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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0001) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:136616  

a 
 
Městys Štoky 
se sídlem: Štoky 261, Štoky 582 53 
IČO: 00268356 
zastoupen: Ing. Pavlem Královcem, starostou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA A.S. 

číslo účtu: 104015127/0300 
variabilní symbol: 136616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Separační tašky - Štoky“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 

pospichalova
Textový rámeček
ZK-05-2016-116, př. 5počet stran: 483
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 27 495 Kč 
Výše dotace v Kč 10 000 Kč 
Výše dotace v %  36,37 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 63,63 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 17 495 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. června 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0001“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. června 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. července 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky se 

sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 15. 6. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Pavel Královec Ing. Vladimír Novotný 
 starosta městyse náměstek hejtmana 
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Kraj Vysoc ma 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) ^( /0^94.  ox>/  

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-23_05_16-1 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu Separační tašky - Štoky 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Městys Štoky 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Štoky 261 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Štoky 

Identifikační údaje žadatele 
PSČ: 58253 

Identifikační údaje žadatele 
Pošta: Štoky 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00268356 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ 
BANKA A.S. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 104015127/0300 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Ing. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Pavel 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Královec 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Lenka 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Vodičková Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: místostarostka 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: mistostarosta@stoky.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 725879424 

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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 

•/ 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

městys Stoky 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 

vede k podání žádosti) 

Městys Štoky chce podpořit třídění odpadů v 
domácnostech. V roce 2015 se městys umístil na 
13. místě v krajské soutěži obcí "My třídíme 
nejlépe 2015" (od 501 do 2000 obyvatel) a 
pořízením tašek na třídění odpadů chceme zapojit 
více obyvatel a motivovat je účelnému třídění 
využitelných složek odpadu. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

- prevence vzniku odpadů 
- opětovné použití tříděného odpadu 
- zapojení širší skupiny obyvatel městyse Štoky 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

domácnosti městyse Štoky a spádových obcí 
(Petrovice, Studénka, Smilov a Pozovice) 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

Jedná se o sadu 3 barevných tašek na tříděný 
odpad o objemu 40 litrů od společnosti EKO-KOM, 
která bude distribuována do každé domácnosti. 
Sada obsahuje 1 modrou tašku na papír, 1 žlutou 
tašku na plasty a 1 zelenou tašku na sklo.Ucha 
jsou v tašce křížově prošitá, aby bylo možné 
garantovat nosnost tašky 10 kg. Taška má pevné 
dno, které netrpí překladem. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

Separační tašky na tříděný odpad 
Materiál: 80% primární PP, 20% recyklovaný PP, 
omyvatelný 
Gramáž tašek: cca 110g/m2 
Rozměry: 
Velikost A - 35 cm šířka x 50 cm výška x 26 cm 
hloubka, objem 40 litrů 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

září 2016 - červen 2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Dodávku tašek zajistí společnost EKO-KOM, 
distribuci do domácností zajistí městys Štoky. 

L 



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 27 495 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

10 000 Kč 36,37 % 
9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

10 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 17 495 Kč 63,63 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

17 495 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

Kč ,00 % 

10. 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 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 považuji Fond 

národního majetku, 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. 

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašujeme používá účetní období (hospodářský rok) od ledna do prosince. 
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14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

Příloha č. 1 - Popis projektu 
Příloha č. 2 - Splnění specifických kritérií 
Příloha č. 3 - Formulář na doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000Sb. 
Příloha č. 4 - Cenová nabídka na sady tašek 
Příloha č. 5 - Kopie článků z místního zpravodaje 

V e Štokách dne 15.6.2016 A.. 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele l 

MĚSTYS ŠTOKY ' 
- . . , 582 53 Štoky čp. 261 

Poznamka pro žadatele : l(v 002 68 356 o> 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládáni projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 
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6 MESTYS STOKY. 

Vyřizuje/linka 
Lenka Vodičková, 569 459 236 
mistostarosta@stokv.cz 

Datum 
23. května 2016 

Splnění specifických kritérií 

PROGRAM 

PROJEKT 

POSKYTOVATEL 

Separační tašky - Štoky 

Kraj Vysočina 

ODPADY 2016 

KÓD ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI FV01694-23_05_16-1 

a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu 
3 využitelné složky odpadu (papír, plast, sklo) - 2 body 

b) Využití rozsahu opatření z bodu 5)Výzvy 
1 podporované opatření - 1 bod 

c) Umístění v hlavní soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2015" 
Štoky - 13.místo v kategorii obce od 501 do 2000 obyvatel - 61,79 bodů - 2 
body 

d) Informovanost o problematice předcházení vzniku odpadů/opětovném 
použití/třídění odpadů nebo kombinace témat 
Pravidelné články ve štockém zpravodaji + beseda o třídění odpadů pro 
veřejnost (viz příloha žádosti č.5) - 3 body 

e) Míra finanční spoluúčasti žadatele 
Finanční spoluúčast městyse Štoky 64% - 4 body 

