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FOND VYSOČINY
PROGRAM „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 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“)

(FV02848.0030)

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: Ing. Pavel Hájek, člen rady kraje
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 217808983/0300

a

Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov
se sídlem: Komenského sady 556, Počátky 394 64
IČO: 70985014
zastoupená: Evou Fickovou, ředitelkou školy
(dále jen “Příjemce ’)
bankovní spojení a číslo účtu města Počátky - zřizovatele: Česká národní banka; 94
6716261/0710 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu 
Kraje v souladu s § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

ČL 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Příroda nás baví - MŠ Počátky“, blíže specifikovaného v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„projekt“).

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.



2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou 
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČL 3 
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 dotaci ve výši 75 000 Kč (slovy: sedmdesát pět 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 125 000 Kč
Výše dotace v Kč 75 000 Kč
Výše dotace v % 60 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 40 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 50 000 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. 40 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

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 
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poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena ve struktuře dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 1. 2022, nejpozději však do 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 (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 

zaměstnavatelem,
k) ubytování,
I) odměny účastníkům v rámci projektu ve formě peněžitého plnění (prize money).

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem 

(tj. dohody o provedení práce do výše max. 15 tis. Kč / projekt),
b) nákupy materiálu (tematické knihy, tonery, výtvarné potřeby, semena, stromky, 

keře, květiny, byliny, zahradnické nářadí, tematické informační a výukové materiály 
apod.),
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c) drobný hmotný dlouhodobý majetek (učební pomůcky, informační tabule, prvky 
přírodní zahrady, apod.),

d) nákup služeb (např. zpracování projektové dokumentace přírodní/školní zahrady a 
výsadbu/údržbu zeleně (mimo lesní pozemky), certifikace přírodní zahrady, 
tematické školící a vzdělávací služby (výukové programy, exkurze, semináře, 
specializační studium, ukázky sokolnictví, myslivosti), realizace přírodní/školní 
zahrady, doprava na školící a vzdělávací akce, nájemné - prostory pro realizaci 
tematické akce, grafické návrhy, distribuce infomateriálů),

e) opravy a udržování (pouze tematických učebních pomůcek, přírodních a školních 
zahrad a veřejné zeíeně - dřeviny mimo les),

f) občerstvení (do výše 5 tis. Kč/projekt),
g) věcné dary pro účastníky a vítěze tematických soutěží do výše 500 Kč/ks 

za podmínky, že tyto dary nepřesáhnou celkově 5 tis. Kč/projekt.

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 mezí 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 FV02848.0030",

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 
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odpočet DPH na vstupu podle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Vlakovém případě může Příjemce dotací 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 
nejpozdéji do 30. 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,
- 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 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 udržitelnost! 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.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.
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ČI. 10
Publicita

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

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém 
provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-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),
umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ (v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita) na pozvánkách, plakátech, 
programech, vstupenkách a dalších materiálech souvisejících s projektem, pokud 
jsou k této příležitosti vytvářeny,
verbálně prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti projektu,
v případě, že bude Příjemce kontaktován osobou uvedenou v čl. 13 bodu 3) této 
smlouvy je Příjemce povinen provést oficiální pozvání zástupců Kraje, zajistit volný 
vstup do VIP prostor pro zástupce Kraje a umožnit úvodní slovo (zdravici) pro 
zástupce Kraje,
distribuovat mezi hosty nebo účastníky projektu tiskové materiály, které případně 
předá Příjemci Kraj,
v případě videoprojekce odvysílat video spot Kraje (video spot si Příjemce stáhne 
na www.kr-vysocina.cz/publicita),
prezentovat Kraj moderátorem 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 Čl. 10 odst 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále 
v době udržitelnosti stanovené v Čl. 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.
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ČL 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu 
a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho 
část podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či 
darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČL 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Eva Navrátilová, tel. 564 602 522, e-mail: 
navratilova.e@kr-vysocina.cz a Ing. Milan Křížek, tel 564 602 527, e-mail: krizek.m@kr- 
vysocina.cz..

