“, 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 Ol. 3 
odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení terminu, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČL 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 (udržiteínost, 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 202 070 Kč
Výše dotace v Kč 100 000 Kč
Výše dotace v % 49,49 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 50,51 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 102 070 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 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, ...),
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 včetné 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 FV0281 2.0015",
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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 Cl. 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,
- 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 ČL 10 této smlouvy,
j) zajistit udržiteínost 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 ČL 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 ČL 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. k) 
této smlouvy.

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

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

Cl 1-1 
Udržiteínost 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 s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, není možné povolit.

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

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

7) Tato smlouvaje 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 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 15. 6.
2021 usnesením č. 0287/04/2021/ZK.

V T elči dne . 28.. F.. 6. 7 V Jihlavě dne   2Z. 07,. ..2021

Mgr. Vladimír Brtník 
starosta

Mgr. Roman Fabeš 
člen rady kraje
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KrajVysocina
FONBVYSOCINÝ

H.V3) 013 35120- i. - "" p _ —,e—...

ŽÁDOST O POSKYTNUT DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evideněná čisko žedatel nevyplňuje) yV Q03-- . co-g . - \

Kód elektronické žádosti(oo 
#nálnír vypinní Zdost kliknte líc. 
„Odsslat dnta" v záhleví formuláře)

Název programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 
2021

Název projektu Zkvalitněni luristick infrastruktury v Telči

Podprograrn Podprogram B)

IČO: 50286 /4b

Přesný název: Město Telč

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, čp: náměstí Zachariáše 7 Hradce 10)

identifikační údaje žadatele Obec: Telč

PSČ: 58856

Sídlo pošty: Telč

Název henky: Česká spontdna, .s.

Číslo účtu: 1466015399/0800

Statutární zástupce žadatele 
'/ případě, kdy pro právrd úkon 
podání žádosti nutné v/co o^ob, 
uvadnou so věochny tylo osoby

Htul: Mgr.

Jméno: Vladimír

Příjmení: Brtník

Funkce: starosta

Statutární zstu pco žadatele 
V přpadě, kdy pro právní úkon 
podání žádostí je nutnó více osob, 
uvodnou se všechny tyto osoby

I Hul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



Ttuk -
StatutárTt zástuges zadatale 
1/ případě, kdy pro právu f Úkon 
podání žádosti nutná vína osob, 
uvednou se v^ctniy lyío osoby

Iméno

Příjmení:

Funkco:
za 4 u-m*-- ----=- oyea‘ L==s A re : iUL t. u_ -m m= == ==- mrt ncu 2. :W|M1 TOTO I t/il LU! t e- ==-, m-e-

Jméno: Lukš

dost zp aucval (kanttaktní Příjmení: Nosek

osoba projektu) Lmail: in ka s. h osek@te Ic.eu

Tel.: 56/112429

Indentifikační údaje
zřizovatele (vypini jen žadatel.

Přesný název:

1čo:
pokud je příspvkovou 
organizaci zřizovanou obcí)

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizzace projektu
Uvoďío v jokó obcí bude projekt 
realizován (název ubee včetně 
okresu); v případě, že bude 
ruíiíizace projektu probíhat ne 
území více obcí, luk jo vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší administfativrií 
jednotku (např. obvod ORP. okres, 
celý kraj)

Telč (okres Jihlava)



2. Odůvodněni projektu a jeho 
cíle
Pupiéla co vás k padání žádosti 
vede;jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešiv co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Bmyslem projeku je zkvalitnění ‘uritjoké inrastruktury 
vTelčiat torn 0u zvýš e n i vy b • ve 1 osi ! uri si okýn h tr a S 
a stezek, ocpočinlových míst
Nauč ná s 4 67 ka lip ky byla vy t v ořon a v i o ca 2 009 Délka 
stezky jo Eca 6 km. Naučná stezka v Lipkáchjo vstupní 
branou clo jedné z nejcennějších částí přírody v skulí 
Telče. Mimu velké přírodní bohatsiví a atraktivit/ 
naleznou návšiévníci v lokalitě tipky také kapli sv. Kanla 
Boromejského, kterou nochsla postavit Františka 
hraběnka Slavatová jako dík za záchranu svého syna 
Jana Karla, oboru s bílými daňky a,. Po cost sc 
nachází '5 0 informačních cedulích věnovaných fauně; 
floře, ale i místním památkám. Tato naučná stezka ostří 
mezi hojně navštěvované mezi místními obyvateli i 
mezi návštěvníky města.
Město 1olč jo zároveň významným místem z pohledu 
cykloluristiky. S rozmachem elekirokol je nutné řešil 
/ozšiřeni zázemí pro jejich uživatel o. Z tohoto důvodu 
se město rozhodlo postupně budovat i ve spolupráci 5 
podnikatelskými subjekty síť dobíjeních stanic, které 
budou vhodně rozprostřeny po mostě Vždy je citem, 
aby dobiecí stanice navazovala na odpočinkové místa, 
blízkost restaurace či centra města. Jedním 2 vhodných 
míst je odpočinková plocha u centrálního parkoviště Na 
Sádkách, u kterého se v těsné blizkosti nachází area! 
Panský dvůr, který je celtifikován v programu "Cyklisté 
vítáni". Odpočinková plocha byla zde zřízena v roce 
2009 v rámci rekonstrukce parkovišlč. Probíhají zde 
turistické trasy, ruvnž je zde umístěna řada 
informačních tabuli, prob Ih aj í zde nau čn stezky.
Parkoviště přímo navazuje na lokalitu Lipky - cyklo 
stezky, in lino, singletrail, propojeni novou cyklo stezkou 
Telč — Velký Parazity rybník.
Rybník Roštejn je vyhledávaným turistickým a 
vol nečasovým místem v Telči. Nachází se zde 
koupa lištu, dětské hřiště, víceúčelové pískové hřiště, 
workout hřiště, restaurace, temp. Rovněž zde prochálzi 
turistické trasy, je zde vedena cyklostezka,