CELKEM 12 bodů 

JMÉNO STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE: Ing. Pavel Královec 

PODPIS: 

FUNKCE: sté ěstyse Štoky 

L MĚSTYS ŠTOKY 
582 53 Štoky čp. 261 

••••• IČ: 002 68 356 (1) 

Městys Štoky 
adresa: 582 53 Štoky čp. 261 
IČ: 00268356 
č. účtu: 104015127/0300 

tel: + 420 459 459 101 
e-mail: podatelna@stoky.cz 

www.stoky.cz 



Počet sad tašek dle domácností v obcích: 

Obec 
Počet 
(sada) 

Cena za 
jednotku 

(Kč) 
Cena celkem (Kč) 

Štoky 499 42,30 Kč 21 107,70 Kč 

Studénka 28 42,30 Kč 1 184,40 Kč 

Smilov 32 42,30 Kč 1 353,60 Kč 

Pozovice 34 42,30 Kč 1 438,20 Kč 

Petrovice 44 42,30 Kč 1 861,20 Kč 

náhradní sady 13 42,30 Kč 549,90 Kč 

CELKEM 650 42,30 Kč 27 495,00 Kč 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0004) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:436616  

a 
 
Obec Lesná 
se sídlem: Lesná 54, Želetava 675 26 
IČO: 00378020 
zastoupena: Bc. Ivo Jeřábkem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-17411711/0710 
variabilní symbol: 436616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Zpevněná plocha pod kontejnery“, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 139 780 Kč 
Výše dotace v Kč 50 000 Kč 
Výše dotace v %  35,77 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 64,23 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 89 780 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. května 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0004“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 31. května 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 30. června 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 28. 6. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Bc. Ivo Jeřábek Ing. Vladimír Novotný 
 starosta obce náměstek hejtmana 



Kraj Vysocma 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) ^ l' „ Doofy 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

p|/ 
Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu Zpevněná plocha pod kontejnery 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Obec Lesná 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Lesná 54 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Lesná 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 67526 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Želetava 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00378020 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČNB 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 94-17411711/0710 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Bc. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Ivo 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Jeřábek 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Bc. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Ivo 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Jeřábek Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: ou.lesna@seznam.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 728480187 

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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Projekt "Zpevněná plocha pod kontejnery" bude 
realizován v obci Lesná vedle víceúčelové budovy 

č.p. 10. 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 

vede k podání žádosti) 

Důvodem projektu je potřeba zbudování zpevněné 
plochy pod kontejnery na komunální odpad v obci 
Lesná. Stávající stání pro kontejnery není 

vyhovující a kapacitně nedostačuje našim 
potřebám. Kontejnery musí být z tohoto důvodu 
částečně umístěny na nezpevněné ploše, což je 
komplikace z hlediska manipulace a většina je 
umístěna přímo před vchodem a výlohou do 
obchodu s potravinami. Nevhodné jak esteticky tak 
hlavně hygienicky. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 

projektem dosaženo) 

Cílem projektu je vybudování zpevněné plochy pod 
konteknery na odpad, která bude kapacitně a 
technicky vyhovovat potřebám obce a svozu 
odpadů. 
Dále bude zorganizován kulturní program 
společností ESKO-T, s.r.o: Třídění je zábava. 
Program bude jak pro děti tak pro dospělé. Další 
akcí bude uspořádání semináře na téma "Třídíme 
v Lesné správně" 
Po zbudování dostatečné zpevněné plochy, dobře 
přístupné pro obyvatele, rozšíření kapacit 
sběrných nádob a provedení osvěty mezi občany 
obce si slibujeme zejména větší objem správně 
vytříděného odpadu. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

Cílovou skupinou jsou zejména obyvatelé obce, 
ale i chalupáři a turisti. Pokud bude dostatečný 
objem dobře přístupných nádob, bude se 
eliminovat snaha likvidovat odpad jiným 
nevhodným způsobem. 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

Viz příloha 



6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

Vybudování zpevněné plochy přímo na návsi vedle 
víceúčelové budovy č.p. 10. Předpokládaný 
rozsah: konstrukční vrstva pro uložení zámkové 
dlažby, zámková dlažba, obrubníky, ohrazení 
prostoru. 
Zpevněná plocha cca 50 m2, ohrazení prostoru v 
délce cca 10m 
Seminář "Třídíme v Lesné správně" 1x 
Kulturní program "Třídění je zábava" se 
společností ESKO -T, s.r.o. 1x 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

