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FOND VYSOČINY
PROGRAM „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2022“

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 FV02857.0027

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Roman Fabeš, náměstek hejtmana
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 217808983/0300 
variabilní symbol: 28570027

Informační centrum a Klub kultury Města Velká Bíteš,příspěvková organizace
se sídlem: 
IČO: 
zastoupená:

Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš 
43381154
Ing. Josefem Jelínkem, ředitelem

(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení a číslo účtu Města Velká Bíteš - zřizovatele: Komerční banka, a.s„ 
19-1726751/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace 
k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizací projektu „TIC Velká Bíteš - zkvalitněni služeb“, 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.

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 60 000 Kč (slovy: šedesát 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 94 400 Kč
Výše dotace v Kč 60 000 Kč
Výše dotace v % 63,56 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 36,44 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 34 400 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. 20%), 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
7 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 nej později 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 ve struktuře dle 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. 1. 2022, nejpozději však do 15. 10. 2022. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

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

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:

a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 
uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům,

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity projektu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky),
j) konzultační, poradenské a právní služby,
k) propagační předměty (např. propisky, tužky, tašky, sáčky, hrnečky)
I) nákup nábytku (vyjma nákladů spojených se zařízením TIC pro potřeby prodeje 

regionálních produktů a potravin).



4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) drobný dlouhodobý hmotný majetek (výpočetní technika a příslušenství, venkovní 

mobiliář, vybavení pro návštěvníky k zapůjčení, rozvoj elektromobility, zařízení pro 
potřeby prodeje regionálních produktů a potravin, zařízení pro zlepšení kvality 
vzduchu,

b) nákup materiálu jinde nezařazený (výpočetní technika a příslušenství, venkovní 
mobiliář, tištěné propagační materiály, vybavení pro návštěvníky k zapůjčení, 
zařízení pro potřeby prodeje regionálních produktů a potravin, zařízení pro zlepšení 
kvality vzduchu),

c) stroje, přístroje a zařízení (rozvoj elektromobility, zařízení pro potřeby prodeje 
regionálních produktů a potravin, zařízení pro zlepšení kvality vzduchu, vybudování 
bezbariérového přístupu),

d) výpočetní technika (kancelářská technika a mobiliář),
e) programové vybavení (ve smyslu podpory standardizace, zkvalitňování 

a rozšiřování služeb poskytovaných turistickými informačními centry v Kraji 
Vysočina),

f) opravy a udržování (venkovní mobiliář, vybudování bezbariérového přístupu),
g) nákup služeb (tištěné a elektronické propagační materiály, tvorba turistického 

produktu, webové stránky TIC, vzdělávání pracovníků TIC),
h) podlimitní technické zhodnocení budovy a stavby (venkovní mobiliář, vybudování 

bezbariérového přístupu),
i) odměny za užití duševního vlastnictví (tištěné a elektronické propagační materiály, 

tvorba turistického produktu, webové stránky TIC),
j) odměny za užití počítačových programů (tištěné a elektronické propagační 

materiály, tvorba turistického produktu)
k) ostatní osobní výdaje (dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. DPP, 

DPČ sezónních pracovníků - související se zajištěním provozu TIC v období od 
1.6. do 30. 9. 2022 (včetně víkendů a státních svátků) včetně povinného pojistného 
placeného zaměstnavatelem,

I) ostatní nákupy jinde nezařazené (certifikace ve smyslu podpory standardizace, 
zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickými informačními centry 
v Kraji Vysočina).

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČL 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. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČL 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 
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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 FV02857.0027",

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 bankovní 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. 10. 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. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního 
deníku, apod.,

- v případě realizace tištěných turistických propagačních materiálů 2 ks od každé 
jazykové mutace.

g) zajistit publicitu v souladu s ČL 10 této smlouvy,
h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo 

zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení 
závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto 
rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až 
v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle ČI. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 
dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,

j) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
k) 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.
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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 ©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. i) této smlouvy.

