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........  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 (dáte jen „občanský zákoník“)

FMV02860.0022

ČI. 1
Smluvní strany

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

číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 02860.0021

a

Dóza - středisko volného času Velké Meziříčí, příspěvková organizace
adresa / se sídlem: Komenského, 10/2, 594 01 Velké Meziříčí
IČO: 69650560
zastoupen: Ing. Alenou Vidlákovou
(dáte jen “Příjemce”)
bankovní spojení a číslo účtu Města Velké Meziříčí - zřizovatele: 9005-1523751/0100 
(rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s §28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů)

. Či. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dáte 
jen „dotace“) na realizaci projektu ílVýtvamé dílny a cvičení pro rodiče s dětmi v MC 
Mateřídouška“, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).



Či3
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 nadáte 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 20 000 Kč (slovy: dvacet 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 25 000 Kč
Výše dotace v Kč 20 000 Kč
Výše dotace v % 80 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 20 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 5 000 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 státe tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládání projektů (tj. 20 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

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 ní všechna ustanovení tohoto zákona.
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5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizací jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi 
jiných poskytovatelů 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 nejpozdějí 
do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Případné 
nevyužité prostředky budou vráceny nejpozději do 20. 1. 2023 na účet Kraje 
č. 217808983/0300, včetně uvedení variabilního symbolu dle této smlouvy. Příjemce bude o 
této platbě písemně informovat kontaktní osobu uvedenou v či 13 odst 3) této smlouvy.

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. 12. 2022. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na realizací 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, potraviny,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení 

k sítí, bankovní poplatky),
j) mzdy, platy zaměstnanců v pracovním poměru,
k) zájezdy, cestovné a vstupy do zařízení.
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4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nájemné (za prostory, ve kterých jsou aktivity realizovány),
b) ostatní osobní výdaje (odměny dohody o provedení práce, dohody o pracovní 

činnosti) vč. povinných odvodů placených zaměstnavatelem (koordinátor aktivit, 
lektor),

c) nákup ostatních služeb souvisejících s realizací aktivit (zajištěni aktivit, lektoré),
d) nákup materiálu jinde nezařazený pro realizované aktivity (výtvarné potřeby, 

papír, lepidla, barvy, keramická hlína atd.).

5) V případě, že dojde k rozporu mezi Cl. 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 ČL 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 neuznateiných a uznatelných nákladů dle ČL 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.

ŮL8
Základní povinností 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 FVO2860.0021"

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 (dáte 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 ČL 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 wwwjondvysoctoy.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozdějí do 20.1. 2023. 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 ČL 10 této smlouvy,
h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČL 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 ČL 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 ČL 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 
15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,

j) umožnit kontrolu v souladu s ČL 9 této smlouvy,
k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČL 9 odst. 2) této 

smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, 
účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

ČL9
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 ČL 8 písm. a) ~ písm. i) této smlouvy.

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

ČL 10
Publicita

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

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

provedení a dle manuálu, který je ke stažení na ww w, k r vy s od na., cz/ p u b H cite, 
prostor s umístěným sponzorským vzkazem musí být přístupný veřejnosti (např. 
u vstupu, u označení provozovny, 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,
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- umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" (v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je ke stažení na www.kr-yysocina.cz/publicita) na tiskové 
materiály související s projektem (např. pozvánky, plakáty, informační brožury),

- verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti projektu,

- 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.kryysocina.cz/publicita),

- 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-vysacina.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-vvsocina.cz/pubhcka nebo 
nesdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle ČL 10 odst 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu.

4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít

ČL 11
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

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 likvidaci, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.
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ČI. 13
Závěrečná ujednáni

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 Mgr. Stanislava Holbová, tel: 564 602 828, email: 
holbova.s@kr-vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně ých 
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 s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním 
způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.

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

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než Je 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 připojuji 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 19. 4. 2022 
usnesením č. 0630/13/2022/RK.