Předpokládané zahájení realizace 
je po podpisu smlouvy o přiznání dotace, 
dokončení 5/2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Každoročně realizujeme 1-2 projekty týkající se 
oprav nebo výstavby, většinou podporovaných z 
různých zdrojů. Poslední realizované projekty: 
elektroinstalace v kulturním domě, výměna střechy 
na kulturním domě, oprava sociálního zařízení, 
komplexní oprava kapličky a sakrálních staveb v 
obci apod. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

139 780 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

50 000 Kč 35,77 % 
9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

50 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 89 780 Kč 64,23 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

89 780 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

0 Kč ,00 % 

10. 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 



11. Prohlášení žadatele, že zajisti podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 

národního majetku, 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. 

13. 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 1.1. do 31.12.. 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

1) Položkový rozpočet 
2) Stručný popis naplnění specifických kritérií 
3) Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

OBEC LESNÁ 
675 26 ŽELETAVA 

V Lesné dne 28.6.2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 





1 <• i UU*Vi V/. 1 

Položkový rozpočet 
Rozpočet: 16/01/04-2 Rozpočet (výkaz výměr) Základní rozpočet 

Objekt: Název objektu: JKSO: 

02 Zpevněná plocha pod kontejnery 

Stavba: Název stavby: SKP: 

411 Lesná č.p. 10 

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 

Objednatel: Obec Lesná Náklady na MJ: 115 521,00 

Počet listů: 4 Zakázkové číslo: 

Zpracovatel projektu: Zhotovitel: 

Jan Vidourek, s.r.o. 

Rozpočtové náklady 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

Z 

R 

N 

HSV celkem 108 921,70 

Z 

R 

N 

PSV celkem 6 599,10 Z 

R 

N 
M práce celkem 0,00 

Z 

R 

N 

M dodávky celkem 0,00 

ZRN celkem 115 520,80 

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 

ZRN + ostatní náklady 115 520,80 Ostatní náklady celkem: 

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele: 

Jméno: 

Datum: 

Podpis: 

Jméno: Jan Vidourek 

Datum: ^^2/ — 

P o d p i s x  " " "  

J&sí VMourok, «.r.e. 
Lukov145 

STS 02 Moravské Budějovice 
Í& 03667332, DIČ: CZ03687332 

Tel.: 603 482 384 

Jméno: 

Datum: 

Podpis: 

Základ pro DPH 21,0% činí: 115 520,80 Kč 

DPH 21,0% činí: 24 259,40 Kč 

Cena za objekt celkem: 139 780,20 Kč 

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.; 



otavba: 411 Lesná č.p. 10 Základní rozpočet List č.2 

Objekt: 02 Zpevněná plocha pod kontejnery Datum tisku: v 

Rozpočet: 16/01/04-2 Rozpočet (výkaz výměr) 

Rekapitulace stavebních dílů 

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

01 Ostatní 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Zemni práce 32 867,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 Zpevněné plochy 55 938,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách 

1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

96 Bourání konstrukcí 2 076.60 0.00 0,00 0,00 0,00 

99 Staveništní přesun hmot 10814,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

721 Vnitřní kanalizace 0,00 6 599,10 0,00 0,00 0,00 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 524,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kč 108 921,70 6 599,10 0,00 0,00 0,00 

Zpracováno programem BUlLDpower firmy RTS a.s. 



Příloha č. 2 k bodu č. 5 

Žádost o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny-

Žadatel: Obec Lesná 

Odpady 2016 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 

Projekt přispěje k většímu zapojení obyvatel obce do systému sběru a třídění odpadů. 

Projekt zajišťuje také osvětu v oblasti třídění formou semináře a kulturního programu. 

a) Na sběrném místě jsou nádoby na papír, plast, bílé sklo, barevné sklo, bioodpad. Po 

vybudování zpevněné plochy dojde k navýšení počtu kontejnerů a nově bude 

umístěna nádoba na kov. V jednání je taktéž sběrná nádoba na textil. 

6 využitelných složek odpadu 

b) Realizováním projektu dojde k vybudování zpevněných ploch pro nádoby na tříděný 

odpad v dostatečném rozsahu a vhodného umístění jak pro občany, tak pro svozovou 

firmu. Vybudovaná zpevněná plocha bude přímo na návsi, vedle víceúčelové budovy 

č.p. 10. 

