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FOND VYSOČINY
PROGRAM „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 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“)

FVO2836.0019

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Jan Tourek, člen rady kraje
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 217808983/0300

a

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích
se sídlem: Myslibořice 1,675 60 Myslibořice
IČO: 00839345
zastoupená: Bc. Michaelou Grmelovou, předsedkyní správní rady (ředitelkou) 
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu: 297767439/0300

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu Zařízení na dekontaminaci inkontinenčních pomůcek, blíže 
specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).
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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 dotací 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 243 259 Kč (slovy: dvě sta čtyřicet tři tisíc 
dvě sta padesát devět 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 367 441 Kč
Výše dotace v Kč 243 259 Kč
Výše dotace v % 66,20 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 33,80 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 124 182 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. 30 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
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p Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
N 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 (s výjimkou souběhu s dotací poskytnutou v rámci Výzvy č. 
101 „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“ Ministerstva pro místní 
rozvoj pro specifický cíl 6.1 REACT-EU Integrovaného regionálního operačního programu 
a dále Výzvy č. 11 v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb 2016 - 2022, cíl 5 Ministerstva práce a sociálních věcí, který 
není možný). Výše poskytnutých dotací na projekt v případě souběhu 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 
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 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 
nejpozději do 31. 12. 2023. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 
dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

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) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného
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zaměstnavatelem,
k) pořízení budov a jiných staveb,
I) režijní náklady žadatele (náklady spojené s výběrem dodavatele, znalecké posudky 

apod.).

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup služeb souvisejících s výstavbou a technickým zhodnocením nemovitostí, 

určených pro poskytování sociálních služeb,
b) pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku nezbytně nutného k poskytování 

sociálních služeb,
c) pořízení použitého dlouhodobého hmotného majetku nezbytně nutného 

k poskytování sociálních služeb za podmínky, že příjemce při vyúčtování dotace 
předloží znalecký posudek o stanovení obecné ceny k hodnotě a stavu 
pořizovaného majetku.

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. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

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 
(faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením 
„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02836.0019,
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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. Vlakovém 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.fondvvsociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 31, 1.2024.
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 pořízení použitého dlouhodobého hmotného majetku je nutné předložit 
znalecký posudek stanovující jeho cenu a stav.

g) zajistit publicitu v souladu s Cl. 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.

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. i) této smlouvy.
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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/publicíta, 
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 slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit “Sponzorský vzkaz 
kraje“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou 
k této příležitosti vytvářeny,
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 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 
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.
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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, 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.

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 Olga Tvarůžková, tel: 564 602 833, email: tvaruzkova.o@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

7



9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
14. 6. 2022 usnesením č. 0262/04/2022/ZK,

, a / sr— - 7/ .7 7
vÁ/247ťf4/L4 dne 74 "RN k;

Bc. Michaela Grmelová 
ředitelka

V Jihlavě dne /4.222

Mgr. Jan Tourek 
člen rady kraje
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Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) FVoL36.00/Q
Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

#3*22*2*3262". F#**
[FV0283682850422-27* 99#$***
*.22 "i,, :2" ***.8.’: " : A ■. 1 ,970 6:

Název programu INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2022

Název projektu Zařízení na dekontaminaci inkontinenčních 
pomůcek

Identifikační údaje žadatele

IČO: 00839345

Přesný název: Diakonie ČCE - středisko v 
Myslibořicích

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace (církevní organizace, 
nadace a nadační fond, 
o.p.s.zapsaný spolek, ústav,...)

Ulice, čp: Myslibořice 1

Obec: Myslibořice

PSČ: 67560

Sídlo posty: Myslibořice

Název banky: 0300 Československá obchodní 
banka, a.s.

Číslo úcto: 297767439

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednoa se všechny tyto osoby

Titul: Bc.