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

ČI. 10 
Publicita

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

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém 

provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, 
prostor s umístěným sponzorským vzkazem, čí 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),

- u vstupu umístit samolepku s marketingovou značkou „Vysočina“ v podobě 
turistického pointu, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 
odst. 3) této smlouvy,

- v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit “Sponzorský vzkaz 
kraje“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou 
k této příležitosti vytvářeny,

- umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ (v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita) na tištěné nebo elektronické 
propagační materiály, pokud byly v rámci projektu vytvářeny; na titulní stránku 
těchto propagačních materiálů dále uvést marketingovou značku „Vysočina“ 
v podobě turistického pointu (v případě, že je na první straně fotografie, je Příjemce 
povinen umístit point přímo do fotografie). Design manuál marketingové značky 
„Vysočina“ je ke stažení na https://www.vysocinatourism.cz/cinnost-vvsocina- 
tourism/marketinqova-komunikace/iednotny-vizualni-styl

- 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, 
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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/pubHcita nebo nasdilení 
image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina,
umístit na své webové stránky (nebo stránky zřizovatele) aktivní prolink na stránky 
Turistického portálu Vysočiny (www.vysocina.eu).

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.

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 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.

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, ve znění pozdějších 
předpisů, 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), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Bc. Veronika Švarcova, tel. 564 603 355, e-mail: 
svarcova.V2@kr-vysocina.cz a Mgr. Dita Voborská, tel. 564 602 353, e-mail: 
voborska.d@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) 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.

8) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

9) O poskytnuti dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 26. 4. 2022 
usnesením č. 0674/14/2022/RK.

, : , 3 6, t ■ er-l • { g" • $ {
V,, Vo-k. 2n:*68* dne *-*K8 *,**-

<..7 
.............................7/...................................

____ Ing_y6sef.Jelinek_=..._
TnfomminýreditlahbmV i

...101566769211..wwwElteskocem

1 5. 06. 2022
V Jihlavě dne.............................

/ ),/
/ gd- &= 

—
Mgr. Roman Fabeš
náměstek hejtmana
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Uložit data Načíst data Návod pro práci s el. formulářem

KRAJ VYSOČINA^'

Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU

S'0 23 -03- 2022
Bpet st’

č,
221266680022

** 2*

Odeslat data z formuláře a získat kód el. žádosti

Uložení a tisk žádosti

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) FV 028 5.000+
Kód elektronické Žádostí (po finálním 
vyplnění Žádosti klknte na „Odeslat dáte" v 
záhlaví formuláře)

FVO2857-23_03_22-44

Název programu
TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2022

Název projektu TIC Velká Bíteš - zkvalitnění služeb

IČO: 43381154 Načti data o žadateli

Přesný název: Informační centrum a Klub kultury Města

Právní forma: Příspěvková organizace obce nebo ...»

Ulice, čp: Masarykovo náměstí 5

Identifikační údaje žadatele Obec: Velká Bíteš

PSČ: 59501

Sídlo pošty: Velká Bíteš

Název banky; 0600 MONETA Money Bank, a.s. »

číslo účtu: 202632903/0600

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon podání

Titul: Ing.

Jméno: Josef
žádost je nutné více osob, uvadnou se 
všechny tyto osoby

Přímení: Jelínek

Funkce: ředitel organizace

Statutární zástupce žadatele
V popadá, kdy pro právní úkon podání

Titul:

Jméno:
Žádostí je nutné více osob, uvadnou se 
všechny tyto osoby

Příjmení:

Funkce:

Titul:
Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon podání Jméno:
žádostí je nutné více osob, uvsdnou se 
všechny tyto osož^y

Příjmení:

Funkce:

Jméno; Josef

Žádost zpracoval (kontaktní Přímeni: Jelínek
osoba projektu) Email: josef.jelinek@bitessko.com

Tel.: *420607041633

Indentífikační údaje zřizovatele Přesný název; Velká Bíteš
(vyplní jen žadatel, pokud je



: přis pávkovou organizaci 
zřizovanou obci)

IČO: 00295647

Název banky: KB ďár nad Sázavou

Číslo účtu: 19-1726751/0100

1. Lokalizace projektu
U vedle v jaké obcí bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu}; v případě, že buoe realizace 
projektu probíhat na území více obcí 
lak je vypište nebo v připadá dopadu 
na větší území uveďte vyšší 
administrativní jednotku (např. obvod 
OPP, okres, celý kraj)

Projekt bude realizován v Informačním centru ve Velké 
Biteši v okrese Žďár nad Sázavou spadajícího do kraje
Vysočina

i

__ _ . ___________ __ _________ ______ i

2. Odůvodněni projektu a jeho cíle

Projekt bude zaměřen na IC k zvýšení kvality vybaveni. : 
Dále pak přiměje k uhrazení nákladů spojenou $ certifikací. 1 
Též dojde k rozšířen: jednak digítáini formy - elektronické

Popište co k podéni /éďosti vede; 
jaká je vychozi situace. Jaký problém 
chcete vyřešil, co lim chcete 
doséhnout. jaké jsou cile projektu - co 
chcete zl&p&it, zkvelitnit...

