
FOND VYSOČINY
PROGRAM „ODPADY 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“) 

(FV02811.0001)

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: Ing. Lukáš Vlček, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800

a

Obec Kožichovice
se sídlem: Kožichovice 36, Kožichovice 674 01 
100:48527416
zastoupená: Ing. Otakarem Mašterou, starostou obce
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-12012711/0710

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Kontejnerová stání Kožichovice“, 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 platností 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 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.

ČJ. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 100 000 Kč (slovy: 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 215 380 Kč
Výše dotace v Kč 100 000 Kč
Výše dotace v % 46,43 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 53,57 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 115 380 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 smysíu 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 čí 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 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 1. 4. 2021, nejpozdějí 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 ČI. 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 daně 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) 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 na ubytování
I) opravy, čištění a dezinfekce sběrných nádob na odpad

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku,
b) drobný hmotný dlouhodobý majetek,
c) nákup služeb souvisejících s výstavbou, technickým zhodnocením a opravou 

zpevněných ploch pod nádoby na odpady, ohraničením a zastřešením sběrných 
míst; tematické školící a vzdělávací služby; doprava pořízeného majetku a materiálů, 
grafické a podobné služby nezbytné pro tvorbu, zveřejnění, tisk a distribuci 
tematických informačních materiálů

d) nákup materiálu (stavební materiál potřebný pro výstavbu, technické zhodnocení a 
opravu zpevněných ploch pod nádoby na odpady, tašky na tříděný odpad, stojany na 
pytle, pytle do stojanů, sáčky na psí exkrementy, tematické informační a výukové 
materiály, kompost, kelímky k opětovnému použití apod.),

e) ostatní osobní výdaje (pouze dohody o provedení práce na realizaci zpevněných 
ploch pod nádoby na odpady, ohraničení a zastřešení sběrných míst) vč. povinného 
pojistného placeného zaměstnavatelem.

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 
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(faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením 
„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02811.0001",

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 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,

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. 2021. 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 ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení 
Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), bez předchozího 
souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně 
nebo zrušení s likvidací.

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. k) 
této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost pří výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.
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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:
v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém 
provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-wsocina.cz/publicita, 
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 realizace vzdělávací akce umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ 
(v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr- 
vysocina.cz/publicita) na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 
a dalších materiálech souvisejících s projektem, pokud jsou k této příležitosti 
vytvářeny,
verbálně prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti projektu,
distribuovat mezi hosty nebo účastníky projektu tiskové materiály, které případně 
předá Příjemci Kraj,
v případě videoprojekce odvysílat video spot Kraje (video spot si Příjemce stáhne 
na www.kr-wsocina.cz/publicita),
v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce 
informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení 
image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále 
v době udržitelnosti stanovené v ČI. 11.

4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu 
a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho 
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část podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, pronajmout, 
zastavit či darovat (vyjma bezúplatného převodu tašek na tříděný odpad a kompostérů 
občanům) 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.

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. Eva Navrátilová, tel. 564 602 522, e-mail: 
navratilova.e@kr-vysocina.cz a Ing. Milan Křížek, tel. 564 602 527, e-mail: krizek.m@kr- 
vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3) 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně stím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, není možné povolit.

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

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

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

7



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. května 2021 usnesením č. 0224/03/2021/ZK.

v 4o2/c601/e/ch dne 775202/

Ing. Otakar Mastera 
starosta obce

Ing. Lukáš Vlček 
náměstek hejtmana

OBEC KOŽICHOVICE j
Kožichovice 36 |

674 01 TŘEBČ
lč: 48527416 .. I

8
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1 a 03. 2021 " '

Kraj vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE z FONDU VYSOČINY

: Evidenční číslo (agatel revypiuye j

; Kód elektronické žádosti (po
i fináinim vypinér ádost klikněte na
j Odesbat data'1 v zahlav bormuláre)

J Název programu
í Název projektu

[ODPADY 2021

i Kontejnerová stání Kožichovice

! Ičo 48527416

i Přesný název. Obec Kožichovice
f I

i Právní forma.
... ...................... .. .......

