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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“)

FV02836.0010

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

STŘED, z.ú.
se sídlem: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
IČO: 70870896
zastoupen: Mgr. Martinou Bártovou, ředitelkou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 6099035349/0800

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu Auto pro Sociální asistenci a poradenství, 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 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 254 798 Kč (slovy: dvě sta padesát čtyři 
tisíc sedm set devadesát osm 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 364 098 Kč
Výše dotace v Kč 254 798 Kč
Výše dotace v % 69,98 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 30,02 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 109 300 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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4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
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 FV02836.0010,
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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. 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. 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 pří 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, 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.

ředitelka
Mgr. Jan Tourek 
člen rady kraje

Mládemic<á, 67401 febi” 
tel; 568 843 732, 775 725 655

IČ: 708 70 3% G)

8



Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo {žadatel nevyplňuje) #0/46 . 00^0

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplněni žádostí klikněte na 
„Odeslat data' v záhlaví formuláře)

FV02836-26]
982882

04222-16/ -3****

Název programu INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2022

Název projektu Auto pro Sociální asistenci a poradenství

IČO: 70870896

Přesný název: STŘED z.ú.

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

Identifikační údaje žadatele Ulice, čp: Mládežnická 229

Obec: Třebíč

PSČ: 67401

Sídlo pošty: Třebíč

Název banky: 0800 Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 6099035349

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul: Mgr.

Jméno: Martina
podání žádostí je nutné více osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby

Příjmení: Bártová

Funkce: ředitelka

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno:
podání žádostí je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení:

Funkce:



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

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Hana

Příjmení: Oravcová

Email: oravcova@stred.info

Tel. 775725664

Indentifikačni údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud Je příspěvkovou 
organizaci 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 obci, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší administrativní 
jednotku (např. obvod ORP, okres, 
ceiý kraj)

Celé správní území okresu Třebíč a část území okresu 
Žďár n.S. (region Ve Iko meziříčská a Velkobitešska).



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...

Pro terénní službu Sociální asistence a poradenství je 
nezbytné technické zajištění ve formě automobilu. 
Sociální asistentky dojíždějí do rodin každý den. 
Pomáhají rodinám, které jsou ohroženy nebo přímo 
zasaženy rozvodovými konflikty, vysokou zadlužeností, 
domácím násilim apod. V těchto rodinách může 
docházet i k zanedbávání nebo zneužívání děti. 
Sociální asistentky se také setkávají s rodiči závislými 
na alkoholu nebo drogách či s duševním 
onemocněním.
Právě pravidelnost poskytování služby, možnost 
intervenovat přímo v rodině, v přirozeném a bezpečném 
prostředí znamená předcházeni všem těmto 
nebezpečným jevům a dopomáhá ke snížení rizika 
umístění dětí mimo rodinu do ústavní výchovy. 
Sociální asistentky pravideln dojíždějí do rodin i ve 
velmi vzdálených lokalitách regionu, kter jsou obtížně 
dostupné veřejnou hromadnou dopravou. Tyto rodiny 
jsou často odkázány na terénní formu naší služby, 
ostatní formy jsou pro ně finančně í technicky náročné a 
dále zvyšují finanční zátěž rodiny.
Pravidelnost a dostupnost služby všem potřebným 
rodinám v regionu není možné zabezpečit bez 
automobilu, který je využíván denně, často í k několika 
cestám.
Současná zvýšená poptávka po službě je způsobena 
nejen prohloubením spolupráce s OSPOD Třebíč, 
Velké Meziříčí, Náměšť nad Oslavou a Moravské 
Budějovice, ale také v důsledku dopadů způsobených 
pandemií Covíd 19 (ztráta zaměstnání a finančního 
zajištění rodiny, prohloubení dluhové problematiky, 
problémy u dětí ve škole v důsledku distanční výuky, 
apod.). Je proto nezbytné zajistit pro sociální asistentky 
nový automobil, u něhož je předpoklad, že bude plně 
funkční několik let Tato služba je v současné době 
zajišťována služebním vozidlem, které je ve špatném 
technickém stavu. V případě závad nastávají vážné 
problémy se zajišťováním poskytování terénní služby.