3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude obsahem 
projektu: co chcete pořizovat 
budovat, vylepšovat, organizovat atp.: 
v jakém množství a roz&ahut * uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

brožury s novou cyklo-turistickeu stezkou, ubytováním ve 
městě a zajímavostmi Velké Bfeše a okolí a též: tištěnou 
podobou, Zajišténím doškolovaciho kurzu anglického jazyka ‘ 
dojde ke zvýšen; kvality komunikace se zahraničními turisty, i 
V rámci zajištěn i provozu IC v době hlavní sezóny (červen - , 
záři) na mzdové náklady sezónních pracovníků* na základě : 
dohod mimo pracovní poměr, - ------------ --- -
Bude se jednat o pořízeni drobného hmotného majetku -1 

; ks stolní počítač, a 1 ks mobilní telelon. Bude uhrazen roční 
poplatek za členství A.T1,C. ČR a roční poplatky za 
certifikaci Turisté vítáni. V rámci zdokonaleni komunikace se 
zahraničními turisty a návštěvníky v oblasti anglického 
jazyka provede doškolovaci kurz jazyková škola na základě 
pravidelných výukových hodin v prostorách IC a KK, Dále 
pak vznikne v elektronické a tištěné podobě brausa s ! 
novou tunsticxou a cyklistickou trasou" Od Posledního vlka 
za dobrým pivem, dále pak Ubytováni ve Velké Bheši a okolí 
a Zajímavosti Velké Biteše a regionu. Mzdové náklady 
sezónních pracovníků k zajšténi rozšířené provozní doby o 
víkendech v hlavní sezóně od 1,6,2022 do 30,92022

4. Cílové skupiny projektu 
Popište komu realizace projektu 
pomůže: jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přinos, jak to zlepší jejich

i podmínky atp

5, Předpokládaný časový 
harmonogram realizace projektu -

; začátekiukončeni projektu 
i Popište zahájeni e ukončeni 
। základních realizačních fázi projektu 
j (např výběr dodavatele., přípravně 
’ práce, vlastní realizace apod.); v 

případě organizace kuliumi/sportovnl 
akce uveďte přesný termín jejího 
konáni: pokud nejsou známy přesná 
data, tak uvadle kalendářní měsíc 

j 6, Organizační a odborné 
zabezpečeni projektu 
Popište vaše zkušenosti $ realizací 
podobných akcí, jaké máte 
zkušenosti $ realizaci projektů 
(podáváni žádostí); kdo bude projekt 
realizovat (přímo žadatel nebo 
prostřednictvím odborné tkmy);jaké 

i organizační' kroky budete muset 
podniknout, aby projekl byl 
zreakzován; jaké povoleni musíte 
vyřídil pro zdárný průběh projektu 

1, Rozpočet projektu
U žadatelů, klen mohou uplatna 
odpočet DPH na vstupu., se náklady

Projekt pomže k zvýšeni kvality vybaveni informačního 
centra Města Velké Biteše a nasleaně k lepším možnostem 
informovat turisty a návštěvníky regionu o zajímavostech 
města a okol. Zahraniční turisté budou na základě zlepšení 
komunikačních znalostí A.J obsluhy kvalitněji informován o 
Velkobiteské regiónu. Provoz fC o víkendech bude zajištěn 
mimo sezónními pracovníky měsících erven-zář. tak aby 
návštěvnici regionu v době dovolených měli možnost 
navštiv-: IC ve Velké Biteši.
tuno? 2022115.10.2022/7

Projekt bude realizovat žadatel $. pracovnic’ IC Velká Bíteš 
a bude jak v minulosti sloužit k vylepšeni podmínek turisto a 1 
občanů Jednotlivý dodavatelé zboží budou vybráni na !
základě cenových nabídek, lak aby uvedené zboží mélo |
odpovídající parametry, které budou vyhovovat k plnění co j 
nejkvalinéjich podmínek obsluhy IC.