Jedno podporované opatření 

c) Naše obec Lesná v soutěži „My třídíme nejlépe 2015" obdržela 74,46 bodů a obsadila 

ve své kategorii 29 místo. 

74,46 bodů 

d) Obec informuje občany o problematice odpadů stále a průběžně na své vývěsce, 

tiskovými materiály apod. 

V rámci informování občanů a propagace předcházení vzniku odpadů, opětovnému 

použití a správnému třídění odpadů budou uskutečněny 2 následující akce: 

„Třídění je zábava" 

V obci Lesná bude v jarních měsících roku 2017 zorganizován kulturní program 

společností ESKO-T, s.r.o: Třídění je zábava. Pro děti budou zajištěny soutěže, hry a 

kvizy, dílničky - tvoření z odpadu. Pro dospělé pak bude připraven informační stánek, 

kde se mohou poradit a pobavit o třídění, systému nastavení odpadového 

hospodářství a bude také prostor na dotazy a diskuzi. Na stánku budou k dispozici 

letáky a brožury o správném třídění a kompostování. 

V rámci této akce bude přistaven popelářský vůz, který si občané a děti mohou 



prohlédnout a také se sednout za volant vozu. 

„Třídíme v Lesné správně" 

V obci Lesná firma ESKO-T, s.r.o. zajistí krátký seminář, kde se občané 

dozví o historii Svazku obcí pro komunální služby, možné spolupráci a 

systémech třídění odpadu. Součástí semináře bude diskuze se zúčastněnými 

občany. Seminář se uskuteční v jarních měsících roku 2017. Firma ESKO-T se 

touto problematikou zabývá řadu let, proto jsme je požádali, aby nám s 

propagací a osvětou v obci vypomohli. 

lx seminář, lx akce pro veřejnost 

e) Obec se bude podílet na financování projektu značnou mírou. Předpokládané náklady 

jsou 140 000 Kč včetně DPH (Obec není plátcem DPH). Při předpokládané výší dotace 

50 000 Kč činí spoluúčast 64.23 % 

Spoluúčast žadatele 64.23 % 

675 26 ŽELETAV 
OBEC LESN/ 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0011) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:1136616  

a 
 
Obec Tis 
se sídlem: Tis 112, Tis 582 43 
IČO: 00268372 
zastoupena: Lukášem Malinou, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA A.S. 

číslo účtu: 126216202/0300 
variabilní symbol: 1136616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Třídění začíná doma“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 29 000 Kč (slovy: dvacet devět tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 58 000 Kč 
Výše dotace v Kč 29 000 Kč 
Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 29 000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. listopadu 2016.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0011“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. listopadu 2016. 
Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. prosince 2016 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 17. 6. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Lukáš Malina Ing. Vladimír Novotný 
 starosta obce náměstek hejtmana 



Kraj Vysocí na 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) . CO44 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-17_06_16-14 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu Třídění začíná doma 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Obec Tis 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Tis 112 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Tis 

Identifikační údaje žadatele 
PSČ: 58243 

Identifikační údaje žadatele 
Pošta: 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00268372 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ 
BANKA A.S. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 126216202/0300 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Lukáš 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Malina 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Andrea 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Karlíková Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: účetní 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: tis@obec.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 569458367 

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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Obec Tis a místní části Kněž, Nový Dvůr 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

Motivace poctivého třídění odpadů v 
domácnostech, úspora přírodních zdrojů surovin, 
energií, emisí a finančních prostředků. Změna 
stanoviště separačních kontejnerů na tříděný 
odpad, zpevnění plochy a trvalé osazení 
kontejnery. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 

projektem dosaženo) 

Cílem této aktivity je motivace občanů, kteří mají 
ještě v třídění odpadů rezervy - snížit množství 
odpadu a usnadnit jeho třídění v domácnosti. Dále 
bychom chtěli zajistit trvalé stanoviště 
kontejnerových stání na obecním pozemku (v 
současné době je stanoviště na soukromém 
pozemku). 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Tento projekt by sloužil ke zkvalitnění a 
zjednodušení systému třídění odpadu všem 
věkovým generacím. Cílem je učinit kontejnery co 
nejvíce dostupné a pokrýt i nově vzniklé obytné 
části. Rozšiřování a zejména doplňování sítě 
sběrných míst občané vítají hlavně z důvodu, že 
nemusí s odpadem tak daleko a vytřídí vše na 
jednom místě. 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

Do každé domácnosti bychom chtěli dodat sadu tří 
omyvatelných barevných tašek na třídění odpadu. 
Doma pak můžou odpad třídit a poté obsah tašek 
vysypat do kontejneru stejné barvy. Přesunem 
stanoviště kontejnerů na obecní pozemek bychom 
rozšířili a zpevnili plochu stanoviště a umožnili tak 
snadnější přístup k jednotlivým kontejnerům. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