V MtsMmm dne 642.2
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j Uj VY5OCii

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

i F02660-21*03222-*3

í Evidenční čisio (žadalel nevypiňnje

| Kód elektronioké žádosti (oo
i fninim vypinéni dost Kfiknte 00
i „deslest data" v dhlevi fornu/e}

1 *ázeV programe i RODINN/ A SENIORSKÁ POL.TTIKA 2022
L__ ______ .... ..... ... .... ..... ................... ... ... ...........—.............. ..... ..... .............. ... ...... .......... .... —.........

j Název projektu 
i

1 Výtvarné dílny a cvičení pro rodiče s dtmi v MC 
i Maten douška

i. .
{Podprogram

=

i Mateřská a rodinná centra

1čO: 69650560
—..-...........-.. '..... -....... -..-..... ....... -
*fesny název: Dóza - siediske volného času Veike 

54" / i 6 " r i. V ■ S o 6 "* • V s i "3. ‘ 11 i‘.

Právní forma: Příspěvková organizace obce nebo 
státu

Identifikační údaje žadatele
Ulice, čp: Komenského, 10/2

Obec Vetké Meniic;

PSČ: 594 0

BM80 0*9; elh6 Me

Má220 hunky 0100 Komerční hanks. 9.S.

ilo účtu: 78-7915250237/0100

Statutární zástupce žadatele
V případě, Kdy pn) právní úkon i
podáni žádosti je nutné více osob, \
Nednou se všechny fyto osoby i

Ttul Ing.

Jméno: Alena------- --- -I---------- .----- ---- —--- ---------- -------•... ....—...... . ....
Příjmení: Vidláková

Funkce: řcdimika



| Statutární zástupce žadatele

í podání Prym^

! Tnut
Statutární zástupce žadatele

u Ve beány tyto
Přimeni:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

i indentifiksčni údaje
? zřizovatele (wpiní jen žadatel, 
í pokud je příspěvkovou
| organizaci zřizovanou obcí)

1, Lokalizace projektu

Pie 21 HČl

; 3111612. Alena

i Prmmen Vidiáková

Email: vidlakova@dozavm

■ i Ol : 60863 / 526

Přesná náze i.. .. ... ____ ___ n Mstc Vteče Mezirh

00295671

Názav banky ! Komerční banka Ve

Čísla účtu: 9005-1523/51 /010(

Remiizace pm ektu v 9/0 Dmm Vnik*
Komenského 10/2, akr. Zdar nad Sáz;

ob

not 0080
‘er/ uvecfíe vyšší ativní

í&dHotku (např., obvod QRP, obos 
ce/ý kraj)

2. Odůvodnění projektu a jeho 
cite
Po08še co Más k podéni šácíosá 
Vece uk2 gé: vvenoní eký

p>obiéfc cbc&te vytesó co tón 
chcete dosáhnout jaké Jsou cíle 
projekfu .. co chc&í& ztapšd, 
kvaliérft,,,

finann podpora nám 1tmno2n1 a%0lni spieonih 
materiéiniho vybavení v pracovních dinách. V 
současné dob poskytujeme aktivity v závislosti na 
finančních
možnostech. Dále pak zajištěni kvalltni lektorky 
zatývajiei se vedením skupin zametených na cvičí 
rod* s dětrte Rádi bychom nabidl nové 3 dalši 
možnost využití materal a možností pro cílové 
skupiny a s tírn spojené podmínky pro osobnostní 
1o2vo účastníků -
cllových skupin a rozvoj a podporu aktivit v rámci
_______________ ______ __ __ _____ _ _  ,.



3, Popis projektu
Popište co konkrét bude 
obsahem prq/aětu; co chcete 
ponzovat budovat, vytepsovst 
organdovat atpu v Jakém 
mno2s* a fGzsaďu - (m&ďm 
zákíadní parametry rmmektu (kokk, 
čeho)

F............... ............. ................-.......