: Ulice, p
...•.......  ... •... ........n...

Právnická osoba - obec i

Kožichovice 36 3

Identifikační údaje žadatele ; Obec.

| PSČ:

Kožichovice j

í 67401
) ।

1 Sídlo pošty. Třebíč i
3

Í Název banky. Česká národní banka

í Císk) účtu. 94-12012711/0710 i

j Titul ing
Statutární zástupce žadatele 

: V pripadé, kdy pře právní úkon : Jn^no’ 
—..•.... .—...

Otakar
. 4

1 podáni žůdostije- rwtně více asob, i Příjmení. Maštera ! 
. -i: oveanoti se všechny tyto osoby r . ... .......... •—wwm- -A •/*-.....m*.... .....  *ewo"-—-... ................ —A"---..................... .

j Funkce: starosta

i i Titul j

: Statutární zástupce žadatele •------- —...•.. ...  
j Jméno

..." i*"...........""......." """....-........ . . ?
i V případě, kdy pro prévni úkon ... . .... ...... ........... . ... ........................ ....... ... .. :
[podáni žďdodhje nutné více osob, 
, uvednou se všechny tyto osoby

í Příjmení:
r.... -. •....--....... ... ............... .. . :■ . .. ................ . ■■.. □ . .. . ...........  .... .. .. ...... ..3

i i Funkce: J



zřizovatele (vyplní jen žadatel, [

' Statutární zástupce žadatele 
j V případě, kdy pro právrú úkon 
i podání žádosti je nutné více osob. 
: uvednou se všechny tyto osoby

1 Titul ■

; Jméno: '
•......-... -". ... .. ..... ..... .................. ......-....... ... ......•... -.... ....... ‘
3 Přijment ite."... . ... ' . "..... .......ij. Funkce. 3

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

: Jméno: Otakar ’
—.......•.......-..........-... .... .. .............-.......-.... ..........—...... í
: Příjmení. Mastera :
j— -—--   - - - --- — ------- ---- -- --- ----- - - -
Email: oukozchovice@volny cz ’

‘Tel. 724192715 :

Indentifikační údaje
i i
i Přesný název. :
;x :

• pokud je příspěvkovou 
j organizací zřizovanou obcí)

: Název banky !

j číslo účtu. ■

1. Lokalizace projektu
í Uveďte v jaká ob& bude projekt 
i reaiďován (název obce včetně

Projekt bude realizován v k.ú. a obci Kožichovice. okres : 
hřebic na pozemcích ve vlastnictví obce. :

i í
okresu): V případě, e bude 
/ealizace pro/ektu probíhat na 
úzonu uíce abet, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší aďrmďstratívní 
jednotku (nepé obvod ORP, okres.



i

í 2. Odůvodnění projektu a jeho
í cíle

Pogište co vás k podání žádosti
; vede: jaká je výchozí situace, jaký
: pťoblém chcete vyřešit: co tim
: chcete dosáhnout, jaké jsou cíle
j projektu - cg chcete zlepšit.
j zkvalitni.

: 3. Popis projektu
■ Popište co konkrétné bude 
. obsahem projektu, co chcete 
\ pořizovat, budovat, vylepšovat, 
j organizovat atpj. v jakém 
{ množství a rozsahu - uveďte 
í zákl&dm parametry projektu (kolik. 
I ůchcj

