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PROGRAM „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ
OCHRANY OBCÍ 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 FV02855.0023)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
(dále jen "Kraj”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s,
číslo účtu: 217808983/0300

a

Obec Myslibořice
se sídlem: Myslibořice 14, Myslibořice, 67560
IČO: 00289949
zastoupena: Milanem Palátem, starostou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1522470389/0800

. ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace”) na realizaci projektu „Akceschopnost JPO - Myslibořice“, blíže specifikovaného v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoři 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 
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odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČL 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,.,.) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotací 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 ČI. 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 ustanoveni 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 vylučuje.

Či. 6
Způsob poskytnutí 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 pism. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
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R^Ž^čHožena ve struktuře dle Č. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplaceni dotace bez dalšího 
zaniká.

7’ ' ČI. 7
2 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 31. 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 (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 dani a poplatku krajům, obcím a státním fondům.

b) alkohol a tabákové výrobky.
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby.
d) úhrada úvěru 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),
k) služby peněžních ústavů (včetně komerčního pojištění),
I) služby elektronických komunikací.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu jinde nezařazený (nutný pro akceschopnost JPO obce),
b) ochranné pomůcky nutné pro akceschopnost JPO obce,
c) drobný dlouhodobý hmotný 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,
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).
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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. 1 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi ČI. 1 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.

Čí. 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 evidencí podle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotací 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 FV02855.0023,

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 případe 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, fond v vspc i ny. pz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 15,11.2022. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě.
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. 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.“

g) zajistit publicitu v souladu s ČI. 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 likvidaci (§ 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 I) 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.), jejích úhradu a zaúčtování.

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 zákonu (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. i) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 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 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 v/wvv,kr-yysocina.cz/publjcjta, 
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 y/ww,kf-vysoc.ina.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 ww, kr^vy goc i n a > Cž/0 u b I i Cite nebo nesdílení 
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 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 předpisu, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisu. 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.

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 
předpisu, 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 likvidaci, 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 uveřejněni 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 ČI. 1 a ČI, 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 ČI. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto



změnu je povinen oznámit Příjemci, Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, není možné povolit,

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

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plněni 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 poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 10. 5. 2022 usnesením č, 0138/03/2022/ZK.

.. MY/BoRc , a, _i A,. i . &WCV.... ..................... dne ................... V Jihlavě dne

Milan Palat
starosta

1.. ..... ............. 
r. Vítězslav Schrek, MBA 

hejtman kraje

7



VysoCíňa

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (ždatal nevypluje)

amgmempmmpmkmsug"

AKCESCHOPNOST JPO 2022
——— ------------ -—•----- -- -  --------—
Akceschopnost IPO V s CAS obce Mysliboice

Kód olektronické žádosti (po 
finánim vyplěni 26d6st khkpie na 
Odeslat dat" v záNavi formulesie)

Název programu

Název projektu

j

Identifikační údaje žadatele

o 00289949 ■

Přesný název Obec Myslbofice

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, p Myslibofice 14 i

Obec: Myshbohice

PSČ: 67560 ;

Sidio posty: Myslibolice

Název banky: 0800 Česká spofitelna, a.s. !

isloúčtu 1522470389/0800 |

: Statutární zástupce žadatele .
V pfípadéc kdy prs právni úkon 
podáni áádosújo nutné Míce osob, 
usednou se vs&chsy 1yfo osoby

Titul |

Jméno Milan |

PHmeni Balát ?
Funkce: starosta |

Statutární zástupce žadatele 
V přípbdě^ kdy pro právní úkon 
podórú yádosíiie nutné více osob.
Uvedrou $6 všechny tyío osoby

TiI j

Jméno: j

Přijmeni:

Funkca. :



Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádoshjo nutné vice osob, 

: uvednou se všechny tyto osoby

=* imezpe eg-a--*3AAMa:*-+44,*,-*-é*---*e  me *8-0+ Memenéyshaonys-é/azan w-h96*• **4***-*** " a+**7TS* 16-*** "b* Wtt***** * *"***-

i Titut

Iméno.

i PFijmeni

j Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

ř
í Jmnéno; Milan
! __ . ...... ....... . . . ..... . ......

j Přimeni Paláf

Email: obec@mysliboncs.cz

Tel. 728119129

indentifikačni údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název: 

iČO:

Název banky:

Cisto účtts

1. Lokalizace projektu
Uvedte v jaké obcí bude projekt 
/galizovn (název obce w&toě 
okresu); v případě, že bude 
realizace přetekle probíhat ncí 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší &dmini&krati\mí 
jednotku (např- obvod ORP. okres. \ 
colý krab

~.. .. . ...........   3

2. Odůvodnění projektu a jeho : 
cíle
Pcpište co vás k podání žádosii 
vede, jská je výchozí siiu&ce, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chc&te ď^áhnouí jaké js&a cíle í
projektu • co chcete zlepšit, i
zkvalkrdi... |

Obec Myslibořics, okr. Tebič

Udrženi a zajišténi rozvoj® akceschopnosti Jednotky 
požámi ochrany obce Myslibofice 100 V s CA$

0bac Aysmbokca v ama cnsno oogkw 2209 3 
páry zásahové obuvi LUKOV GM 5 hydrofobni úpravou

3. Popis proektu 8 pohonné hmoty do zásahového vozidla.
Pap^is co kani^rtě bude 
oběhem projektu, co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat., 
orgenizov&i dtp. ; v jakém 
mo2sévi & rozsahu - uvsdie 
zálladni parairtsrpy projektu (kolik 
čeho) j



: 4. Cílové skupiny projektu 
j Popište komu reelizace projekte 
, pomůée: jaký ío bude mít pru ně 
: konkréinipňos, tak to Hepšl 
| j&ých i^odmhrky atp.

