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FOND VYSOČINY
PROGRAM „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ

OCHRANY OBCÍ 2022“

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")

SMLOUVA 0 POSKYTNUTÍ DOTACE

Kraj Vysočina 
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(O FV02855.0092)

ČL 1
Smluvní strany

Žižkova 1882/57. 586 01 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

Československá obchodní banka, a. s.
217808983/0300

. ČI. 2 
Účel smlouvy

Obec Borovnice 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupena: 
(dále jen "Příjemce”)

Borovnice 54, Borovnice.. 59242
00599301
Edvardem Holešem, starostou

bankovní spojeni: 
číslo účtu:

Komerční banka, a.s. 
17023751/0100

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Akceschopnost JPO - Borovnice", blíže specifikovaného v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„projekt").

čL 3
Závaznost návrhu

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

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou 
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI 3
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& smlouvy nebo v tomto terminu Příjemce nepožádá Kraj o prodlouženi termínu, 
! Nv zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČL4
Závazek Příjemce

priemce 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.

Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 16 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.

ČL 5
Dotace

Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotací ve výši 15000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun 
českých).

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním pod item Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 15000 Kč

Výše dotace v Kč 15000 Kč
Výše dotace v % 100 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 0 % z. celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 0 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v ČI. 5, odst. 2), uhradí 
Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší, než výše dotace uvedená v cl 5 odst. 1) této smlouvy, výše dotace 
bude úměrně snížena.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb,, o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ní 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 vylučuje.

ČL 6
Způsob poskytnutí dotace

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

ČL7
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 nejpozdějí do dne uvedeného v ČL 7 odst. 1) této 
smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (platí pro plátce 

DPH, pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného 
projektu nárok na odpočet, daně z přidané hodnoty - v plné nebo částečné výši), 
platby 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) opravy a udržování (budov),
j) podlimitní technické zhodnocení (budov),
k) služby peněžních ústavů (včetně komerčního pojištění),
I) služby elektronických komunikací.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu jinde nezařazený (nutný pro akceschopnost JPO obce),
b) ochranné pomůcky nutné pro akceschopnost JPO obce,
c) drobný dlouhodobý hmotný majetek nutný pro akceschopnost JPO obce,
d) nákup ostatních služeb nutných pro akceschopnost JPO obce,
e) ostatní nákupy jinde nezařazené nutné pro akceschopnost JPO obce,
f) nákup vody, paliv a energie nutný pro akceschopnost JPO obce,
g) opravy a udržování majetku nutného pro akceschopnost JPO obce (vyjma budov),
h) podlimitní technické zhodnocení majetku nutného pro akceschopnost JPO obce 
(vyjma budov),
i) mzdy a platy zaměstnanců v pracovním poměru vč. povinného pojistného placeného 
zaměstnavatelem a ostatní platy (refundace mezd členů JPO obce z důvodu účasti na 
zásahu).
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5)

6)

V případě, že dojde k rozporu mezí l. 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.

Vymezení ne uznatelných a uznatelných nákladů dleČI. 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.

OS

ČL 8
Základní povinnosti Příjemce

2. Příjemce se zavazuje:

Ki
b)

c)

lil

Oil

d)

■■

I■■
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n

1

dotaci přijmout, 
realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 
finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
vést účetnictví v souladu $ 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 evidencí 
sledovány odděleně ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za rádné vedení a viditelné 
označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady projektu 
(faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením 
„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02855.0092",
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 daní 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, 
prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 
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 15.11. 2022. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,

ji
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- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 
projektu dle ČL 8 pism. 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 

zrušeni s likvidací (§ 10a odst. 5 pism. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve zněni 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 (Kaktury, 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 (dáte jen „kontrola"),

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to pa 
dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinností stanovených ČI. 8 pism. a) - pism, i) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost př 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.kr-wsocinacz/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),
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-vysocí na, cz, 
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v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce 
informaci o dotační podpoře kraje - napřiklad formou textu či sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-yysocina.cz/oubHcita nebo nasdíleni 
image spolu 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), 
věznění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.

ČL 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu 
a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace či jeho část 
podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platností této smlouvy prodat, pronajmout 
(s výjimkou pronájmu SDH s působností na území obce), zastavit či darovat bez vědomí 
a předchozího písemného souhlasu Kraje.