Jméno: Michaela

Příjmení: Grmelová

Funkce: ředitelka



Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno: Iva

Příjmení: Malá

Funkce: ekonomka

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno: Ivana

Příjmení: Vrzáčková

Funkce: vedoucí sociálních služeb

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Ing. Soňa

Příjmení: Matoušková

Email: granty@domovmysliborice.cz

Tel.: 734260193

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

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obcí bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší administrativní 
jednotku (např. obvod ORP, okres, 
celý kraj)

Obec: Myslibořice č p. 1; PSČ 675 60 
Katastrální území: 700592 Myslibořice 
Pozemek pare, č.: 2/2 
Okres: Třebíč 
Kraj: Vysočina
Žadatel - Diakonie ČCE- středisko v Myslibořicích je 
nezisková organizace. Od roku 1991 poskytujeme 
pobytové a 1 terénní sociální službu. Domov u nás 
nachází 149 klientů. Jedná se o seniory, zdravotně 
postižené a lidé s Alzheimerovou nemocí. Snažíme se 
umožnit klientům prožít klidné a důstojné stáří, které jim 
zajistí potřebné sociální, stravovací a ubytovací služby. 
Zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče a 
samotný provoz domova je zajišťován cca 110 
zaměstnanci. Sídlíme na zámku, který je kulturní 
památkou a snažíme se ho 30 let obnovovat Nejen 
kvalitně poskytované sociální služby ale i prostředí 
zámku je významným prvkem pro žití klientů v jejich 
novém a útulném domově.



V rámci projektu bychom chtěli pořídit zařízení na 
dekontaminaci inkontinenčnich pomůcek Medivak MV 
6. Účelem pořízení tohoto zařízení je zajistit odstranění 
nebezpečných vlastností odpadu s rizikem infekce. V 
naši organizaci poskytujeme ubytování pro 149 klientů. 
Z dlouhodobé praxe 80- 90% klientů trpí střední nebo 
těžkou inkontinencí což má za následek tvorbu velkého 
množství odpadu vytříděných inkontinenčních 
pomůcek. Prvořadý problém pn problematice nakládání 
s in kontinentní mi pomůckami spočívá v jejích 
nebezpečné vlastnosti- infekčnosti, kterou

2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

odstraňujeme dekontaminací. K tomu nám sloužil 
přístroj na dekontaminaci, který jsme pořídili před 11 
lety. Jednalo se o přistroj Medivac One. Vzhledem k 
častému používání a neustálému navyšování množství 
používání inkontinenčních pomůcek je přístroj již 
kapacitně nedostačující a jeho časté opravy jsou za 
hranicí rentabilnosti. Dochází k častým poruchám, které 
narušují plynulý chod provozu. K výměně 
inkontinenčních pomůcek dochází 3-5x za den a dle 
potřeby. Toto množství představuje 2,5-4 kg na osobu. 
V průměru za rok bychom tak vyprodukovali až 1401 
odpadu inkontinenčních pomůcek. Procesem 
dekontaminace se sníží objem odpadu o 70% . Odpad 
po procesu nezapáchá a manipulace je podstatně 
snadnější, navíc pro skladování tohoto odpadu není 
potřeba místnost s chlazením. Zásadní funkcí tohoto 
přístroje je zbavení odpadu nebezpečných vlastností 
(infekčnosti) a úprava odpadu na běžný komunální 
odpad.



3, Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp, ; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Přístroj Medivak MV 6 je určen pro dekontaminací 
nebezpečného odpadu (použitých inkontinenčních 
pomůcek, buničiny, jednorázové pleny, plenkové 
kalhotky apod.) a zároveň k redukci jeho objemu. 
Použité inkontinenční pomůcky se shromažďují ve 
speciálních silnostěnných a vícevrstvých pytlích (Vacu 
Bag) rovnou na odděleních. Poté co se pytel naplní, je 
svážen do dekontaminační místnosti. Pytel s odpadem 
se založí do přístroje, zavře se víko a tlačítkem se se 
zahájí vlastní dekontaminace. Přes uhlíkový filtr se z 
pracovní komory vyčerpá vzduch a dovnitř pytle se 
vstříkne desinfekční roztok. Tento roztok se vlivem 
vysokého podtlaku vsaje do plenek, tímto se zajistí 
dekontaminace v celém objemu odpadu. Po 
dekontaminaci se pytel hermeticky uzavře tepelným 
zatavením a jeho povrch se opět desinfikuje roztokem. 
Nakonec se do komory opět vpustí atmosférický 
vzduch. Tlak vzduchu komprimuje objem pytle na cca 
30% původního objemu. Tento proces trvá asi 80 
sekund a dekontaminuje se cca 10 kg odpadu. Za 
jeden cyklus se spotřebuje 8 Wh elektrické energie, cca 
15 ml desinfekčního činidla a asi 0,751 vody. Pro 
snížení rizika při další manipulací s odpadem je při 
každém pracovním cyklu ošetřen povrch pytle i prostor 
pracovní komory aerosolem desinfekčního prostředku, 
který je předem naředěn do doporučené koncentrace. 
Dekontaminace odpadu Medivac MV 6:
- z nebezpečného odpadu 180103 se stává odpad 
ostatní 180104
-objemová redukce (odpad zmenší svůj objem až o 
70%)
-pachová neutralizace (odpad je neprodyšně uzavřen v 
pytli a již nezapáchá)
-ekonomická návratnost (odstraňování ostatních 
odpadů je méně nákladné než u nebezpečných 
odpadů)