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČL 1 a Čl. 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 Čl. 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.
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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 rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 12. dubna 2022 
usnesením č. 0601/12/2022/RK.

p.-ipp L, - 1 1. 05. 2022
V ..lmc-áE.. dne.... M.M-- V Jihlavě dne.............................

helen.
Eva Ficková 

ředitelka školy

Mateřská škola Počátky, 
okres Pelhřimov
Komenského sady 356 

39464 
m 70985014

Ing. Pavel Hájek 
člen rady kraje

Žlám 1882/57, 586 91 Mhžava
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Kraj vysocí na
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) FV0,2848. 0030
Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data'1 v záhlaví formuláře)

*E/80482*,2
FV02848-15_

mumnmpmp 
o2-2240jop

Název programu EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2022

Název projektu Příroda nás baví - MŠ Počátky

IČO: 70985014

Přesný název: Mateřská škola Počátky, okres 
Pelhřimov

Právní forma: Příspěvková organizace obce nebo 
státu

Identifikační údaje žadatele
Ulice, čp: Komenského sady 556

Obec: Počátky

PSČ: 39464

Sídlo pošty: Počátky

Název banky: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 163178946/0600

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno: Eva
podání žádosti je nutné více osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby

Příjmení: Ficková

Funkce: ředitelka

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

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

Příjmení:

Funkce:



Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

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

Příjmení:

Funkce:

Jméno: Alžběta

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Kolářová

osoba projektu) Email: alzbeta.kolarova@seznam.cz

Tel.: 733396266

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel,

Přesný název: Město Počátky

IČO: 00248843

pokud je příspěvkovou 
organizaci zřizovanou obcí)

Název banky: Česká národní banka

Číslo účtu: 94-6716261/0710

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci 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)

Projekt bude z větší části realizován v Materské škole 
Počátky, okres Pelhřimov a přilehlé školní zahradě a v 
obci Počátky. Některé aktivity budou probíhat v lokalitě 
kraj Vysočina (enviromentálni program v SEV 
Mravenec).

Výsadby a umístění prvků bude na pozemcích 
zřizovatele (Město Počátky) svěřených MŠ k užívání na 
základě Zřizovací listiny a Smlouvy o výpůjčce.



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...

Mateřská škola se nachází v malém městečku. 
Překrásná příroda obklopuje město i mateřskou školu v 
těsné blízkosti. U školky je rozlehlá zahrada s 
překrásnými starými stromy a prostředí je vhodné ke 
zkoumání a vzdělávání v přírodním prostředí. Jedním z 
cílů našeho ŠVP, Slunce v srdci“ je být součástí 
přírody, naučit se ji chránit a pozorovat. Chceme děti 
naučit přispět svým chováním k čistému prostředí a 
ukázat jim zdravý životní styl.
Kde se teď nacházíme:
• Mladý pedagogický kolektiv, který hledá nové formy 
vzdělávání pro děti
• MŠ nemá proškoleného odborníka na environmentální 
vzdělávání
• Hledáme cestu, kterou se naše MŠ vydá ve svém 
výchovně vzdělávacím procesu
• V současnosti probíhá vzdělávání z 90% v budově 
školy frontální metodou
• MS obklopuje prostorná zahrada se starými stromy 
vybavená herními prvky pro děti. Není zde příliš mnoho 
podnětů k pokusům a vzdělávání venku nebo k 
námětovým činnostem
• Hledáme možnosti výukových programů v okolí v 
oblasti environmentálního vzdělávání

Směřujeme k těmto výstupům:
• Využít lokalitu k novým metodám práce, vzdělávání v 
přírodě, vnímat ji jako součást života a tímto směrem 
vést veškeré činnosti s dětmi. Prožitkové učení, 
kooperativní činnosti.
• Zvýšit kvalifikaci pracovníků školy v oblasti ekologie a 
environmentálního vzdělávání formou společného 
vzdělávání všech pracovníků v naší škole
• Obohatit zahradu prvky přírodní zahrady tak, aby to 
děti podněcovalo k poznávání zákonitostí v přírodě a 
její ochrany / pocitový chodník, záhony a bylinková 
zahrada, kompostování
• Prohloubit spolupráci s rodinami dětí, základní školou 
a různými skupinami občanů města Počátky při 
společných aktivitách
• Všímat si změn v přírodě, chápat jejich souvislosti a 
najít si svůj postoj být její součásti, pomáhat svým 
životní stylem k čistému ovzduší.
• Zapojit se do pěstební práce, získávat znalosti a 
dovednosti v oblasti fauny- péče o drobná zvířata, 
zapojit rodiny do péče o zahradu a podzimní úklid
• Zapojit děti do ekologických a environmentálních 
programů na různých místech v kraji Vysočina