Výstupem projektu bude jednak zvýšení motivace 
jednotlivých domácností v třídění odpadu, pak také 
rozšíření stanoviště a následné navýšení počtu 
kontejnerů na tříděný odpad v obci. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

8/2016- 11/2016 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Dodavatelsky zajistíme pořízení separačních tašek 
do domácností; stavební práce zčásti zajistíme 
využitím živnostníků působících v obci (již proběhla 
oprava hasičské zbrojnice, pod dozorem obce také 
probíhají úpravy a drobné opravy sportovního 
areálu v obci). 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 58 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 29 000 Kč 50,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

20 500 Kč 70,69 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

8 500 Kč 29,31 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 29 000 Kč 50,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

20 500 Kč 70,69 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

8 500 Kč 29,31 % 

10. 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 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 
národního majetku, 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. 

13. 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 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

1. Stručný popis specifických kritérií 
2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů 
3.Podrobný položkový rozpočet 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

CBEC TIS 
Tis 112, 582 43 TiS 

IČ: 002 68 372 
www.obectis.cz, tis@obec.cz 

V Tisu dne 17. 6. 2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 

http://www.obectis.cz


Příloha č. 1 

Stručný popis specifických kritérií 

a) Tento projekt je zaměřen na třídění tohoto odpadu: papír, bílé + barevné 

sklo, plast, nápojový karton a textil 

b) Využití rozsahu opatření pro kombinaci 2 opatření 

-pořízení sady tašek je 29,31% 

-zpevnění plochy 70,69% 

c) Umístění v hlavní soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2015" - obec Tis na 

287. místě s počtem bodů 42,63 

d) Informovanost o problematice předcházení vzniku odpadů/opětovném 

použití/třídění odpadu probíhá opakovaně ve čtvrtletníku Svazku obcí 

Haberska - Posel Svazku obcí Haberska v příspěvcích obce Tis 

e) Míra finanční spoluúčasti žadatele je 50% 



Příloha č.3 

Podrobný položkový rozpočet nákladů 

Popis položky MJ Cena /MJ Počet Celkem 

Pořízení separačních tašek sada 170 100 17000 

Hloubení nezapaž. jam Strojně m3 184 10 1840 

Vodorovné přemístění výkopku m3 33,7 10 337 

Podklad z kameniva m2 123,5 33 4075,5 

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění m2 46,96 33 1550 

Chodník z dlažby zámkové m2 788 33 26004 

Osazení obrubníků bm 214,5 18 3861 

Přesun hmot pro budovy zděné t 215 15,5 3332,5 

CELKEM 58000 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0012) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:1236616  

a 
 
Obec Pavlov 
se sídlem: Pavlov 9, Ledeč nad Sázavou 584 01 
IČO: 00268011 
zastoupena: Mgr. Romanem Kreclem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 012029521/0100 
variabilní symbol: 1236616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Zkvalitnění systému nakládání s využitelnými složkami 
odpadu v obci Pavlov“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 46 810 Kč (slovy: čtyřicet šest tisíc osm 
set deset korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 104 255 Kč 
Výše dotace v Kč 46 810 Kč 
Výše dotace v %  44,90 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 55,10 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 57 445 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. října 2016.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0012“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. října 2016. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 30. listopadu 2016 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 17. 6. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Roman Krecl Ing. Vladimír Novotný 
 starosta obce náměstek hejtmana 
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Kraj Vysočina 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) PÍ/04644. Po-fa 

Kód elektronické žádosti (po 

finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-17_06_16-15 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu 
Zkvalitnění systému nakládání s využitelnými 
složkami odpadu v obci Pavlov 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Obec Pavlov 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Pavlov 9 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Pavlov 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58401 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Ledeč nad Sázavou 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00268011 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: KB, a.s. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 012029521/0100 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Mgr. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Roman 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: KrecI 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Mgr. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Roman 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: KrecI Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: pavlov-ledec@seznam.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 739420911 



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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Obec Pavlov 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