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

1. Klienti domova (senioři, osoby se zdravotním a 
mentálním postižením) - vyšší bezpečnost před 
možnými infekcemi. Zvýší se komfort bydlení a zkvalitní 
život klientů.
2. Zaměstnanci organizace - přínos v zásadním 
zlepšení
pracovního prostředí. Odpad po procesu je pachově 
neutrální. Manipulace je podstatně snadnější í 
skladování tohoto odpadu . Výrazně se sníží riziko při 
manipulace s odpadem. Projektem docílíme zkvalitnění 
životních podmínek zaměstnanců.
3. Organizace Diakonie ČCE - středisko v 
Myslibořicích - realizace projektu se promítne do 
ekonomické úspory a
efektivnějšího nakládání s odpadem.
4. Obec Myslibořice - zabránění možného zdroje infekcí 
5. Veřejnost (rodiny klientů, návštěvy) - zabránění 
možného zdroje infekcí



5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začáteklukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončeni 
zákiadnich realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín Jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc

Začátek projektu 7/2022
Aktualizace cenové nabídky 7/2022
Objednávka zařízení Medivak MV 6 ; 7/2022
Dodávka zařízení 8/2022
Instalace a zaškolení personálu 8/2022
Ukončení projektu a sepsání závěrečné zprávy 10/2022

6. Organizační a odborně 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podáváni žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován, jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Významné investiční akce, které byly žadatelem 
Diakonie ČCE - střediska v Myslibořicích realizovány z 
veřejných prostředků. Všechny projekty byly úspěšně 
dokončeny a účetně uzavřeny.
1. Rekonstrukce unikátního krovu a opláštění střechy 
kulturní památky barokního zámku v Myslibořicích / 
2008-2009/ 5,87 mil. Kč/ program Kulturní dědictví 
Vysočiny
2. Zkvalitnění a rozšíření služeb Domova na zámku, 
realizace 2008-2009 z ROP Jihovýchod, vzniklo 
moderní oddělení pro 12 klientů se zdravotním 
postižením
3. Půdní vestavba Diakonie ČCE- střediska v 
Myslibořicich /2013 - 2015/ 21 mil. Kč, ROP 
Jihovýchod, v podkrovním prostoru realizace 
moderního bydlení pro 16 seniorů
4. Výměna otvorových výplní - probíhá postupně od 
roku 2010, v celé budově je 224 oken, několikerý dveře 
i atypická okna. Největší část byla vyměněna s 
přispěním programu Obnova kulturních památek - ORP 
a z výtěžku Adventních koncertů.
5. Záchrana historického schodiště -1 etapa rok 2020. 
Za významné podpory Fondu Vysočina se podařilo 
opravit 36 schodů hlavního schodiště.