| 4. Cílové skupiny projektu
: Popište komu reatízace projektu
: pomůže; Jaký to bude m;i pro né 

konkrétni pnnos, jak to zlepši 
jejich podmmky atp,

i 5. Předpokládaný časový 
| harmonogram realizace 
| projektu - začátek/ukončeni 
j projektu
: Pom*šte zahtoem a ukončeto 
j záktodmch realizačních fází 
J pneaktu (např. výběr dodavatele, 
! pžlpravé práce, víastní real/zace 
1 apod j; v případě orgatozace 
= kijlturto/sporhjvnf akce uvedto 
i přesný t&rmín ýý/ho konání: pokud 
: n&fsou známy přesná duto, tak 
i uveďte katondářní měsíc

lVovůdliny proběhnou 1 x měsíčně, a to v dubnu. 
květnu a fijnu. Duny budou zaměřeny na rozvoj 
sodičovských kompetencí, zkvalitňováni motoriky. 
poiporu spdlupráce rodíc© a dítěte a sdleni zkušeností 
ípro rodíce. Činnosti v diinach budou zaměřeny výtvarně 
a polytachnicky
Keramická dline - sádrové odlltky, keramické výrobky 
Dina výtvarná • výroba výrobku formou qtiringu, 
malovni na hedvábi, podzimní dekorace apod, Pn 
vo/*E tématu vycházíme z po0t6vkV teohnik sametnch ■ ■ - o . ' 
íúčastníku na 73466 15/ naopskv.
M/Ina zaměřená na výrobu jdnodoché hračky nebo 
dárku za pomocí sicich strojů a vhodného materiálu. 
Dalsími aktivitami je cvíceni zaměřené na kvallini 
yzioký rozvoj dětí, kdy lektorka vado cvičební ekoe pro 

bodice a jejich děti tak, aby rodíce (prarodiče) byh 
soznámeni $ možnostmi a způsoby vhodných cviků a 
Způsobů vedení pn cvmenú Cvičeni budou probíhat . 
každý týden od února do květa a od zón do listopadu, j 
Cvičebni Sekce trvá 45 až 60 minut dle fyzických ;
duševnich schopností dětí. Cvičení je zaměřeno na 
psychomotorlcký rozvoj a komunikační schopnosti děd. 
e rozděleno dle věkových skupin z hlediska potřeb i 
samoiných děti. i
tvčeni pro kojence ;
CMičeni s batolaty i
Wvičeni $ maiými detni :
AKtiity budou probíhat cite předběžného piánu a i
veřejnogi s ierminy bude informována formou osobní j 
prezentace, informacemi na webových stránkách a í 

. Isoiálloh sitioh. !
Rodiče, prarodiče • siarajici os o deti V dopolednich i 
hodinách • sdílení zkušeností, osobnostní rozvoj i
prostednictvim odborných lektorů - cvičení, výtvarné : 
techniky, dětí - kojenci až předškoláci - podpora ;
psychomotorckého vývoje dítěte, rozvoj slovni zásoby, i 
Fo2vo jemné a hrubé motoriky, stimulace smyslú, { 
komunikace směrem dospělým, posifován obrainosti i 
ob cilove skupiny - upavňovaní sociálnich vazeb, i 
podpora komunikace a sociálniho kontaktu, i
Respektování prmýdei, komunitní setkávaní. .......    _j
N st,*,; urče iiž mriziimu ink mufivě díínv, mk i i 2 3 * *“ : 
skupinvá cvičení pro rode/prarodke 9 dětmi různých i 
Měků. Cvičen) probíhá v ponděli a úterý dopoledne, v i 
pátek dopoledne probíhá komunitní setkávání :
rod; č /pra rodičů s dětmi , které bývá dopiněna :
(možností časti v tvofivých a výtvarných dílnáéch. : 
Akce jsou reaiezcany S pnspen extmich i
lektor, animetonů die situace a druhu akce. Připravné ; 
práce probíhají s předstihem tak, abychom mohl 1 
informovat simkou veřejnost o naších konkrétnloh ( 
aktiiioh. Vlastní organizace probíhá v prostorách i 
zažizeni, popř. s využitím některého místního i
sportoviště. Terminy akcí vyplývají z plánu činnosti j 
(zařízení. Cvičení i komunitni setkávání • ditnami i 
probih praVidieině, od února do května, a poté v i 
ináslediulicimskeiním roce od fijna do prosince. I



6. Organizační a odborné 
za bezpečen i p rojektu 
Popište vaše zkušeností •

3y1Y
41, Mate

9C/

WUGe M/0
stř&dn

h piidektu

7. Rozpočet projektu
U žadateJů, ktefí mohou uplatnit 

odpočet DPH na v$tupu: se 
náklady uvádep bez DPH. Ostatr 
žadate/é uváděn náklady Vč8n 
nprr
éstky uvádějte v celch Kč

m8nt8 o dá? 
Kettume, Zdr

3X*e‘ni proč 
mnáme

C (lekt

. i

L

... . . —.... -.... . .. -.. ,.. .. .. . .... .... • • --49*,** , ....... ...... ......