3. Popis projekktu
Popišh co kori^ótně bodo 
obsahem projektu; co ohcch 
pořizovat, bodovat, vylepšovat, 
orqanizovai atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolík, 
čeho)

Prejokt se skládá ze Irí částí.
A. Výmnna a oprava infotabatí naučn stezky Lipky 
B, Dobíječi slanlcc na elektrokola - odoočinková plocha 
u parkovišiě Na Sáclkách
C. Umistní ? laviček s úlonými boxy U Roštejna

V rámci předloženého projektu dojde k ob nově 
informačních tabulí Jde především o výměnu textů, 
které jsou na dřevěné kenstrukei nmistni na plechu. 
Texty jsou nyní z. důvodů stáří tabule vybledlé, často 
hůře čitelné, poškozené. Celkově dojde k výměně / ks 
náp‘nč informačních tabulí. 3 ks byly z důvodu většího 
poškozeni vyměněny v roco 2019 a 2020. Dáte je 
součásti projektu drobná oprava dřevěných konstrukci. 
Konstrukce jsou v současné době stab’in: a pevně, 
nicméně je nutné obnovit náičry a případně laťování či 
jiné drobné prvky tabuli.

B. Dobíječi stanice na elektrokola
V rámci odpočinkové plochy budou zřízeny 4 místa pro 
dobfjoni clektrokol. Půjde o dva sloupky se zásuvkami, 
1x rám pro opření a uzamčoni kol. Dobecí stanice 
buřte volně přístupná bez poplatku. Dobíječi stanice 
bude umístěna v těsné blízkosti areálu Dánský dvůr, 
který je co/tifikovár v programu "Cyklisté vítání”.

G. iImistěni 2 laviček $ úložnými boxy a Roštejna 
Záměrem předloženého projektu je umístit v rámci 
odpočinkové plochy 1 rybníka 2 lavičky 9 úložnými 
boxy. Půjde o lavičky, kdo v každé z ni cti budou 4 
úložné boxy pro odložení osobních věcí. Uzamčena 
Úložných boxů hude pomocí vlastního visacího zámku. 
Tyto lavičky město v roce 2020 již umístilo podél inline 
stezky 1 ipky. Snahou ičsta je osadit lavičky i na jiných 
mnisiocii, kde je to vhodné z pohledu odloženi a 
uzamčení osobních věcí. Z tohoto důvodu je řešeno 
umístění i li rybníka Roštejn.

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

Cílovou skupinou jsou obyvatelé měsla, návštěvníci 
města a turisté. Jedná se o doplnění turistická 
Intrastruktury ve městě v místech, která jsou hojné 
využívaná obyvateli města i turisty. Mésto Telč 
každoročně navštíví cca 400 tis. turistů.

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu • začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájeni a ukončení 
základních realizačních fázi 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravně práce, vhsíni realizace 
a pod.); v případě organizace 
kuftumí/sportovní akce uvedlo 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc

výbor dodavatele: červen 2021
realizace projektu: červenec 2021 - listopad 2021



6. Organizační a odborné 
zabezpeče n í p rojektu 
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
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

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

Celkové náklady na 
projekt 202 070 KČ 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 100 000 Kč 49,49 %

7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 

odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně 
DPH

- z toho investiční 
dotace KČ ,00 %

- z toho neinvestiční 
datace 100 000 Kč 100,00 0/ /0

částky uvádějte v celých Kč Spoluúčast žadatele 102 070 Kč 50,51 o//o

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,00 o, /0

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 102 070 Kč 100,00 °//o

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

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

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

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 vypořádání 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 (za závazky vůči 



síátnhTiu rozpočtu se považují závazky vůči finančním li úřadu, Správě sociálního'- :: 1:./. ‘ : 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považuji Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury),

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

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné $ kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

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

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

1. stručný popis naplnění specifických kritérií
2. doložení náležitostí dle zákona 250/2000 Sb.
3. podrobný položkový rozpis nákladů projektu
4. mapový přehledový situační zákres
5. výpis z katastru nemovitostí + snímek katastrální mapy
6. fotodokumentace stávajícího stavu

V Telči dne 7.4.2021 (74. 422,6/8 ....(R0677/... 
Razítko, jméno/a a podpis/y

statutárního
zástupce/zástupců 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 žádosti požadované v bodě 15 
Výzvy k předkládání projektů

- projekt spi buje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládáni projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzeni žádostí připravena k podání dle
" podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro
" platnost právního jednání


