
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 003068.0001

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, radní kraje
(dále jen "Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., pobočka Jihlava 

číslo účtu: 4050004999/6800 
variabilní symbol: 30680001

a

Město Třebíč 
se sídlem:
IČO: 
zastoupeno: 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení:

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 
00290629
Mgr. Pavlem Pacalem, starostou města

Česká národní banka
číslo účtu: 94-716711/0710

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále jen 
„dotace“) na krytí nákladů souvisejících s realizací akce „Optimalizace sítě cyklotras, městský 
cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).

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 doručen na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 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 
akci 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 akce, která byla zrealizována 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 akci dotaci ve výši 650 000 Kč (slovy: šest set padesát tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou pouze uznatelné náklady tvořené součtem 

dotace a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady akce 4 184 760 Kč
Výše dotace v Kč 650 000 Kč
Výše dotace v % 15,53 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 84,47 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v Kč 3 534 760 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v ČI, 5 odst. 2 této 
smlouvy, uhradí Příjemce částku tohoto překročení zvláštních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedené v tabulce 
v ČI. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, tzn., že 
absolutní částka dotace se úměrně sníží.

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) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných 
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to 
pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše poskytnutých dotací na akci však 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.



ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 30 
kaíendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 
písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty 
nebo nebude obsahovat náležitosti dle 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 akce a povinen akci zrealizovat nejpozději 
do 15.11. 2021.

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají od 30. 6. 2021.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada nákladů souvisejících s realizací 
akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Náklady akce ve 
skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději 
do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy.

4) Neuznatelné náklady (výdaje) akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI, 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrady úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka,
f) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, apod.),
g) mzdové náklady a náklady na sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho 

zaměstnanců,
h) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce,
i) náklady na právní spory.

5) Uznatelné náklady (výdaje) akce jsou náklady (výdaje) bezprostředně související s realizací 
akce dle žádosti, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1.

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud dále 
dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst 4 a odst, 5 této smlouvy, případně nebudou 
některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady (výdaje) 
neuznatelné.

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve 
vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
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ČL 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci 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 dotace poskytnuté na akci a celkových nákladů na akci (např. 
analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, 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, a 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 vedeny analyticky ve 
vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). 
Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních 
dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady, 
paragony, účtenky, apod.) uvedením „Spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina 
ID 003068.0001“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH1') 
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 akce, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu 
(možno i výpisem z elektronického bankovnictví), nebo svými výdajovými pokladními 
doklady,

f) doručit Kraji do 30.11. 2021 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
- stručný popis a finanční vyúčtování zrealizované akce, 
- doklad o převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem, 
- fotodokumentaci zrealizované akce (min. 10x foto realizovaných typových opatření), 
- kopie účetních dokladů prokazujících výši celkových nákladů akce a jejich úhradu - 
viditelně označených dle ČI. 8 písm. c) této smlouvy,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů akce 
dle ČL 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.
- doklady prokazující realizaci publicity (vyjádření k jednotlivým písmenům ČI. 10 
odst. 2 písm. b) - d) této smlouvy.

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI, 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
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j) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) k přeměně nebo zrušení 
Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), 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 akce i po jejím 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.

ČL 10 
Publicita

1) „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.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:

a) v případě informování sdělovacích prostředků (tiskové zprávy) v období do 15. 11. 2021 
uvést fakt, že zrealizovaná akce byla podpořena Krajem;

b) publikovat v tištěném zpravodaji města (Třebíčský zpravodaj) příspěvek o zrealizované 
akci spolu s informací, že akce byla podpořena Krajem;

c) umístit na svých webových stránkách www.trebic.eu ve vhodné sekci (např. aktuality 
nebo podpořené projekty) příspěvek s informací o zrealizované akci podpořené Krajem 
spolu s grafickou podobou sponzorského vzkazu „PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA", který 
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita; .

d) umístit na webu www.trebicnakole.cz v sekci partneři sponzorský vzkaz „PODPOŘIL 
KRAJ VYSOČINA“ v grafické podobě, která je ke stažení na www.kr- 
vvsocina.cz/publicita;

e) v případě, že je akce prezentována na sociálních sítích (např. Facebook), propagace 
Kraje Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu nebo adresy (např. 
www.facebook.com/vysocinakrai).
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ČL 11 
Udržitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

ČL 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.

ČL 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) 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, email: stejskal.p@kr- 
vysQcina.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 stím, 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 akce uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, 
které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí 
dotace, 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 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.
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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 ze dne 11.8. 2021.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 14 9 2021 
usnesením č. 0370/06/2021/ZK. * *

.2 l 09, >1
V Třebíči dne............................................. . V Jihlavě dne

Mgr. Roman Fabeš 
radní kraje

Příloha č. 1
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KUJIP01MABHT
starosta

©
Karlovo nám, 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti;

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠEZN.: ODKS 64288/21 - SPíS 600/2021 /Ca

VYŘIZUJE: 
TELEFON: 
E-MAIL:

Mgr. Ivana Cahová
568 896 240
i van a. cahova@treb ic.cz

DATUM: 11,08,2021

Kraj Vysočina
Odbor kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu
Ing, Petr Stejskal
Žižkova 57
586 01 Jihlava

Žádost o poskytnutí finanční podpory na realizaci projektu „Optimalizace sítě cyklotras, městský 
cyklookruh a integrační opatření pro cyklisty v Třebíči“

Dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o poskytnutí finanční podpory na realizaci projektu zaměřeného na 
zvýšení bezpečnosti a atraktivity cyklistiky v Třebíči. Jedná se o ojedinělý projekt na Vysočině - co se 
týká komplexnosti řešení v rámci území celého města.