ČL 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

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

2) V případě že dotace jesle 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 die § 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, spin i Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Bc. Pavel Dvořák, tel: 564 602 122, email: 
dvorak.pavel@kr-vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny 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 
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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 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
' dne 10. 5. 2022 usnesením č. 0138/03/2022/7K. ' '

vSORO/M/C/dne./6.

dvard Holes 
starosta

/

gr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman kraje

Kfajyysoana 155
1882,5 7, 385 o, Ja0, j
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Náčist date Návod pro práci s •l formulrem

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČANY

Odasiat data z formuláře a získat kód eL žádostí

Žádostí

Evidenni Óisi0 daie nevypiije)

Kód elektronické žádosti tpotinašti 
ypmnéni edost kiknte na Odeslat delia" v 

záhlav formslářs)

FV02655-21 03_22-112

Název programu AKCESCHOPNOST JPO 2022

Nzev projektu Akceschopnost jednotek požáimi ochrany obci 2022

.................... 00590301 Načti data o žadatel

Přesný název' Obec Borovnica

Pr8yn form Pravnická osobe - obec; "

Ulice, p Borovnice 54

dentifikačni Gdaje žadatele Obec. 
...... . ..... .

Borovnice

.__
9242

Bicilo pošty: Jmmnramov

Název bečky: 0100 Komerčni banka, s s "

Cislo účtu: 17023751/01 00

Statutární zástupce žadatels
V očpad kevoro oravní úkon oodeni

Titul
....

Edvard

ádosti je nuiné více esab. uvednou se 
všechny lyío os0by

poep tdGOŠ

Funken starosta

3tat ta 0'1 í zá Stu p • 9 Ža d Gtele
0 orípadš. kdy av oe&vaí úhon cedění

Ttui
Jméno

ž&dasbje nuiné více osob, (tecnou se 
vechny Odo osoby

_ . - ..

Přimner

Punkce 
_  . ___ _____............. ...... ........ .........

Statutární zástupce adatele 
Vopadě. kdy pro právní úhon podni

Titul

Jméno:

*ádostje r-Liirié vice scab, uvednou $e 
všechny ty/éo e&cby

Piimeni

Funkce:

Zádost zprscovai (kontaktni 
osoba projektu}

Iméno Edvard

pkmeni Hole

Emai obec.borovmcetgseznam.oz

TeU 737817172

hilet///C/Users/ líží v a i 0 1 %200/Desktop/edotace.xhi m: 21,03.2022
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!..".............. ............. ....... ... ............. .

Indentifikani údaje zřizovatele 
(vypini jen žadatel, pokud je 
příspěvkovou organizaci 
2řízovunot chip}

: přesný název
' .......... .

.. .................... .......... .................... ................... .................. ..................

Název banky

COb očtv

1, Lokalizace projektu
tJuoPm v jaké obci bude pro/okt 
ioatizovan (nzev obce Vin 
okresti}. v případě, is bude /0al/zace 
projekiu probíhat na zemé vPe obc;, 
lak je vypište n&bo v připadá dopadu 
na vi zemni uvedlo vyšči

; administrat^ni jednotku (např obvod 
ORP okres cpiý kr$‘)

Uizemi obce Boroynice, okres 2dat nad 5zavou

2. Odhvodn*al projekty e jeho cile 
PppíSis co vás k podání žadosii vede. 
j8káj& výchozí sibfsco, jaký probiěm 
cnc&>& vyřešil: co thn cheats 
dosáhnout, jské >soíj cie prcjohiu - co 
chcete zlepšit, zkvallinit..

zajišteni . udržení 3 růňVpí akceschapnostjenetky ppíárni 
ochrany obce

3. Popis projektu
Popište co konkrétn bude obsaumn 
projskíu: co chcela pořizovat, 
budovat, vyispýovat.. crganDovat atp.. 
v jakém množsti a ros senu - uveďie 
sášladni parameify protekUi -(HcPik. 
čeho)

výdaje sgqené se zajišten im a rozvoer akceschopnosii 
jednotky požámí ochrany chce

4. lové skupiny projektu í

Popište komu maiíssce orojektu 
oomže, jaký ic bude mít pry ré <
kwprétm přinos, jak 10 zepšijejich <

: podmiiPy atp .

udreni a rozvoj skceschopnost požární jsdnotky obce má 
výrszny vliy 00 bezpečnost o býváte i V obcí 1 v jejím okolí 
Poccora jednotky bud® má také pozitivni vily tra udreni její 
akceschopnost a dali rozvoj, zvýšens jejího 
bezpečnostní ho standartu.

5. Přsdpokiádaný asový 
harmonegram realizace orojektu • 
začátek/uk 0 nče n I proj $ ktu 
Popište zahájeni a akbcčeríi 
základnich reaidaúnlch fůzi prciiskh.; 
(např výběr dodavaleie. připravné 
práce, vlastní ippíivace spod : v 
nfipodě organizace koltemi/sportovni 
■akce • veďte př&sny femmínjej/n 
konání, pokud nsisoc známy p/esn 
data, tak uv&dle kelendauh měsic

