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FOND VYSOČINY
PROGRAM 

„AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 
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 FV02799.0089)

ČI. 1 
Smluvní strany

(dále jen "Kraj"

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050005211/6800

a

Obec Slavíkov 
se sídlem: Slavíkov 2, Slavíkov, 58265
zastoupena: 
IČO:

Lubošem Culkem, starostou 
00268241

(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-9516521/0710

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Akceschopnost jednotky SH ČMS - SDH Slaví kov“, 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 ČI. 3 
odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce 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 15000 Kč (slovy: patnáct 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 15000 Kč
Výše dotace v Kč 15000 Kč
Výše dotace v % 100 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 0 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 0 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 ČI. 5. odst. 2, uhradí 
Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše dotace uvedená v čl. 5 odst. 1 této smlouvy, výše dotace 
bude úměrně snížena.

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.

Čl. 6
Způsob poskytnuti 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. 10. 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 Čl. 7 odst. 1) této 
smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (platí pro plátce 

DPH, pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného 
projektu nárok na odpočet dané z přidané hodnoty - v plné nebo částečné výši), 
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) opravy a udržování (budov),
j) podlimitní technické zhodnocení (budov).

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu nutného pro akceschopnost JPO obce,
b) ochranné pomůcky nutné pro akceschopnost JPO obce,
c) drobný hmotný dlouhodobý majetek nutný pro akceschopnost JPO obce,
d) nákup ostatních služeb nutných pro akceschopnost JPO obce,
e) ostatní nákupy jinde nezařazené nutné pro akceschopnost JPO obce,
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f) nákup vody, paliv a energie nutný pro akceschopnost JPO obce,
g) opravy a udržování majetku nutného pro akceschopnost JPO obce (vyjma budov),
h) podlimitní technické zhodnocení majetku nutného pro akceschopnost JPO obce 
(vyjma budov),
i) mzdy a platy zaměstnanců v pracovním poměru vč. povinného pojistného placeného 
zaměstnavatelem a ostatní platy (refundace mezd členů JPO obce z důvodu účasti na 
zásahu).

5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi Čl. 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.

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, účetním 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 FVO2799.0089",

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 
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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.fondvysocinv.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 15.11. 2021. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu (v případě majetku podpořeného v rámci 
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 Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
h) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 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 udržitelnost projektu v souladu s Čl. 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.

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 Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. j) 
této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 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 je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
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- 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),

- 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 Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále 
v době udržitelnosti stanovené v Čl. 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.

Čl. 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 pořízený z poskytnuté dotace či jeho část 
podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, pronajmout (s 
výjimkou pronájmu SDH s působností na území obce) 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.
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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), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Bc. Pavel Dvořák, tel: 564 602 122, email: 
dvorak.pavel@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 Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3) 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 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. 0162/03/2021/ZK.

V ž. ................ dne . 43. A: 204...

..... . ....... .......... h......... ,.-
Luboš Culek 

starosta

OBEC SLAVÍKOV 7
582 Ov SLAVIKGV 1

IČO: 0026024i \

2 6. 07. 2021
V Jihlavě dne............................  

/

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman kraje

45- L| 
, KrajVysocina I

/ Mm 1882/57, 586 | |



Kraj Vysoana
Fom VYSOONY

ŽÁDOST O POSKYTNUTí DOTACE Z FONDU VYSOČINY

. Evidenní čislocadatet‘mtevyeaffujev i . . — .. 1

AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ 

(OCHRANY OBCÍ 2021

j Kód elektronické žádasti «ae
1 finAhimm žcžast fetemžto ma
„Odesiat data" w fgsmuláke;

Název programu
3................ ... ... . .
H meaa EALa. ,Be86 MFCAEMEEA Akceschopnost jednotky SH ČMS - SDH Slavíkov

ičo ■ ............. ...... • Ul 
00268241

Pfesmmázev: ObecSlavikov

Prumiforrma: Prvnická osoba - obec

1 i Ulice, čg SfefewŽ

; Identifikační údaje žadatele Obec: Siankon |

li psč: 58265 j

!š i Sidfo Slavikov 1

i Název barky banka |

. Čisk 94-9516521/0710

Statutr zstupce zadatele
W

g uux
: Vplpadě, kdy pro pram Gkkon LMOS ;

i podar 2dos#je wice osob. Pipnené. Culek
: bskekeiu* c ehkekee*2 HFeka **+afK‘

Funkce starasta i

: Statutmní zástupce žadatele
Tiut j

í Vppacě, kdygopráveúkan #M1#***N48,

podmžádostíjs mutmé wíce osoh
Plimení

i

: waixanyetimhev»a em vrmeštamske Mitim menn

L... ....... ....... -........................................ .
Funkce

______________________________________________2



iStatutárnizstupce žadatele 
i Vpipad, kdlyprapraum ékan 
podánf ždastje ratné wíce oso. 

i uvedimow se wšecthty tyto o6oby

(Titut

$ #8142*

1 essmsmeu3 irTMETTF.

I " ' 1 ""1 
/Funkce.

H-l" " III IJl.ILL. ...... IIUUIUI II 1 1 Bill """"......... ...

j

Ždost zpracoval (kontaktnu 
‘osoba projektu

i

j Jména: Luboš

: Pfijrmeni: Culek
: 111 ■ ■............. ■ r ■'.....7"
: Emmaik stasostagslavikov.cz

[Tell: 607172716

■ Indentifikačn daje 
zizovatele {wyplr jet Žadatel, 

I pokud je přis pěvkovcu 
organizací zřizavanou obci)

j

í Pfeesný název

Ičo

Nzevrbanky.