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)

PROJEKT „ PŘÍRODA V NÁS - MŠ Počátky“
Motto:
Chceš-li být opravdu součástí přírody, poznávej, 
zkoumej, vnímej ji všemi smysly a buď příkladem 
ostatním kjejí ochraně
• 1x Projektový den - Den země
• 1x Jablíčkování
• 1x Podzimní úklid a péče o zahradu
• 1x Účast dětí při environmentálním programu centra 
Mravenec Pelhřimov
• 1x Účast na enviromentálním programu záchranné 
stanice Pavlov
• 1x Vzdělávání minimálně 2 pracovníků v oblasti 
ekologie a environmentálního vzdělávání v MŠ
• 1x Projektová dokumentace k zařízení zahrady o nové 
prvky přírodní zahrady v MŠ
• Vybudování kompostoviště, dokončení zahrádky - 
pěstební záhony, bylinková zahrádka, pocitový chodník, 
fauna koutek - králíkárna a voliéra

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

• Děti předškolního věku- naučit se žít v souladu s 
přírodou, získat nové poznatky formou prožitkového 
učení, využít nové zahradní prvky k pokusům, 
pozorování a zkoumání přírodních jevů. Naučit se 
pěstovat rostliny a starat se o drobná zvířata. Naučit 
děti spolupracovat s širokou veřejností, vzájemně se 
podporovat a pomáhat si v oblasti ekologie a ochrany 
přírody.
• Pedagogové -prohloubit si znalosti o 
environmentálním vzdělávání v MŠ, naučit se pracovat 
s dětmi novými metodami práce, naučit se intenzivně 
využívat zahradu a okolí školy ke vzdělávání.
• Počátecká veřejnost: rodiče, senioři, děti ze ZŠ, 
obyvatelé DPS a domova Jeřabina

Projekt má prohloubit spolupráci a organizováním 
společných aktivit zviditelnit způsob předškolního 
vzdělávání v MŠ, prosazovat a rozšiřovat kladný vztah 
k přírodě, starat se o zahradu a okolí MŠ.



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 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uvedte kalendářní měsíc

Zahájení 1.3. 2022

-Březen 2022 přípravné aktivity-výběr dodavatelů, 
objednání výukových programů, plánování přesného 
harmonogramu jednotlivých aktivit
-Duben 2022 výroba pocitového chodníku, záhonů a 
bylinkové zahrady ,
-Květen 2022 Den země, výroba kompostoviště,
-Červen 2022 ekologické centrum Mravenec - výukový 
program,
-Červenec 2022 králíkárna voliéra- instalace
-Srpen 2022 vzdělávání pedagogů, zpracování projektu 
prvků přírodní zahrady
-Září 2022 Jablíčkování
-Říjen 2022 údržba a úklid zahrady, výukový program
Pavlov záchranná stanice

Ukončení 31.říjen 2022

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání 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

Naše MŠ realizuje různé menší projekty, jsme zapojeni 
do realizace Šablony II a šablony III, máme zkušenost 
se spoluprací s veřejností a rodiči dětí. Organizujeme 
různé aktivity pro děti. V roce 2020. Projekt bude 
organizovat žadatel - MŠ Počátky. Se zpracováním a 
řízením projektu nám pomáhá ing, Alžběta Kolářová, 
splňující kvalifikaci NSKP, projektová manažerka a 
administrátorka veřejných zakázek dobrovolného 
svazku obcí Nová Lípa, která také kontroluje průběh 
realizace, ukončení projektu a související 
administrativní úkony. Má zkušenosti s realizací 
dotačních projektů z krajských, národních i evropských 
dotačních titulů a zejména s řízením změn, které 
většinu projektů provází. V roce 2020 byl ve spolupráci 
s ing. Kolářovou realizován projekt Navýšení kapacity 
MŠ s dotací 9,03 mil. Kč (IROP) - stavební práce a 
vybavení nové kmenové třídy, zázemí MŠ a venkovní 
úpravy (altán, herní prvky, přístupový chodník). 
K realizaci projektu je nutné:
□ Podat žádost a všechny přílohy k ní podle pokynů při 
vyhlášení projektu (hotovo)
□ Souhlas zřizovatele s realizací projektu (hotovo) 
■ Začlenění projektu jako přílohy ŠVP
• V oblasti vzdělávání pedagogů objednat lektory pro 
společné vzdělávání v MŠ
• Učinit přesný časový harmonogram dle objednávky 
výukových programů
• Objednat materiál a komponenty pro realizaci prvků 
na zahradě v MŠ
• Objednat zemní práce na zahradě (výkop a přesun 
zeminy, kompostoviště ohradit)
• Konzultovat instalaci prvků na zahradě v souladu s 
bezpečností pobytu dětí na zahradě MŠ
• S odbornou firmou realizovat projekt na zařazení 
nových přírodních prvků na zahradě, výstupem je 
projektová dokumentace na další etapu
• Společně plánovat a organizovat aktivity s rodiči, ZŠ, 
seniory a Domovem Jeřabina