: 4, Cílové skupiny projektu
\ Popište komu realizace projektu 
í pomůže; jaký to bude mít pro ně 
í konkrétní přínoš, jak to zlepší 
i jejich podmínky atp

i

ilem projektu je vybudovat na území obce 2 
zastřešená stáni pro nádoby na tříděné komodity 
jodpadu (papir. plasty, sklo apod.). Do budoucna 
bychom takto chtěli zrealizovat i úpravy pro stávajici 
umístěni nádob. Hodláme vybudovat zpevněné piochy 
pod jednotlivými kontejnery a připravit pozemky tak. 
aby i práce zaměstnanců svozových firem byla co 
nejjednodušši z hlediska manipulace s těmito 
nádobami. Uvedená stáni budou zastřešená, aby i v 
zimních měsících a pří nepřízni počasí mohli naší 
občané bez komplikací a nutnosti odstranění námrazy a 
snhu zodpovědné roztřídit a umístit iidný odpad. 
Timto krokem chceme rovněž přispět k estetickému 
vzhledu naší obce a ukázat zejména mladé generaci 
že tříděni má smysl a muže být । na oko přívětivé. 
N obci byla rovněž postavena nová čtvrť rodinných 
(domků a timto chceme vyjít vstříc s dostupnosti těchto 
nádob i novým spoluobčanům. Obec za tímto účelem 
zakoupila část pozemku od vlastníků bytového domu. 
Stáni jsou technicky navržena tak, že i do budoucna v 
případě potřeby bude možno piochy rozšířit. Do 
zakrytých stání bude rovněž možno umístit pytle pro 
tříděný odpad, pokud budou nádoby přeplněny, 
po uvedených stáni rovněž umístíme sáčky na psí 
(exkrementy, které budou moci majitelé psu umístit do 
(odpadkových nádob, které se nacházejí v 
bezprostřední blízkostí. Tím, že budou pod střechou 
pehrozí jejich promočeni.............. ... ... ... .. .............. ... . ... ..
Obsahem projektu je vybudování 2 zpevněných ploch 
ze zámkové dlažby. Každá plocha pro jedno 
kontejnerové stáni je navržena pro umístěni 4 ks 
kontejnerů. Rozměry 6.2 x 2,1 m. Plochy budou 
(□hraničeny obrubníky. Na betonové patky bude 
(usazena ZN konstrukce s výplni Boční stěny budou 
(vyplněny dřevem, betonem případné tahokovem 
(Střecha bude pultová zakryta plechem Výška stání 
bude 2.2 m.
Po přístřešku umístíme sáčky na psí exkrementy, 
Odpadkov koše pro uloženi jsou v bezprostřední 
blízkostí
Zorganizujeme pre děti, mládež a ostatní zájemce z ad 
občanů, pěší exkurzi do cca 1.5 km vzdálené svozové 
společnosti. Hodláme navštívit místní infocentrum a 
třidíci línku.
(Zástupce zastupitelstva obce se zúčastní tématického 
semináře buďto prezenční formou, případné on line . 
nebowebinátestématikouodpadovéhohospodástvi.. .. 
Občané obce - ukládáni odpadů v zimním období 
(Pracovnicí svozových firem - pohodlnější manipulace s 
(nádobami
Majitelé psu - sběr exkrementu
Obané a návštěvníci obce - estetické povědomí a 
motivace ke třídění
(Čtenáři zpravodaje - informovanost občanů .... .......



: 5. Předpokládaný časový
: harmonogram realizace 
; projektu - začátek/ukončen i
: projektu
: Popište zahájeni a končení 
j základnich realizačnich fázi 
j projektu (např výběr dodavalbže.
: přípravné práce, vlastni realizace 
j apod) v případě organizace
: kultumysportovni akce uvedte
3 pfesný termín jejího konání: pokud 
j nejsou známy přesné data, tak
i uveďte kalendářní měsíc

Projekt bude realizován během roku 202 1 tak. aby Dy j 
dokončen do října 2021. Výběr dodavatele bude ;
proveden po V dubnu roku 2021 Bude vybrána :
odborná firma, která zemní: montážní práce zrealizuje, j 
Samotnou realizaci předpokládáme v letních měsících ; 
Exkurzi do svozové společnosti plánujeme na začátek .
prázdnin- pokud to dovolí epidemiologická situace :
Seminái zástupce obce absolvuje během doby trváni í
projektu. 1