I 1.2022 -bi 10.2022

6., Organizačni 8 odborné 
zabezpeeni orojektu
Popisů vaše zkušenosti s eahzeci 
podabnýcii shci: jabé máta 
zkoenost $ ralizac gr0jeklu 
(podáváné zábostf/t kdo buds orojakt 
/QaifSQvat tppisio šad&tei nebo 
orostedricévím Cdbosné firmy} ■ }aké 
orgenizen/kroky bodáte muset 
podniknout, aby pro/ehi byl 
zreaiiZGván- jeké povolerí musde 
vyndd pro zd&rny prubéb projekiu

Baalizuje obec v ramo zajtni PO na území obce

-

7. Rozpočet projek*u
U žadsioiu, kieři nioďuí.! tplatru 
odpočat DPH na vsíopii. se néidedy

Gelkove naklady os 
projekt

15 000 Kč 100,00 %

1le1///01/Users/tivatet%202/Desktop/edoiacc.xhtmi
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B. Plátcovstyi DPH H adatet (2aklŽkujte vhodnou vamanu)

adatet je olátcem DPH s u zdaniteiných piněni pOatých v souvislost s špancovánim 
daného projeku nemá hrok na odpočet daně z přidan hodnoky

adelei je plátcem OPH a u daniteiných plnění phijatých v s0uvislosti s financovánim 
daneho projektu mn nárok ne odoočet daně z idané hodnoly

; 23datel nan plátcer DPH

9. identifikage 090b, v nichž má žadatel přimtý podil 2 Výše tohoto pod: podle zákona č.
250/200Q Sh. o rozpDěfPvýon povidlech ýzemnich /02p0č/0 - §108. oase 3. pisiO, f) 3.

Poofemje myien obchodoi OQdb ded'icvor'y y 240/9 í 90/272 Sď . o obchrocnich Aamporenich ve Enen 
požděních ijředpdó. Píóvzickz osobs poduka/ci uvede 2/m2ebchedninedij v jiných prvnshych oscb8ch 
Pobud prďvOiChó Qíobd nem8 popp obchodni codi v 2ácných orávnrckých osobcgh 1200 pobud je kadalel 
fzickou 08ob0u peb nlte uvedenOu /sbu/kg nevyp/ňhe

i Pořadov
í čisto 1ČO Název prévnicke osoby, v níž má žsdatel pumy pódií VýS® podilu v %

70934258 Mkroregon Movoměsisko 3 33
; 2 38203146 AZASS 0,82

3 ....................

4
5
S

[ 7
.......s.......9 ■............. 1. ............"......... ............ " "...........

1 a

v gňpedé podoby rozyee V 5305/8 pfl'pve k acs6

10, Prohlášení žadatele, že zajisti pódii os spolufinancováni projeku a $ouhlasi se zveřejnénim 
vybraných údajů 0 projektu

adatet orohlašuje. ze zaljeti pódii oa spolufnancovani proektu a souhlasi $0 zveramnénim 5veho 
jmnéna (obchodního ména) adresy {9idia). názvu orojektu a výše pidlesné dolace pre úč&H 
adminssirace šerpani prostředku z Fond Vysočiny

11. Problášen’ žadatele o vypořádání závazků inetka s6 ohci, svazků obcí a organizaci 
zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlauje, že:

a} s*á vypoldany závazky vůči sttnimu rozpočtu a stámním fond Um (20 zévazžy wtc stinimt 
oozpočd.i se povsžu/ závazky Vůč! fínančnhvii /adt, Sorévé sociáínlha zehezpeceri, dravoinim 
cosištoyném • Cešd sarvé za stádu' londy se povež1/ Sišlpí Sond ivoiniho poosdedf.
load, SiŠlH! fond rozvoje bydler 8 Stétni lond doprsvnl ifastruktury?,

bj na majetek 2adetele nni vyhlášen konkurz neh podán návrh na konkurz a adaiel usni v 
zikidaci.

12. Pronišeni žadatele o účetním období {nevypihuje kadetel, který použivá úketni období 
shodně $ kalendáinim rkein a kadntel, kter neni četni ednhou}

adatel prohašuje, že používá účetní obdob? (hospodářský rok) od
do, .

13. Beznam 3okkd (lýveďte seznam všech doéí&dis které kždosh přikiádáte o oisjte /0.)

11le///0/Users/uživatel%202/Dsktop/edotace.xhtmi



1 výpis 2 usnesen^ zastupitelsWe obce o zvoleni starostu
doložení nálažitosti dle zákona č. 250/2000 SO..o rozgočtových pravidiech

B.doložení názvu jednotky PO

Razí Po. jménp/g a popisly 
aislutámnihe zátuoce/z*siupku

A*

Poznámka pro acatele ;
Fred podéniny projekte si ové/te, zda.

• je formulé/ádost kompletné vyplněn vč&ine k&Jn slekironcke Zádosl

sou poeny veker6 doklad y nutné k PQsenz&n! žádost cožadované v bodě 75 Výzvy" 
k pfkždéni pnjfektó :

nle:///0:/0/sers/uživate19202/0esktop/edotace.xhtm! 1.03,20.