Celkové náklady na 
projekt

? 94 400 Kč j 100,00 I %



; uvadép bez DPH Ostatní žadatele 
uvádějí náklady včetně DPH

I Požadovaná výše 
: dotace

60 000 KČ ! 83,56 %

částky uvádějte v celých Kč
• z toho HveUíčni 
dotace Ke .30 %

* z toho neirrvesťKru 
dotace

80 C0C Kč 100,00

:

%

Spoluúčast Žadatele 34 400 
...................... . ..............

KČ 3644 %

i

- z toho investični
spoluiiiest

Kč
w

% i

- z totoneinvestšni
spoluúčast

34 400 Kč 1c0,00

•

8, Plátcové tví DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou vana mu)

žadatel je plátcem DPH a u zdantelných plnění přijatých v souvislost s financováním 
j daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislostí s financováním 
daného projektu má nárok na odpočet dané z přidané nodnoty 5

žadatel není plátcem DPH 0

9, Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákone . 
250/2000 Sb.. o pravidfpcř! územních rozpočtů - §10a. odst, 3. písm. f) 3.

Podílem myš/en obchocn: podU defínovaný v § 31 zskons č 9(^2012 Sb.. o obchoonict líorporacit-Jt, ve zníni 
požděních prerip^ú Právnická osoba podn^ajici uvede přímý obchodní v líných právnických osot*ch
Pokud právntcká osoba nemá přímý obchodní pódií v žádných právnických osobách nebo pokud je iadaíei 
fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku rieuypihuje.

10. Prohlášení žadatele, že zajisti podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí pods na spolufinancováni projektu a souhlasí se zveřejněním svého 
jména (obchodního směnaj, adresy {sidl), názvu projektu a výše podělené dotace pro účely 
administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášeni žadatele o vypořádání 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 vči stinmu 
razp^tu se povaíuji závazky vú Hnančnifnu úřadu, Správě soctálniho zabezpečení zdravotník 
poštovnám 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 konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v 
likvidaci.

12. Prohlášeni žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období 
shodně s kalendárnim rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje. Že používá účetní období (hospodářský rok) od
1.1.2022 do 31.12.2022 ,



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

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ KUJ1XP1KQUS8

ČJ KUJI 26668/2022

Datum podáni: 23 03.2022 21:18:33 ADRESÁT Kraj Vysočina

Věc Fond Vysočiny, Program 
„TURISTICKÁ INFORMAČNÍ 
CENTRA 2022"

Identifikátor el. podáni:
Předmět:

KUJIOC2RWMEY
Fond Vysočiny, Program 
TURISTICKÁ INFORMAČNÍ

CENTRA 2022

Poznámka: Datum doručeni. 24.03 2022 07:20:37
Datum přhjeti 23.03 2022 21 18:33

Odesilatel: Informační centrum a Klub 
kultury Města Velké
Biteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5,

Stav el.podáni
Datum zpracování:

Podáno
24.03.2022 07:30:10

E-mail odes.: Informační centrum a Klub 
kultury Města Velké 
BíleŠe^ispévková organizace

Zpracoval: Petreková Iva.
Refo_POD,WYP

Počet přiloh: 4 Výsledek zpracování podáni přijato

Seznam příloh: Přiloha_č_ 1 Stručný_popis_na 
plněn __specifických_kritérii pdí: 
Přioha_C_2_Výpis_z_obchodn 
iho_rejstiku_jmenováni_do_fu 
nkce_ředitele.pdf; Příloha_č_4 
_Stručný_popis_napinni_způs , 
obilostiTIC.pdf; Pfiloha__5 
Podrobný_rozpis nákladů_pro 
ektu_TIC_Velk_Biteš.pdf;, Žád 
ost_o_poskytnuti_dotace_zfo 
ndu_Vy sočiny. pdí

Podpis.
Ověřeni:

Datum ověření:

Neplatný podpis
Odvolání certifikátu - nejsou 
dostupné informace o odvoláni 
certifikátu z doby platností 
certifikátu
24.03.2022 0730:10

Pliděleno: Odbor kultury a pam. péče Časově razítko: Ověřeno
Ověření čas r.. OK :

Potvrzeni: Odpovězeno

Datum a podpis zpracovatele: Sděleni o zpracováni: Neodesláno • uživatel
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