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

Posláním služby Sociální asistence a poradenství (dle 
zákona č. 108/2006 Sb. sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi) je pomáhat rodičům a dětem řešit 
problémy, které nepříznivě ovlivňují jejich život. Služba 
usiluje o zvýšeni jejich dovedností změnit svou situaci 
vlastními silami a žít samostatný a zodpovědný život. 
Pomoc vychází z konkrétní situace v rodině. Projekt je 
zaměřen zejména na posílení terénní formy stávající 
služby, která umožní využívat tuto službu potřebným 
rodinám z celého regionu, včetně jeho okrajových či 
nedostupných částí.
Cílem je získání a posílení rodičovských dovedností 
rodičů ohrožených rodin, zamezení dalšímu 
patologickému chování členů rodin, preventivní práce s 
rodinou s cílem předejit umísťování děti do ústavní 
výchovy.

Projekt zahrnuje tyto aktivity:
1. Poskytováni služby Sociální asistence a poradenství 
pro rodiny s dětmi, zahrnující individuální práci s 
uživateli služeb terénní, případně ambulantní formou.
2. Medializace služby formou distribuce propagačních 
materiálů a letáků na obecní úřady a další veřejná 
místa.

Cíle projektu;
Zvýšit dostupnost služby uživatelům, pro něž je 
ambulantní forma nedostupná.
Zvýšit dostupnost služby uživatelům v okrajových 
Částech regionu.

Pro zajištění fungování služby Sociální asistence a 
poradenství je nezbytné zajistit nový a funkční 
automobil, který pomůže zvýšit dostupnost služby pro 
uživatele.

Základní parametry projektu: 
- 90 uživatelů služby 
- 400 hodin konzultací
- medializace služby na webových stránkách STŘED, 
z.ú.
- www.stred.info - a na facebookovém profilu, v 
regionálním tisku, formou propagačních materiálů a 
eták



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

Rodiny v nepříznivé sociální situaci: 
- rodiny neúplné
- rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta 
zaměstnání, dluhy, exekuce, změna bydliště, 
neplánované těhotenství aid.)
- rodiny s nařízeným soudním dohledem 
- rodiny s dětmi s výchovnými problémy 
- rodiny se zanedbávanými či týranými dětmi 
- rodiny ohrožené domácím násilím 
- rodiny s nařízením ústavní výchovy

Sociální asistence a poradenství pomáhá těmto 
rodinám získat dovednosti a posílit kompetence ve 
výchově a v komunikaci s dětmi při zvládání nároků 
dětí se specifickými potřebami. Rodiče dále získávají 
dovednosti ve vedení domácnosti (hospodaření s 
financemi i základní činnosti jako je vaření, nakupování, 
plánování času ald.), Potřebují podporu při řešení 
složitých životních situací, se kterými si sami nevědí 
rady (podávání žádostí, jednání s úřady, vyřizování 
sociálních dávek apod.).

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začáteklukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturnířsportovnl akce uvedte 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc

Projekt bude zahájen 1.11. 2022 a bude ukončen 30. 
6. 2023, í po tomto termínu předpokládáme jeho 
pokračování.

I. etapa - Zahájení projektu
- příprava technického zázemí - nákup automobilu, 
propagace prostřednictvím mistních médií
-termini. 11.2022-31. 12. 2022

lí. etapa - Pilotní fáze
- poskytování služby rodinám terénní, případné 
ambulantní formou
- průběžná spolupráce s OSPOD Třebíč, Náměšť nad 
Oslavou, Velké Meziříčí a Moravské Budějovice 
prostřednictvím pracovních schůzek, telefonického 
contaktu apod. dle potřeby

- průběžná medializace na příslušných distribučních 
místech
- termín: 1.1. 2023-31. 5. 2023

lil. etapa - Závěrečná fáze
- vyhodnocení výstupů projektu
evaluace projektu, vymezení problémů a návrh jejich 

řešení
závěrečná zpráva z projektu

- termín: 1. 6. 2023 - 30. 6. 2023



6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušeností s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podáváni žádosti}; 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

Viz příloha č. 4

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 364 098 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 254 798 Kč 69,98 %

- z toho investiční 
dotace 254 798 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 109 300 Kč 30,02 %

- z toho investiční 
spoluúčast 109 300 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 %

í

8, Plátcovstvi 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 plněni přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel není plátcem DPH x

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. 3, písm, 1) 3.