Materiain podpora jednotky bude mit poz/ivni */iv na 
udceni skceschopnosti jednotky obce Mysliblice a 
bud® významné zvýšena bezpečnost obce a ochrana 
jejich majetku

i 5. Předpokládaný časový
, harmonogram realizace
i projektu -
; projektu

Popište pahájpní a ukončeni 
základních reaiHetčních fází 
pipjsktu (napf výběr dodavatal4. 
popravné práce, vastní rQaíPac& 
apodp v pfípadě cmanixace

Realizace PíGiekhí bude zahájna 1.4,2022 a ukončena
30,9.2022 ' '

i kulternitepert&zte skeč uvedte
! ptesfíý termín /eíího kanán/' pokud
‘ usis&j známy ptesné data, teš 

uveďte kalendiní méste

6. Organizačni a odborné 
zabezpečení projektu 
PppHle vaša zkijšanoph s 
repipaci podobných akcý /aké 
máte ykušenosh s r&a/Hací 
projčklú (podáváni 2ácost), kde 
bude průjeM realizovat (přimo 
íadat&l nebo prostednicivim 
odborné army): jaké organizačni 
kroky budeiu muset podnikfíoid. 
aby projed byl zreahzováru jaké 
povQiení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh pmj&kiu

Projekt bude realizovn obcí Myslihoice V rámci 
zajietěni požární ochrany na území obce Mysfibořice. 
bec má bohaté zkušenosti s nákupem techniky pro 

jednotku jako nap. záchranářského žebříku, motorové 
pity, plovoucihe čerpadia aj.

j Celkové nákiady na 
j projekt

Požadovan výse 
dotace

17 000

| 15000

7, Rzpočet projektu
U žaidatetů, kted mohou uplatnit 

oďpač&i DPH na vstupp se 
náklady uváděj/ bez DPH. Ostatni 
žadate/é uvádějí náklady včetně 
DPH 1 '

částky uvádějte v celých KČ

- ž toho inwvesláčný 
dotace

- .Z ÍQhO p9mwestni 
dotace 15000

1 Kč

... 1. .. .....
100,00 %

| Kč 

i
88,24 %

| Kč 
......1..... ..

,00 g, ' 45

| Kč 100,06 %

| $poluóčast adatela i 2 000

3 - z toho iniveekični 
j spokiúčast

- z toho neétvs-tecní A., . „g.x, , 239**3pmteucate :

Kč 11,76
-v-....." —.....""..

Kč ,00

: KČ 
i

100,0tí ř*

7 
c, 

। .
 

'

j 
? 

d

j 8. Pitcovstvi DPH U žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)



žadatel je plátcaam DPH a u zdaniteiných piněni přijatých v souvislosti s
iinacvnim daného ptojekt nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

| žadatelje plátcem DPH a o zdanitelných piněni orijatých v souvísast s
i financováním daného grojektus má nárok na odpočet daně z piidane hodnoty 
F-- ----- -------- ----—-- ----- ----- --------- --....--—-—.....----..-—.. ...--....-
i žadatel není plátcem DPH

9. Identifikace 0sob, v nichž má žadatel přímý podíl a výš© tohoto podílu pod/e zákona 
č. 250/2000 Sb.: o rozpočových pravidl&Gá územrdoh rozpočtů - §10a, odař 3, pism 0 3

Podši&fn je rny&fen obch&dit podd dsfinovaný y zákona á. 90/2072 Sb.. a obchodiUck 
korporacich, ve zněni pozcUdUGh ořecfpisů. Pršznícká osoba podoikatící uvede pčmý.abshadenépocti 
v jiných piáunických osobdch Pokud právnická osoba a&ns parný obchodni pódii v žádnýců 
piáwHokýGh oaaMch o&bo pokud j& šadatel fyzickou osobo pak ni/s uvedenou iabídku evygfňujs

Pokaderé
Čisto

"V 
o #*zev právnické osoby, v of má žcatel přímý 

pod1 ; výše pocilu v %
.. . ... 70279993..... ZŠ a MS Miyslibofipe 180 %..................

2 604 18885 Vodovody a kanalizace Třebíč 0.68 %

3 70418462 Rokytné . skologický mikroregion Jaromhce 

n/Rok.
6,41 %

4 47438541 Svazek obcí pro komunálni olužby Tiebič 0,43 *
5 47438126 JEn@rqofeg.ion 202(1 Námť nad Oslavou 078%6 1

l 7L__8_
| 9
10,______ ___________ __ ____ ____________________ __ ______ .... ... ..

v případě poir&by rozvecle v sarnosiatně ploze k žádosti

10. Prohlášeni žadatele, že zajisti pódii na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, žg zajistí podíl na spolufinancovani projektu a souhlasi se zveejnnim 
svého jména (obchodního jména), adresy (sidla), názvu ptojektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysoiny

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

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům pro závazky vůči 
státnímu rozpočtu s& považuj závazky vůči finančnímu ůř&du; Správě sociálního 
zabezpečeni, zdravotním pcfyšťúvném a Celní správě: za státní fondy se povsáífy Státní fond 
ílvoiniho pro&iředí, pQZ&rnkový fond, Stótni fond rozvoje bydlení 8 Siátrů fond dopravrií 
rnfreatnjktury).

6) na majetek žadatele neni vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není V likvidaci,

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

Žadatel prohlašuje, že používá účet ni období (hospodářský rok) od do ,



13. e2nam dokiadů (Uve<fle seznem vš&ch dokladů, kt&ré k ždost ohikládáie a 0/uje 
je.)

- Výpis u usneseni zas tupíte 15 ha obce
- Doloženi názvu a kategoris MPC

V Řysliboricich dne 15,3.2027
Razilko, jménola a poodpisiy 

statintémiho 
zástupce/zástupc adstele