Město Třebíč okresního významu s 35 tis, obyvateli, s památkami na Seznamu světového kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO a mnoha dalšími atraktivitami, je v současnosti aktivní v oblasti rozvoje 
udržitelné mobility. Doposud bylo ale město v podstatě bez opatřeni pro cyklisty. Navrhované řešení 
zásadním způsobem mění přístup ke všem skupinám uživatelů jízdních kol v Třebíči z hlediska dopravy, 
rekreace a turistiky, aniž by současně docházelo k zásadním změnám v přerozdělování prostoru pro 
dopravu jinou. Jedná se pouze o úpravy v podobě opatření nestavebního charakteru ve smyslu úpravy 
dopravního režimu - dopravní značení a zařízení, realizace cyklopruhů a piktokoridorů.

Pro samotné cyklisty se zlepšuje orientace v prostoru nejen z hlediska cílů a směrů jízdy (směrové 
značení, tj. kudy projíždět městem a jeho nej bližším okolím), ale nově se zdůrazňuje i orientace přímo ve 
společném dopravním prostoru. Dopravní značení se umisťuje z hlediska zvýšení bezpečnosti provozu 
(být informován, vidět, předvídat a orientovat se).

Celkové náklady jsou plánovány ve výši 4 799 328 Kč, z toho 383 946 Kč přislíbil poskytnout Státní fond 
dopravní infrastruktury z výzvy pro rok 2021 podle Pravidel pro financování výstavby nebo oprav 
cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2021, která umožnila poskytnout 
příspěvek ve výši 85 % pouze na část výdajů uznatelných z pohledu SFDI tj. výdaje určené na zřizování 
jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.

Uznatelné náklady ve smyslu této žádosti jsou ostatní aktivity, které nebylo možné uplatnit vůči 
SFDI. Jedná se o náklady v rozpočtu dle Smlouvy o dílo . 17004226221 se zhotovitelem firmou 
KASKA s.r.o. označené jako SO01: Město Třebíč ve výši 4 184 760 Kč, které budou hrazeny 
z rozpočtu města. Tato částka bude vynaložena na úpravy a doplnění orientačního informačního 
značení pro cyklisty vyplývající z optimalizace vedení turistických cyklotras městem, realizaci 
značení městského cyklookruhu a ostatní cyklistická integrační a bezpečnostní opatření.
Z výše uvedených důvodů si dovolujeme zažádat o finanční částku podpory z Kraje Vysočina ve 
výši 650 000,-- Kč.

Smyslem takto rozsáhlých úprav je zajištění plošných opatření pro cyklisty ve městě Třebíč, které budou 
řešit nejen jízdu na kole pro oddech, rekreaci čí cykloturistiku, ale současně je zde řešeno i cyklodopravní 
propojení mezi důležitými místními cíli a těmito trasami. Z toho důvodu jsou součástí i integrační opatření 
na sběrných komunikacích, resp. zvýraznění jíž používaných městských propojení místními 
komunikacemi či "zadními cestami". Opatření jsou navrhovaná na vybraných třídách komunikací (silnice 
I., II., lil. tř. i MK a účelových komunikacích) - víz přehledné situace.

Úřední hodiny
Po
Út
St

08:00-17:00 hod.
08:00 - 14:00 hod.
08:00 -17:00 hod 
08:00-14:00 hod.
08:00-13:00 hod.

Bankovní spojení:
Komerní banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100 
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100
epodatelna@trebio.cz
www.trebic.cz
tD datové schránky: 6pubBmc
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Cílem projektu je realizovat taková opatření, aby byli obyvatelé i návštěvníci dostatečné motivováni pro 
častější využití jízdního kola pro různé účely. Součástí projektu je propagace různými nástroji bvl 
vytvořen informační web pro cyklisty www.trebicna.kole.cz, který byl formován i jako edukativní Uživatelé 
zde najdou všechny důležité informace týkající se nových dopravních prvků a opatřeni v Třebíči,

Projekt aktuálně realizuje vybraný zhotovitel firma KASKA s.r.o., který v rámci veřejné zakázky podal 
nejvýhodnější nabídku a termín dokončení je stanoven Smlouvou o dílo do 31,8.2021,

Věříme, že oceníte přínosy tohoto projektu, který má velký význam pro cyklistickou dopravu v Třebíči a 
vyhovíte naší žádosti,

Mgr. Pavel Pacal 
starosta
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