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 125 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 75 000 Kč 60,00 %

- z toho investiční 
dotace 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 75 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 50 000 Kč 40,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 50 000 Kč 100,00 %

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 přidané hodnoty □

žadatel není plátcem DPH

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

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona c, 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.

PořadovéMčislo,
,2,-8, ■' ' a. 
I1č0 Nzev právnické osoby, v níž má žadatel přímý 

apsphmapodils -”22*- Výše podiluy:%.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
v případě potřeby rozveďte v samostatné příloze k žádosti

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



zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajisti 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 (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je)

1. Zřizovací listina
2. Smlouva o výpůjčce
3. Příloha smlouvy o výpůjčce (aktualizace)
4. Výpis KN 88_1+10
5. Katastrální mapa s vyznačením pozemků
6. Písemný souhlas vlastníka (zřizovatele)
7. Výpis z rejstříku - MŠ Počátky
8. Rejstřík škol
9. Popis specif, kritérií a aktivit
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Razítko, jménola a podpis/y 
statutárního 

zástupce/zástupců žadatele



Stručný popis aktivit a naplnění specif, kritérií

Enviromentálni vzdělávání 
pedagogů

Semináře, další vzdělávání pedagogů’ enviromentálni vzdělávání v MŠ, ekologie- lektor v MŠ- intenzivní vzdělávání všech 
pedagogů v MŠ- cílem je mít v této oblasti co nejvíce proškolený celý pedagogický sbor

Projekt - zakomponování prvků 
přírodní zahrady do stávající 
školní zahrady

Kontaktovat projektanta přírodních zahrad a společně vypracovat návrh a projekt na další pokračování v zakomponování 
prvků přírodní zahrady na naší zahradu v MŠ. Cílem je zařídit zahradu tak, aby měly děti možnost prakticky si vyzkoušet 
zákonitosti přírody, obohatit znalosti o přírodě, naučit seji využívat např. stavby z přírodnin apod., neškodit jí a chránit jí.

Enviromentálni vzdělávání dětí 1) Společný výlet všech dětí z MŠ na enviromentálni program do střediska EV Mravenec Pelhřimov (Křemešník).
2) Pozvání pracovníků ochranné stanice Pavlov se zvířaty k nám do MŠ na enviromentálni výukový program

Školní zahrada
Zajištění a nákup materiálu pro realizaci plánovaných prvků na zahradě, realizace sestavení záhonů, pocitového chodníku, 
kompostiště a chovatelského koutku ve spolupráci s místními truhláři, lesnické firmy, údržbáře MŠ a rodičů. Cílem je 
vytvořit dětem příležitosti seznamovat se s přírodou a její ochranou na zahradě v MŠ.

Projektový den Den země

Eco hra ve městě pro celou veřejnost (zejména rodiče s dětmi, Skauty, seniory) formou obrázků ve městě v průběhu 1 
měsíce. Vyvrcholením eco hry bude Den země, který bude organizován na zahradě MŠ během celého dne pro žáky 1. tříd 
ZŠ, rodiče a děti z MŠ, obyvatele DPS a domu Jeřabina. Aktivity budou na téma ekologie a ochrana přírody. Účastnici budou 