Celý projekt je zastřešen projektovým manažerem 
-ředitelkou organizace. Odborné pozice jsou členěny 
oodle povahy práce v daném projektu.
1. Projektový manažer: Bc. Michaela Grmelová - 
ředitelka
2. Koordinátor projektu: Ing. Soňa Matoušková - 
oracovnik PR a FR, technik IT
3. Finanční manažer: lva Malá - ekonom
4. Technický dozor: Marek Procházka - vedoucí 
technického úseku
5, Dodavatel zařízení firma K6 s.r.o. zastoupená - Filip 
Koukal - jednatel



7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 

odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně 
DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 367 441 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 250 000 Kč 68,04 %

- z toho investiční 
dotace 250 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 117 441 Kč 31,96 %

• z toho investiční 
spoluúčast 117441 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

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

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z pfidané hodnoty □

žadatel není plátcem DPH g

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu - §10a, odst. 3t písm. I) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl defínovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb.t o obchodních 
korporacích, ve zněni pozdějších předpisů. Právnická osoba podnikající uvede přímý obchodní podíl 
v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných 
právnických osobách nebo pokud je Žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové 
Číslo

IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 
podíl Výše podílu v %

1 26916231 DOMOV MEDIA s.r.o. 100
2
3
4
5
6
7
8
9
10

v případě potřeby rozvedle v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajisti podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 



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

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

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči fínančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlen! a Státní fond dopravní 
infrastruktury),
b) na majetek žadatele není 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 s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .

13. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele: výpis z Rejstříku Ministerstva kultury
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb,, o rozpočtových pravidlech ’
4, Podrobný položkový rozpis nákladů projektu (cenová nabídka od dodavatele)
5. Prospekt

V Myslibořicích dne 28. 4. 2022
Razítko, jménola a podpis/y 

statutárního 
zástupcelzástupců žadatele

575 Q Myslitolice i 
M; +420 $68 434 956 Ač: 00934%



Kraj Vysocind
FOND VYSOČINY

FOND VYSOČINY

Výzva k předkládání projektů
vyhlášená v souladu

se Statutem účelového Fondu Vysočiny

Název programu:

INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2022
Program na podporu nutného investičního vybavení či jeho 

modernizace v zařízeních poskytujících sociální služby

Kód elektronické žádosti. FV02836-28_04_22-27
Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích
Název projektu. Zařízení na dekontaminací inkontinenčních pomůcek

Specifická kritéria:

a) Počet uživatelů sociální služby, kterým bude pořízený nebo zhodnocený majetek sloužit 
(bodové rozpětí 0-11)

0 bodů - méně než 10 uživatelů
1bod- 10- 19 uživatelů
2 body - 20 - 29 uživatelů
5 bodů - 30 - 49 uživatelů
7 bodů - 50 - 69 uživatelů
9 bodů - 70 - 99 uživatelů
11 bodů -100 a vice uživatelů
Žadatel o dotaci Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích je poskytovatelem 
sociálních pobytových služeb pró149klientů.
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b) Přínos investice vyjádřený jako kvalitativní nebo kvantifikovaný ukazatel (bodové rozpětí 
0-11)

0 bodů - Projekt přináší bezvýznamnou změnu v kvalitě a dostupnosti služeb
1 bod - Projekt přináší drobné zlepšení prostředí pro klienty
3 body - Projekt zvyšuje kvalitu a efektivitu poskytování služeb
6 bodů - Projekt zvyšuje dostupnost sociálních služeb
9 bodů - Projekt zvyšuje alespoň dva z těchto parametrů: kvalita, efektivita a 
dostupnost sociálních služeb
Využití přístroje na dekontaminaci použitých plen ze zařízení sociální péče 
minimalizuje zdravotní rizika při nakládání s použitými inkontinečními 
pomůckami, zlepšuje pracovní prostředí a zvyšuje komfort prostředí pro klienty 
i zaměstnance sociálního zařízení.
11 bodů - Projekt zvlášť významným způsobem zvyšuje kvalitu, efektivitu a dostupnost 
sociálních služeb.

c) Velikost žadatele vyjádřená objemem nákladů na provoz sociálních služeb v roce 2021 
(bodové rozpětí 0-8)