V souladu s legislativními předpisy a 
s povinnostmi, které z nich vyplývají, je nakládání 
s využitelnými složkami odpadu v obci Pavlov 
řešeno a v současné době nastavený systém 
nakládání s odpady je fungující. Nicméně existuje 
několik oblastí, jejich zefektivnění a rozvoj je 
nezbytným předpokladem rozvoje celého systém 
nakládání s odpady v obci. Vzhledem k tomu, že 
nádoby na využitelné složky komunálního odpadu 
musí být bez problémů dostupné pro občany i 
svozovou techniku a protože je nutné předcházet 
případnému poškození nádob, je nezbytné 
vybudovat novou zpevněnou plochu pod 
současnými nádobami. A to též z toho důvodu, že 
současná zpevněná plocha pod nádoby je 
nevyhovující a ve špatném technickém stavu, který 
může mimo jiné zapříčinit poškození nádob při 
jejich manipulaci při vývozech. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Prostřednictvím realizace projektu bude dosaženo 
několika cílů. Hlavním cílem je zkvalitnění systému 
nakládání s vytříděnými složkami komunálního 
odpadu v obci. Vybudováním nové zpevněné 
plochy stání nádob na využitelné složky 
komunálního odpadu dojde k zlepšení komfortu 
manipulaci s nádobami při vývozech. Současně 
dojde též ke zlepšení komfortu občanů při 
využívání nádob, respektive při přístupu k nim. 
Cílem projektu je též zajištění předcházení 
poškození nádob vlivem špatného technického 
stavu současného povrchu stání, a to při jejich 
používání a manipulaci s nimi. V neposlední řade 
je zde též prvek estetický, kdy těmito úpravami 
dojde k zlepšení vzhledu obce a dotčených 
veřejných prostranství. Důležitým cílem projektu je 
též realizace osvěty a informovanosti veřejnosti. 



4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Popisovaný projekt se zaměřuje na řešení potřeb 
hned několika cílových skupin. Na prvním místě je 
nutné bezesporu zmínit cílovou skupinu občanů 
obce. Realizací projektu bude dosaženo 
uspokojení jejich potřeb, mezi které patří snadný a 
pohodlný přístup k nádobám na odpad usnadňující 
jejich využívání, což obecně podporuje rozvoj 
systému třídění odpadů v obci. Hlavními 
požadavky jsou totiž mimo jiné též nízká 
docházková vzdálenost a dostatečný objem a 
samozřejmě též dostatečná četnost svozu, což 
jsou skutečnosti eliminující případné stavy 
přeplněnosti nádob. 
V neposlední řadě je nutné uvést jako cílovou 
skupinu zástupce obce a obec Pavlov jako celek. 
Realizací projektu dojde k uspokojení potřeb 
související s realizací kvalitně fungujícího, 
nákladově optimálního a pro občany přístupného a 
komfortního systému nakládání s využitelnými 
složkami komunálního odpadu, který bude po 
všech stránkách efektivní a bude splňovat aktuální 
potřeba a požadavky obce a jejich občanů. 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

Předmětem projektu je vybudování nového 
kontejnerového stání v lokalitě „pod hostincem", 
přičemž současné stání je ve špatném technickém 
stavu a aktuálním potřebám nevyhovuje. Jedná se 
o kontejnerové stání, na kterém je umístěno hned 
několik nádob na využitelné složky komunálního 
odpadu. Jedná se o nádoby na plast, papír, kovy a 
bílé a barevné sklo. Realizací projektu tedy bude 
podpořen systém nakládání hned s několika 
využitelnými složkami komunálního odpadu. Bude 
vybudováno kontejnerové stání včetně 
souvisejících stavebních úprav, nový povrch bude 
tvořit asfaltový beton s obrubníky, a to ve 
specifikaci dle cenové nabídky, která je přílohou 
této žádosti o dotaci. Dále bude realizována též 
osvěta a informovanost veřejnost v oblast třídění 
odpadů, a to prostřednictvím vyhotovení 
informačního materiálu, který bude všem občanům 
k dispozici elektronickou cestou na webových 
stránkách obce. 



6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

Hlavním výstupem projektu bude vybudování 
zpevněného povrchu kontejnerového stání, které 
ie a bude využívání pro nádoby na výše uvedené 
využitelné složky odpadu. 
Prostřednictvím realizace tohoto projektu dojde ke 
zkvalitnění jedné ze složek systému nakládání 
s využitelnými složkami komunálního odpadu 
v obci. 
Současně bude výstupem projektu též výše 
zmínění informační materiál v rámci realizace 
osvěty veřejnosti, jehož obsahem bude zejména 
problematika třídění odpadů. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