Podílem je myšlen obchodní podlí definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, ve znění 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



v případě potřeby rozveďte v samostatné příloze k žádostí

2
3
4
5
6
7
8
9
10

10. Prohlášení žadatele, že zajistí 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 čerpání prostředků z Fondu Vysočiny,

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací 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 finančnímu úřadu. Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě: za státní fondy se považují 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. 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 (Uvedla seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)

Příloha č. 1 Výpis z registru osob
Příloha č. 2 Úplný výpis platných údajů z evidence skutečných majitelů
Příloha č. 3 Cenová nabídka od dodavatele
Příloha č. 4 Organizační a odborné zabezpečení projektu
Příloha č, 5 Naplnění specifických kritérií
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statutárního 
zástupcelzástupců žadatele



wwfE * v aPříloha C. 5

Popis naplnění specifických kritérií

Bod a)
Celkový počet uživatelů: 90
Bod b)

- Celkový počet uživatelů: 90
- 30 rodičů, které během trvání projektu využijí přímou pomoc služby Sociální asistence 

a poradenství
- 60 dětí, které během trvání projektu využijí službu v rámci své rodiny
- 10 pracovníků OSPOD, s nimiž proběhnou během trvání projektu pracovní 

konzultace nad případy

Dostupná, dlouhodobá a intenzivní pomoc v rodinách zvyšuje úspěšnost naplnění 
výchovné funkce rodiny a snižuje riziko umísťování dětí mimo rodinu do ústavní 
výchovy. Přispívá rovněž k omezení rizikového a delikventního chování jednotlivých 
členů rodiny Podporou edukace, posilováním výchovných kompetencí rodičů a nácvikem 
jejich potřebných dovedností služba působí jako prevence ohrožení zdravého vývoje dětí 
a přispívá k jejich sociálnímu začleňování do společností.
Časová a místní dostupnost sociálně-aktivizační služby zabraňuje rozvoji sociální izolace 
celého rodinného systému a zvyšuje kompetentnost rodičů zvládat náročnou situaci 
výchovy dětí, a to zejména tam, kde mají rodiče a děti omezené možnosti čerpat jiné druhy 
pomoci.

Bod c)
Objem nákladů na provoz sociálních služeb v r.2021: 8 367 755 Kč



CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA ŠKODA

Nabídka od společnosti: Horácké autodružstvo, Třebíč
Pro zákazníka: STŘED, z. ů.
Číslo nabídky: 102365/v.1 ze dne s platností do 19.04.2022 0:00:00.

ŠKODA

Základní specifikace Vašeho vozu

Model
Fabia NEW Style 1,0 TSI70 kW 5-Gang mech.

Kód modelu
PJ34M4

Barva

9P9PMF, Bílá Candy, Int: Style černý^edý

Kombinovaná hodnota spotřeby a CO2

Cenová Specifikace Vašeho VOZU Cena bez DPH Cena s DPH

Základní madel

Fabia NEW Style 1,0 TSI 70 kW 5~Gang mech.322 231,00 Kč 389 899,51 Kč

Výbava ze sériové produkce výrobce
PJA Ocelové rezervní kolo 185/70 R14, 185/65 R15, sada nářaní a zvedák 3 223,00 Kč 3 999,83 Kč

9P9P Bílá Candy 6033,00 Kč 7 299,93 Kč

Doplňková výbava na základě dodatečné objednávky 

Povinná výbava 0,00 Kč 0,00 Kč

Gumové koberce do vozu 0,00 KČ 0,00 Kč

YÁ1 Mobilita PLUS 6 612,00 Kč 8 000,52 KČ

YO1 Proaktivní servis (10 let) 0,00 Kč 0,00 KČ

Celková ceníková cena Vašeho vozu 333 099,00 Kč 409 099,79 Kč
Slevy a vyrov. ceny