í
Celk0%9 náklady na j ye nan 
projekt ; ""

!
Kč i 100.00

i. ............
%

... .
Požadovaná výše | 90006
dotace :

. .. „. ........ ..... J......... ..... .. .....

1
Ks j 30,00

.. ..... |......... ...... -

»

1 -r ........... ..
- z oh0 HvesifčH j
dotace J "

Kg i ,00
........ ........4....................... ■■■■■■■

/5

“"lo ímarnmmun j 20 000
"e 5

;
Kč i 400.00 

j v %
:

530*# žadatele : S 000
.--------- ---...... .L.. ... •. .......

Kč ? 20.00
..... i

Kč 8

i
í *o : 

.1..

■■ z toho investiční j
spokfyčsH :

% i
.

2fy3Hnvas!,,M i5008 Kc | 190,56

....

% :
___ i

1 8. Pltcovstvi DPH u žadatele {zakřízkujte 
h---- ------ -- ----..-......—.. ..... -..-. ... .. ....

tcemn DPH a u

nemá nárok n. pNdené )

plétcem DPH a o daniteiných 
zim daného projektu rn* náro dane z nety

DPH 589

9.. identifikace 050b, V nichž má žadatel přímý podi a Vše tohoto podílu poaie zákona 
č 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů . §10a. odst 3; písni. í) 3.

Podílem jo myšlen obchodní podlí definovaný V § 31 zákona č. 9(P2G12 Sb, o obchodních 
korporacich. Ve znění pozdějších pmdpisú. Právnkňá osoba podnikajíH cvado pimýhchanípoc 
v imych prmmiczyuh 03008ch. “oKud pravnniim o sob o coma primy obcnodm pode y zacmycn 
právnických osobách nebe pokud Je 280359 fyzickou osobou pak níže uv&denuu tabulku nevyplňfys.

................ ...
Pořadové 

čtete co

.............."................... ............................. ...... .......1..... "............... .... ...
Název právnické osoby, v níž má žadatel ořmý í ,z0 , . o,

podil j "Mizi ‘8

1 
i

i 
1

: «, oji
I 

1

:........

—---..-.. ------.- .. ... —...•.... -... .. .......... .. . ......... -....-..... —-... ... ..... ..---.... --4...... -......---. ...........-... :



v onpade potren y rozvete • sechoStenene DrMAe N d Au/ee

10. Prohlášení žadietele, že zajistí podíl Ne spolufinancování projektu a souhlasí se 
xveřejnnim vybraných údajů © projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancováni projektu a souhlasi se zveřejněnim 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídic), názvu projektu a výše pdlené dotace pro 
čaly administrace čerpáni prostředku z Fondu Vysočiny

11, Prohlášení *adatele o vypořádání závazků (netýká se obei, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohiaštje, že;

a) má vypořádány xévazky vůni státnimnu rozpočtu a státním fondům (za závazky vň& 
státnímu rozpočtu se pozažuy závazky Vůč! finančnímu úřadu, Správě- sadálního 
zabezpečení, zdravoírurn p-ojíšťovnám a Ceiru správě; za státní fondy se považují Státní fond 
živamího pmstředí. Pozemkový Pmd, Státní fond rozvoje bydleni a Státní fond dopravní 
infrasĎvtíuryy

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není % Hkvidact 

1R. Prohláseni žadatele g účetním období (nevyplňme žadatel který používá účetní 
období shodné s kalendařnim rokem a žadatet, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od .1.2022 do
31,12,2022. " 1 '

13. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dok/adů, kteď k žádosti přikládáte a očiskyte 
Jčý

1. výpis z registru osob
2. harmonogram a propraní realizovaných aktivit

V Velkém Meziřičí
Razítko, jméno/e a podpis/y 

steatutárniha
2 ástupco/zástup c ů ža date I e