}
! - r EaEa- —-ms-evj B• *,6 pFG]eM*Na
! Uwedtewjakatcitudegrjekt

: realizosn (nzevobce wčetmě
: akresu): vpitpadě že bude 
reafizacsprqjekuprobihatma 

ézerm wice abci, takje wypšte
' mebovpřipadécopadosnavtši
; územné avedte vyši acmimistratr

: jecinatku gnap obwod ORP, okes
: celý kraj)

zemm abce okres Havtíčkv Brod

\ j

í i
: !: i

: ■ í

5

1 Popište co vás k godmf ádasti
, wedecjakktje výchhaz situace, jaký
? protitérm chtcete wyfesit, co thmm 

chcete dasmout janké jsau cile
; pegjeku - co cicete zleps*

; -9-4S-sgeguphéugip{ «8W02*fc /-.
1

Zajištni udrženi a rozvoje akceschopnosti jednotky !
pom achrany abce zaazen do kategorie JPO V $ f 
CAS 1

j 

1

3

j X POpus projekE '
; Popište co komkrtn bude :
j oisaherm projektu co chhcete í
j porizovat badovrat vylepšowat :

orgazavat atp.; wgaském
i mnoství a rozsaftes - uvecfe

: zktacti parametry projekétus (kolikk
: čehoj

L......._.....-........  -.......  i

Výdaje spojen se zajštnim udrženi a rozvojem 
skceschapnosti jednatky požární achrany obce 
zafazen do kategorie HO V s OAS.



r A eeEc cfeepeirpu memsimKetta
• Popišekpmureezacprojektz
4 jaký to bude mť pu m
j korkrtprfimas,jaktoziepš/
i jejch pvodtmftm*ky atp
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ochrany oce má vjrazmý vN na bezpečnost obyvatelv ' 

obci i vjejim otelí. Pocgora jednotky bede mít tak 
azitum vfiu na udženi jei akreschopnosti a dalsi 
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*

? s Pfedgokldan časový
; harmonogram realizace
Í projektu

! aggmagzebmk _g-s axg
! 242862421BNBE wooo ,2

; pvopektu (napr. vtérdadfavatele.
; ppsmprace. whastnf realizace
: aodjvppadargamizace
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j

[
1

i

; 6. Orgamizace a odhoemé
। zabezpečen prajektu
J Popište vaše zkušenostt s

1 realiizacípodhoénýcinakckjaké 
j mtezkušemostisreatfzaci?

i budegroyektreašzowant(pňmo
! žadatel’netaprostředmrctweém
: odbomfmybjakeorganizačrm
: kerckybesdtete muset gocimikrroxut.
| aty projekt b4 zrealizouám: jaké
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3 pbbhtrojektus
1 . .. ............. _. . . ....

Realizme obec w rmnc zajištni PO- na uizemi obce.

i

1

!

1

i
1 .. .....................................

i ........... í .i geackbea —a3#E, paa, ; •elwe mahlady na
' projekt

? 15000 |Ka
i
I 100,00 %

. PuEmowvan výše 
) dotace
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! T. Rozpočet projektu
j U žadatettk ktei mahot uplatmiť
j odočet •PH na usupu, se
j nladysdjibezDPH Cstatmi
; adatelutvádjnktadywčeme
| DPH
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; -zthasivestča 
dotaee

? 1 "
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í

% Ě $

i Spakwčastžadatele 0 Ke ,00 % .
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í
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í adatetje piltcenm OPH a u zdanstefnýcit pimmi pnjatých v souwislosti $
; fimamcewvnímm danho projektu nemn ĚWěA na adpoet dané Z pidané hadnaty 

žadatet je pllátcerm DPH a u zdastiteimých pimnk pjatých v souvisiasti s 

i Hnemcowmm damého projektu má meak ne adpačet dan z: hadnoty

, žadatel Rení pltcem DPH

9. Prollšeni žadatele, že zajisti padi na spolufinancováni projektu a souhlasi se 
zvešejmnm vybraných udayu oprajekta
Žadatel prohtašuje, že zajisti podi na spošumancováni proektu a souhasi se zveřejnnim 
suéha jména {obchodrifhe jména), acfsesy {sidla). mzwu projekfu a výše pidlené dotace pro 
čuly adriistrrass čerpéni prostiedku z Fondku VVysočisty.

10. Prohlášeni žadatete o vypořádání závazků (netýká se obci, svazků obei a 
organzaci zikzavaných a zakldaných Krajem Vysočina)

a) má wypokdány závazky vůči sttnimu rozpočtu a státním fondům {za závazky vúčí 
rozpočtu se považuj záwazky wůči třadtz, Sprvé sociálniho

zabezpečer. zdravotmm pajišfoumám a Celm správě: za sttnf fandy se považeaj Slábni fond 
životto prostrec. Pozemkový fomd fond rozvoje bydlení a fond dopravní 

imfrastitaktmry?.

b) na majetek žadatete neni vy Masen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
w Kkwwidaci.

11. Prohlšewí žadatele o účetnim obdobi (nevypluje žadatel který používá účetní 
obdobi shadné s kalendrnim vokem a žadatel, který neni účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že použivá četni abdobi (hospodářsky rok) od 1.1. do 31,12.,

12. Seznam dokladú (Uedte sezmar všect cek’ada. k žcosti přkládte a OC/slejte 

je.)

PMoha & 1 - Doloženi náležitosti dle zkona č. 250/2000 Sb.: POfów & 2 - Doloženi 
mázvu a kategorie jedratky požrni ochrany

fee 223,2021
Razitka, jménofa a podpisóy 

statutárního
zstupcefzstupců žadatele

Poznmka pro žadatele :
PTed podennm srojektu s zda
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