na jednotlivých stanovištích plnit různé úkoly a odpovídat na kvizové otázky. Společně budou tvořit (hmyzí domeček, 
ježkovistě, krmítko...). Vyvrcholením tohoto dne bue otevření pocitového chodníku na zahradě MŠ podél plotu okolo 
bylinkových záhonů. Možnost prožít si pocit různých materiálů na bosé nohy. Cílem akce je rovněž hlouběji se seznámit a 
prakticky si vyzkoušet třídění odpadu (co do koše nepatří, další využití - bioodpad přímo do vlastního kompostiště, plasty, 
papír, kov, sklo), význam vody v našem životě, zdravý životní styl, ochrana přírody, péče o zvířatech, znalost některých 
stromů, rostlin, zvířat....Akce bude pořádána ve spolupráci s dobrovolníky z řad rodičů, seniorů a se Skauty a Domovem 
Jeřabina.

Jablíčkový den

Akce na zahradě MŠ pro děti z MŠ ZŠ, rodiče a seniory- aktivity, při kterých děti budou moci prožít si cestu jablečného 
semínka, než z něj vyroste strom a bude mít krásná jablka. Zpracování jablek, loupání - slupky do kompostéru atd. Cílem je 
naučit děti pozorovat přírodu, orientovat se v ročních obdobích, pochopit význam stromů v našem živote, využití darů 
přírody - ovoce - zdravá výživa vyvrcholení dne výsadba ovocného stromu (podaří-li se, tak staré odrůdy jabloně) na 
zahradě se zastupiteli Města Počátky a veřejností zejména z řad rodičů a seniorů.



Podzimní úklid na zahradě Ve spolupráci s rodiči, prarodiči společný podzimní úklid na zahradě v MŠ, stříhání keřů, živých plotů, hrabání, úklid listí (do 
vlastního kompostiště, kam po celou sezónu bude ukládána posekaná tráva z pozemku MŠ a vyprodukovaný bioodpad).



Položkový rozpočet aktivit projektu

Příroda v nás - MŠ Počátky Náklad/aktivita v
Kč

Náklad celkem 
mezi součet/ 
aktivita v Kč

Cílení na CS, dopad, spolupráci, podrobný 
popis aktivit viz Popis aktivit

d) Enviromentálni zdělávání 10 000,00
Kurz v MŠ - Ix 10 osob 10 000,00

Projekt - zakomponování prvků přírodní zahrady do stávající Školní zahrady 30 000,00
projektová dokumentace 30 000,00

C) Enviromentálni vzděláváni děti 15 000,00

a)
Výukový program 90-120 min - Středisko EV 
Mravenec Křemešník 6 000,00
Doprava autobusem 7 000,00

b) Záchranná stanice Pavlov - výuk. Program v MŠ 2 000,00

e) Školní zahrada 59 000,00
pocitový chodníček (materiál palisády, oblázky, 
písek, mech, šišky, kůra, tráva...) 15 000,00 Nákup drobného materiálu

kompostoviště na pozemku MŠ (ohrazené ze 3 
stran, výsadba bukového živého plotu po obvodu, 
otevřené ze zahrady MŠ) 22 000,00

ŠVP - enviromentálni výchova oblast Dítě a 
svět - fauna, flora - život zvířat, cesta 
bioodpadu zpět jako kompost - živina - pro 
vlastní záhony a pěstování za zahradě, 
pozorování zvířat), na budování 
pocit.chodníku se budou podílet rodiče a 
děti

králíkárna+voliéra 15 000,00

bylinková zahrádka, pěstební záhony 7 000,00

a)+b) Projektový den - Den Země 7 000,00 spolupráce 2 a více

materiál 4 500,00
3 CS (žáci, děti, rodiče, senioři/Domov 
Jeřbína, Skauti)

občerstvení 2 500,00



e) Podzimní úklid a údržba zeleně 2 500,00

děti, pracovníci MŠ, dobrovolníci z řad 
rodičů a přátel MŠ se podílí na podzimním 
úklidu zahrady MŠ

občerstvení 2 500,00

b) Jablíčkový den - štrůdlování, výsadba stromu 1 500,00

Stanoviště - roční období a strom, život 
jablka od semínka až do štrůdlu a na 
kompost

materiál - strom +kůly 1 500,00

Zapojení rodičů+seniorů na stanovištích, 
spolupráce se Skauty a zastupiteli města na 
výsadbě staré odrůdy jabloně)

Příroda v nás - MŠ Počátky - celkem v Kč 125 000,00
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