1 j

6, Organizační a odborné
: zabezpečeni projektu
i Popište vaše zkušenosti s
i reaiizací podobných akcí, jaké
: máře zkušenosti s realizaci
: projektu (podávání žádosti): kdo
s bude projekt realizovat (přímo
j žadatel nebo prostřednictvím
: odborné firmy): jaké organizační
: kmky budete muset podniknout
j aby projekt byl zrealizován' jaké
i povoierií musíte vyřídit pro zdárný 
i proběh projektu

•+- •- • --- • -   -  •" - • ... •- .. • . • •- -* • • • ... " • -V   • . . - v. , . - ~ - - • - -........... • •• - -•      "
pro úspěšnou realizaci projektu jsme zakoupili část \
pozemku pro umístění 1 stáni. Na základě průzkumu ; 
phu, jsme provedli výběr možného vzhledu a oslovili :
inékolik dodavatelů ohledné nabídek na realizaci Na : 
základě předložených nabídek bude vybrána firma s : 
nejnižši nabízenou cenou. •
0 realizaci akce budeme informovat spoluobčany !
prostřednictim webových stránek a ve zpravodaji :
Představeni projektu bude rovněž uskutečněno na =
tématické exkurzi do svozové firmy. :

í i
—.. ..............—........ ..í........ —......... .. i..—......-.. ...—....-

j

| Celkové náklady na | K j % j
i projekt ; ; : :
•. .... .........-... ... ..... .-1... ....... .... ... . ....t...-t..-...-f...... i
| Požadovaná výše : : é J :
; dotace : 1 •
L.. .......... —. ....-... ....t..... ......... ..... .3... -.. f-.... .... ......1... . . i

; 7. Rozpočet projektu
: • žadatelů, kteří mohou upiatmt
i odpočet DPH na vstupu, se
í náklady uvádějí bez DPH Ostatní 
j žadatelé uvádějí náklady včetně 
j DPH.
i částky uvádějte v celých Kč

i

:

j ztonomvestóni 100 000 K 100.00 . % :
j fo*e6 ? : ‘ : i
1 < : : ■ <
j í : 3 : i
i - z toho neinvestiční í . i i , i , i
i dotace i i : :
— -  -------- ——  ——  + -—-   —t :
í Spoluúčast žadatele = 115 380 Kč i 53,57 ? % j
h..-........    •....-.-..... ..............t.... 1.. -....-.....-... -j

-ztohomvestem 1112880 i Kč i 97,83 i % i
; spoluúčast § i" : 1
............... .... .. .... .. ....... . 4....... ... ..  O.. .... ... .........   i- -i 
í.................................... I........................ i........ ;.................. :------ i
l - i eon ig.} ’ , :í2 500 Ke 217 *

i 8, Plátcovstvi DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

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

i žadatel je plátcem DPH au zdanitelných plněni přijatých v souvislosti s 
j financováním daného projektu má nárok na odpočet dané z přidané hodnoty 



i žadatel není plátcem DPH

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

10. Prohlášení žadatele o vypořádáni závazků (netýká se obcí, svazků obci a 
organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům {za závazky važ; 
státnmu rozpočtu se považuji závazky vůči finančnimu úřadu. Správě socanů? a 
zabezpečeni,, zdravotním pojišťovnám a Celni správě, za státní fondy se považuji Stárni fond 
životního prostředí Pozemkový fond. Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

11. Prohlášeni 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 1.1.2021 do 
31.12.2021.

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů. kPnď k žádosti pukřádáte a Q&síujio 
je.)