Obchodní sleva (11%) -37191,00 Kč -45 001,11 Kč

Celková sleva na vozidlo vč. mimořádných výbav: -37191,00 KČ -45 001,11 Kč

Celková cena za vozidlo (vč, výbav, přislušenství a slev) 300 903,00 Kč 364 098,68 Kč

Celková korekce ceny (splátky, protiúčet apod.) 0,00 KČ

Kontakt__________________________________________________________________________________________________
Nabídku vystavit
Jiří Bárta (49), 603 766 760, jiri.barta@hadtr.cz 

Pro zákazníka:
STŘED, z., ú., Mládežnická 229, 67401, Třebíč, +420568843732, email@strad.info

Předpokládaný termín dodání
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CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA ŠKODA

Nabidka od společnosti: Horácké autodružstvo, Třebíč
Pro zákazníka: STŘED, z. ú.
Číslo nabídky: 102365/v,1 ze dne s platností do 19.04.2022 0.0000.

ŠKODA

Více informací
Poznámka

Všeobecné podmínky
"Poskytnuti Informací o pneumatikách je splněním informační povinností stanovené právními 
předpisy, která však nedává kupujíoím možnost vybrat si na objednávané vozidlo konkrétní 
pneumatiku. Konkrétní pneumatiky, jimiž bude vozidlo vybaveno určuje výrobce s ohledem na 
aktuální dodavku ze strany výrobců pneumatik v době výroby vozidla."

Tato nabídka je založena na konfigurací vozidla č. X000354544. Detailní informace o této konfiguraci naleznete v 
CarConfiguratoru na stránkách ŠKODA AUTO.
Základní výbava modelu vozidla a jeho technické údaje

Model
PJ34M4, Fabia NEW Style 1,0 TSI 70 kw 5-Gang mech.
9P9PMF, Bílá Candy, Int: Style čgmý/šedý

Základní výbava
U9B 2x USB-C vpředu (datové) 8RL 6 reproduktory (pasivní)

4UF Airbag na straně řidiče a spolujezdce S-deaktivací 8ZB Anténa pouze pro příjem FM_____________________
airbagu na str. spolujezdcerbez kolenního airbagu

UG1 Asistent rozjezdu do kopce EM1 Asistent rozpoznání únavy

7P4 Bederní opera, ručně nastavitelná,-v opěradlech 1S0 Bez sady nářadí a zvedáku vozu__________________
předních sedadel

9ZX Bluetooth 4X3 Boční airbag vpředu, s hlavovým airbagem

4KC Boční okna a zadní okno z tepelně-rzolačniho skla 1KA Bubnové brzdy zadní

4I7 Centrální zamykání ‘Keyless-Go’bez bezpečnostní QV3 DA8 - digitální radiapřijem______________________
pojistky

7N2 Držák na brýle_________________________________4R4 Elektrické ovládání oken vpředu a vzadu

7AA Elektronický imobilizér 1AS Elektronický program stability (ESP)

I8Q Infotainment Bolero 8’9AB Klimatizace s mechanickou regulací

8QL Klíček pro systém zamykání-s dálkovým ovládáním 7K1 Kontrola tlaku v pneumatikách

9P9 Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu,-el. kontakt v 3U1 Kryt zavazadlového prostoru, sklápěcí _
zámku, rozšírená-bezpeČnostní výbava

BIT LED hlavní světlomety 9SS MaxiDot

5ZF Opěrky hlavy vpředu 9E1 Osvětlení zavazadlového prostoru..........................

7X1 Parkovací senzory vzadu NOG Potahy sedadel látka

QG1 Prodloužení intervalu údržby 8WB Přední mlhová světla

1SD Přídavná spodní ochrana pohonné jednotky 3S4 Příprava pro nosič zavazadel
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CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA ŠKODA

Nabídka od společnosti: Horácké autodružstvo, Třebíč
Pro zákazníka; STŘED, z. ú.
Číslo nabídky: 102365/v.1 ze dne s platností do 19.04.2022 0:00:00.