0 bodů - Objem nákladů v roce 2021 do 99 000 Kč
1 bod - Objem nákladů v roce 2021 v pásmu 100 000 Kč - 999 000 Kč
3 body - Objem nákladů v roce 2021 v pásmu 1 000 000 Kč - 4 999 000 Kč
5 bodů - Objem nákladů v roce 2021 v pásmu 5 000 000 Kč - 19 999 000 Kč
8 bodů - Objem nákladů v roce 2021 20 000 000 Kč a více
Objem nákladů v roce 2021 činil 76 081 305,-Kč

pakkonie ■■
Českobratrské církve evangelické 

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicich
675 60 Myslibolice 1

Tet; 4420 568 834 956 IČ: 00839345
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Dodavatel:

K6 s.r.o.
Tasovice 56
67975 Tasovice
Česká republika
IČO: 25518241
DIČ: CZ25518241

Odběratel:

Diakonie ČCE - 
středisko v 
Myslibořicích
Myslibořice 1 
67560 Myslibořice 
Česká republika 
IČO: 00839345

Kontaktní osoba:

Filip Koukal
777 928 797

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Grmelová 
+420 568 834 933

Vystaveno: 4.3.2022

Položka Množ. Cenafjednotku Celkem Sazba DPH Celkem vč. DPH

Medivak MV6 300 330,00 Kč 300 330,00 Kč 21% 363 309,30 KČ

instalace přístroje 1[ks) 1 000,00 Kč 1 000,00 KČ 21% 1 210.00 Kč

Odborné zaškoleni obsluhy 1[ks) 0.00 Kč 0,00 KČ 21% 0,00 Kč

Doprava 180 km 13.00 Kč 2 340,00 Kč 21% 2 831.40 KČ

Sazba % Základ Daň
21 % 303 670.00 Kč 63 770,70 Kč

Konečná cena: 303 670,00 Kč
Rozpis DPH Konečná cena vč. daně: 367 440,70 Kč



stale 5 péči .
Dekontaminace odpadu - Medivak MV6
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Dávkovači tryska je integrována přímo 
do edne z napínacích pacek Tim odpa
dá pracné zakládaní pytle na dávková 
C: trysku a omezuje se riziko dvkovani 
dekontaminačnho roztoku mimo pytel. 
Všechny duležite funkce jsou monitoro 
vány a připadne chyby sou signalizovaný 
na kontrolním panelu. De konta mi nač ni

proces nelze spustit pokud není založen 
pytel, chybí desinfekce. nebo pokud ně 
kdo zastav? přívod vody. Tím je zaručeno, 
že dekontaminačni proces proběhne vždy 
tak jak má a nedochází k poškozováni za 
řízení zpusobenyth nesprávným zachaze 
mm. Přistroj rovněž sám upozorňuje na 
nutnost servisní kontroly.

Rozměry a hmotností

Hmotnost: : 30 kg

Specifikace
Přikon 6,92 kW

8001/1 vody 01.3 0,/0 a cy*lus

Čas dekontaminečmiho cyklu CCS 80 sekond

¥néši rozmerý &ia 920 mm, vý*ka 960 mm, noubke ** * m, nmotnos 1 30 kg

Kmnstrukce nerezov oce 1,4301

Certimk*ee Cf Vyhoese nornam vm 3,174,1 dA t >N 

"1-2 y*,-/’* V. í

dulentgjeu*ac, p,cat* ::J • PgEn

1 6,-/ A •KN , • **21227 n 1, 
,3 L.iv hn, v9naky • 1-p1, r 
1.2012

.adhea o., 

n.‘ • ret ■'

k.y $5* 3; • k nen 007,11*** y 
se-tce kopat o y 1 rns

5potretné matertal V p’wtruf t nu23 »>ué vat spotrey nt, 
a-tomsc’ekne tesintek.1 phparab, inti

■ 1 w,0o, po dat iel,. t dea 
ain Pls inod n Eetre s Te-ral n

-tat” í 1lac.1 h ut,p" pytl, Atd Sa.s di

stále s péčí.

K6 s.n.0. (Česká Republika) je firm, působící v ČR od raku 1998. $vým sortimentem se zamšuje na 
komplexní vybavováni sociálních objektů a nemocnic. Svoje dlouhodobé zkušenosti promítá do vývoje 
vlastních výrobků. Při vývoji je kladen důraz na snadnou a jednoduchou obsluhu, výbrnou ergonomi, 
dlouhou životnost a bezproblémový chod svých přístrojů.
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