1 Specifická kritéria
2. Doloženi náležitosti dle zákona č, 250/2000 Sb
3. Rozpočet
4. Čestné prohlášeni
5. Výpisy z KN—

V Kožichovicich dne 10.03.2021

OBEC KOŽICHOVICE

Razítko, jmnla a podpis/y 
statutárního 

zástupce,zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele :
Pdíd podáním projektu si ovérte, zda:

• je fonnuiář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

/sou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádostí požadované v bodě 15 
" Výzvy k předkládání projektů



projekt splňuje kfitéua a pod^íaky uvedené ve Výzvé K před^ádárn projektu

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádosti připravena k podání die 
podmínek uvedených v bodě t4 Výzvy k předkládání projektů

- Žádost je pode psána všem? statutám imi zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pm 
platnost právního jednání



Příloha C. 1

N áz ev p ro gramu: O D PA D Y 2 021

Název projektu: Kontejnerová stáni Kožichovice

Žadatel: Obec Kožichovice

Specifická kritéria

a) Aktivita na podporu předcházeni vzniku odpadů

Pořízení sáčků na psí exkrementy

b) Pořízení majetku obsahující recyklovaný materiál

Nádoby na odpad budou umístěny na zámkové dlažbě, kde jako podklad konstrukční vrstvy 
bude použit stavební recyklát.

c) Umístění v soutěži My třídíme nejlépe 2019

V hlavni soutěži My třídíme nejlépe 2019 se naše obec v kategorii 301 - 1500 obyvatel 
umístila na 120. místě

d) Vzdělávání osob do 18 let

Součásti projektu bude uspořádání pěší exkurze pro děti a mládež do 1,5 km vzdáleného 
informačního centra svazové společnosti v Třebíči, kde budou účastníci seznámeni s postupy 
při třídění odpadů a budou mít možnost navštívit třídící linku v areálu. Předpokládáme, Že se 
akce zúčastní více jak 20 osob. Od této akce očekáváme, že v nádobách na jednotlivé 
komodity bude vždy umístěno jenom to, co tam patří a účastníci vetší měrou začnou 
komodity třídit.

e) Vzdělávání pro osoby nad 18 let

Člen samosprávy se tak jako již v minulých letech zúčastní tématické konference. V případě, 

že nebude možná osobni účast v důsledku epidemiologické situace, účastní se formou online 
vzdělávání nebo webináre.

OBEC KOŽICHOVICE 
Kožichovice 36 
674 01 TŘEBÍŮ

1; 48527,416.. ........



a Kontejnerová stání Kožichovice

Kontejnerové stání Č.1 - rozměr 6,2 x 2,1m

Zámková dlažba a obruby (zemní práce, 

konstrukční a podkladové vrstvy, 

usazeni obrubníků, kladení dlažby)

Zn konstrukce

Boční výplně - varianta tahokov

Zastřešení plech

Celkem

Kontejnerové stání č.2 - rozměr 6,2 x 2,1 m

Zámková dlažba a obruby (zemní práce, 

konstrukční a podkladové vrstvy, 

usazení obrubníků, kladení dlažby) 

opěrná zídka

Zn konstrukce

Boční výplně - varianta tahokov

Zastřešení plech

Celkem

Sáčky na exkrementy

Seminář pro zástupce obce

Celkové náklady projektu

27 440,'Kč

35 000,'Kč

24 000 - Kč

15 000,' Kč

101 440, -Kč

27 440,-KČ

10 000,

35 000,-kč

24 000,-Kč

15 000,-Kč

111 440,-

500,- Kč

2 000, -Kč

215 380, Kč

OBEC KožiOHOVICS
Kožichovice 36 I

674 01 TŘEBlČ
,IČ; 48527416 . . j



raj Vysočina
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ KUJIXP1HBBOB

Datum podání: 10.03.2021 07.15.05 EL. PODATELNA: Kraj Vysočina

Věc: Fond Vysočiny, Program "Odpady 2021" Identifikátore!, podání: KUJI0C2G5AT5
Předmět: Fond Vysočiny, Program "Odpady 

2021"

Poznámka: Datum doručení: 10.03.2021 07:15:05
Datum stažení: 10.03.2021 07:32:05

Odesilatel: Obec Kožichovice, Kožichovice 36, 67401 
Kožichovice, oukozichovice@volny.cz
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