ŠKODA

801 Regulace sklonu světlometů NS3 s deštníkem

1G8 __Sada na opravu pneumatik _______ _____________ 421 Schránka před spolujezdcem standardní

EL2 Služba Proaktivní servis nebo služba Vzd-álený 9WT SmartLink
přístup

8N6 Stupňový interval stírání stěračů se-světelným a 
dešťovým senzorem

8M1 Stěrač zadního okna s ostřikovačem-a stupňovým 
intervalem stírání

6E3 Střední loketní opěrka vpředu 302 Středová konzola

8K3 Světlo pro denní svícení s asistenčním-světlern a 7L6 Systém start-stop s rekuperaci
funkcí Coming Home a leaving-Home

8T6 Tempomat s omezovačem rychlosti 9T1 Trysky ostřikovače okna vyhřivané,ypředu

306 Třetí hlavová operka vzadu 3ZU Tříbodové automatické bezpečnostní pásy-zadni
vnější se štítkem ECE

2W6 Uzávěr palivové nádrže 4L6 Vnitřní zpětné zrcátko s autorn.-zatmavováním

6XD Vnější zpětná zrcátka, elektricky-nastaviteln, 
vyhřívaná - lakovaná v-barvě vozu {pro MC černě 
lakovaná)

4A3 Vyhřívání předních sedadel s oddělenou-regulac;

3L3 Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a-spolujezdce 3NZ Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené-sklopné

531 Zadní spoiler 4GF Čelní okno z tepelně izolačního skla

1PE Šrouby se zabezpečením proti krádeží- 6FO Bez fólie s dekorem/emblémů
(neuzamykatelné)

42z Kola z lehké slitiny 5,SJ x 15 6FF Kryt vnějšího zpětného zrcátka a různé-nástavbové
díly v barvě vozidla

1NL Kryty pro kola z lehké slitiny 2JG Nárazníky v barvě vozidla

J90 Pneumatiky 185/65 R15 88H-se ONB Sada nápisů v základním provedení
superoptimalizovaným valivým odporem-generace 2

QJ1 Chromový paket 5MJ Dekorační vložky

3LD Dveře a boční obložení Q2J Komfortní sedadla vpředu

602 Kožená hlavice řadící páky 6PC Madlo ruční brzdy kožené

22A Multifunkční volant VFO Pedlové ústrojí ‘standardní’

5N2 Sklopná stropní madla OTO Vkládané koberečky vpředu a vzadu

Technické údaje
Dojezd na elektřinu (NEDC); - km Délka: 4.108 mm

Šířka: 1.780 mm Výška; 1.479 mm

Rozvor: 2,552 mm Rozchod vpředu / vzadu: 1.527/1.509 mm
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CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA ŠKODA

Nabídka od společnosti: Horácké autodružstvo, Třebíč
Pro zákazníka: STŘED, z., ú.
Číslo nabídky: 102365/v.1 ze dne s platností do 19,04,2022 0:00:00.

ŠKODA

Vnější průměr zatáčení obrysový: 10,4 Objem zavazadlového prostoru min, / max.: 3801 / 
1.1901

Objem zavazadlového prostoru min. / max: 3801 / 
1,1901

Palivo: petrol

Objem motoru: 999 cm?Počet válců; 3 in line keine

Vrtáni; - mm Zdvih: - mm

Max. výkon: 70,00 kW Max. točivý moment: 175 Nm /1600 - 3500 1/min

Kompresní poměr: - Exhalační norma: EURO 6 AP

CO2 emise - kombinované: 106 g/km Pohotovostní hmotnost s řidičem min,; 1.171 kg

Pohotovostní hmotnost s řidičem max.: 1.246 kg Celková hmotnost 1.610 kg

Užitečná hmotnost s řidičem: 439-514 kg Užitečná hmotnost s řidičem (test): 424 - 514 kg

Brzděný přívěs při stoupání 12%: 1.000 kg Max. svislé zatíženi pro tažné zařízení: 50 kg

Nebrzděný přívěs: 580 kg Jízdní souprava: 2.610 kg

Zatížení střechy; 75 kg Maximálni rychlost; 193 km/h

Zrychlení 0-100 km/h (test): 10,6 s Objem palivové nádrže; 401

Objem palivové nádrže (test): 401 Spotřeba - město: 6,0 1/100km

Spotřeba - mimo města 3,8 1/100km Spotřeba - kombinovaná: 4,6 1/10Okm

Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff 1): 41,8 mg/km Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff II): -
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