Vzhledem ke stanoveným podmínkám dotačního 
programu se začátek realizace projektu 
předpokládá v návaznosti na podpis smlouvy o 
poskytnutí dotace. Předpokládané orientační 
termíny jsou následující: začátek realizace projektu 
1. srpna 2016, ukončení realizace projektu - 30. 
října 2016. 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Obec Pavlov disponuje dostatečným organizačním 
a odborným zabezpečením projektu. Obec 
zastoupená zastupitelstvem obce v čele se 
starostou obce disponuje značnými znalostmi a 
praktickými zkušenostmi souvisejícími s realizací 
řady projektů. A to včetně projektů 
spolufinancovaných z dotačních titulů. Na základě 
předchozích zkušeností bude personální 

zabezpečení realizace projektu zajišťovat jeho 
zdárný průběh a dosažení všech stanovených cílů, 
které byly zmíněny v textu uvedeném výše. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 104 255 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 46 810 Kč 44,90 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

46 810 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 57 445 Kč 55,10 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

57 445 Kč 100,00 % 

10. 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 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 
národního majetku, 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. 

13. 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 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

Příloha 1 - Popis naplnění specifických kritériří 
Příloha 2 - Doklad č. 3 nutný k posouzení žádosti 
Příloha 2 - Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva - volba starosty 
Příloha 3 - Rozpočet projektu 
Příloha 4 - Čestné prohlášení 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

V Pavlově dne 17. 6. 201-

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 



Příloha 1 - Popis naplnění specifických kritérií 

Projekt: „Zkvalitnění systému nakládání s využitelnými složkami odpadu v obci 

Pavlov" 

a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu 

Plánovaný projekt je cíleně zaměřen celkem na 5 využitelných složek komunálnímu odpadu, 
kterými jsou konkrétně: plasty, papír, kovy, bílé sklo a barevné sklo. Jedná se o složky 
komunálního odpadu, jejich předmětné nádoby budou umístěna na nově zbudovanou 
zpevněnou plochu stání. 

Současně bude v rámci projektu vyhotoven vícestranný materiál týkající se třídění odpadů, a 
bude řešit minimálně následující využitelné složky odpadu - papír, plast, nápojový karton, 
bílé sklo, barevné sklo, bioodpad, textil, kovy a elektrozařízení. Z toho tedy vyplývá, že je 
plánovaný projekt cíleně zaměřen na min. 9 využitelných složek odpadu. 

b) Využití rozsahu opatření z bodu 5) Výzvy 

V rámci projektu bude realizováno opatření s názvem „zpevnění ploch a vybudování 
kontejnerových stání pro kontejnery/nádoby na třídění odpad nebo k opětovnému využití". 
Tato skutečnost tedy odpovídá realizací jednoho podporovaného opatření z možností 
definovaných v rámci podmínek dotačního programu. 

c) Umístění v hlavní soutěži obcí „Mv třídíme nejlépe 2015" zveřejněných na 
http://www.dobrvden.cz/wp-content/uploads/Hlavní-soutěž-EKQKOM-finální-
výsledkv-VYSOČINA, pdf 

Obec Pavlov se v hlavní soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2015" ve skupině obcí do 500 
obyvatel umístila na 143. místě, což odpovídá počtu 54,19 bodů. 

d) Informovanost o problematice předchází vzniku odpad/opětovném použití/třídění 
odpadů nebo kombinace témat 

V rámci projektu bude vyhotoven informační materiál pro občany týkající se zejména 
problematiky třídění odpadů. Půjde o vícestranný materiál, jeho distribuce se předpokládá 
pouze v elektronické podobě (e-verze), která bude zveřejněna na internetových stránkách 
žadatele - obce Pavlov. V rámci tohoto specifického kritéria tedy půjde o realizaci 
„vícestránkového tiskového materiálu (e-verze)." 

e) Míra finanční spoluúčasti žadatele 

Míra finanční spoluúčasti žadatele byla nastavena na 55,1%. 

V Pavlově dne 17. 6. 2016 

Mgr. Roman KrecI, starosta 
^i/líčV&i 



Příloha 3 - Rozpočet projektu 

Projekt: „Zkvalitnění systému nakládání s využitelnými složkami odpadu v obci 

Pavlov" 

Typ nádoby Cena bez DPH DPH Cena včetně 

DPH 

Vybudování 

zpevněné plochy 

kontejnerového 

stání (viz. 

přiložený 

rozpočet -

nabídka od 

zhotovitele) 
86.161,30 18.093,87 104.255,17 

(Opatření g) zpevnění 

ploch a vybudování 

kontejnerových stání pro 

kontejnery/nádoby na 

tříděný odpad nebo 

k opětovnému využití) 

CELKEM 86.161,30 18.093,87 104.255,17 

Vzhledem k tomu, že obec Pavlov není plátcem DPH a nemá tedy nárok na zákonný odpočet DPH, je 

DPH v rámci tohoto projektu způsobilým výdajem. Při výpočtu dotace ve formuláři žádosti se tedy 

vychází z uvedené ceny celkem včetně DPH, tedy celkem 104.255,17 Kč. 

Výše uvedené ceny vychází z cenové nabídky zhotovitele, která je též přílohou žádosti. 

V Pavlově, dne 17. 6. 2016 

Mgr. Roman KrecI, starosta 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0013) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:1336616  

a 
 
Obec Bohuslavice 
se sídlem: Bohuslavice 17, Telč 588 56 
IČO: 00373630 
zastoupena: Jiřím Kovářem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA A.S. 

číslo účtu: 127861430/0300 
variabilní symbol: 1336616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Zkvalitnění systému nakládání s využitelnými složkami 
odpadu v Obci Bohuslavice“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 27 166 Kč (slovy: dvacet sedm tisíc sto 
šedesát šest korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 60 504 Kč 
Výše dotace v Kč 27 166 Kč 
Výše dotace v %  44,90 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 55,10 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 33 338 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. listopadu 2016.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0013“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. listopadu 2016. 
Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. prosince 2016 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 21. 6. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Jiří Kovář Ing. Vladimír Novotný 
 starosta obce náměstek hejtmana 
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Kraj Vysočina 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) 

Kód elektronické žádosti (po 

finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-21_06_16-18 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu 
Zkvalitnění systému nakládání s využitelnými 
složkami odpadu v Obci Bohuslavice 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Obec Bohuslavice 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Bohuslavice 17 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Bohuslavice 

Identifikační údaje žadatele 
PSČ: 58856 

Identifikační údaje žadatele 
Pošta: Telč 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00373630 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ 
BANKAA.S. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 127861430/0300 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Jiří 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Kovář 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Věra 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Motyčková Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: místostarostka 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: oubohuslavice@volny.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 724926484 



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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Obec Bohuslavice. 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 

vede k podání žádosti) 

V návaznosti na veškeré povinnosti vyplývající 
z aktuální legislativy je nakládání s využitelnými 
složkami komunálního odpadu v obci Bohuslavice 
v současné době samozřejmě řešeno. Současné 
systém je poměrně kvalitně fungující, nicméně 
nezbytným předpokladem jeho fungování i do 
budoucna je jeho neustálý monitoring a 
zefektivňování. K přihlédnutím k nezbytnostem 
těchto činností tedy obec přistoupila k realizaci 
projektu. A to zejména z důvodu rozvoje systému 
nakládání s bioodpadem, kdy je nezbytné 
vzhledem k aktuálním potřebám obce navýšit 
kapacitu tohoto systému. Dále je vzhledem ke 
zlepšení třídění odpadů obecně nutné vybudovat 
nové kontejnerové státní, jeho využití se bude 
zintenzivňovat i v následujícím období díky 
plánované výstavbě nových rodinných domů. 
V neposlední řadě je projekt realizován z důvodu 
nezbytnosti provádění související informovanosti 
občanů ve spolupráci s odborníky v oboru 
odpadového hospodářství. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Realizací projektu bude dosaženo několika cílů. 
Ústředním cílem je zkvalitnění systému nakládání 
s využitelnými složkami komunálního odpadu 
v obci. Bude dosaženo zefektivnění separace 
odpadu a minimalizace jeho odkládání do nádob 
určených na směsný komunální odpad. Dále dojde 
též k zlepšení nákladové efektivnosti odpadového 
hospodářství obce jako celku. Cílem projektu je též 
optimalizace docházkové vzdálenosti k jednotlivým 
nádobám na příslušné druhy využitelných složek 
odpadů pro občany obce a současně též 
optimalizace kapacity v případě biologicky 
rozložitelných odpadů. Díky vybudování kvalitního 
kontejnerového stání dojde též ke zvýšení 
bezpečnosti při manipulaci s nádobami a 
prodloužení jejich životnosti. A v neposlední řadě 
bude dosaženo zvýšení informovanosti občanů 
v oblasti nakládání s odpady, jejich třídění a 
odpadového hospodářství komplexně. 



4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Navrhovaný projekt se zaměřuje na řešení potřeb 
řady cílových skupin. Na prvním místě je nutné 
bezesporu zmínit cílovou skupinu občanů obce. 
Realizací projektu bude dosaženo uspokojení 
jejich potřeb, mezi které patří dostatek vhodných 
nádob a jejich vhodná lokalizace v obci. Hlavními 
požadavky je mimo jiné nízká docházková 
vzdálenost a dostatečný objem nádob. 
V neposlední řadě je nutné uvést jako cílovou 
skupinu zástupce obce a obec Bohuslavice jako 
takovou. Realizací projektu dojde k uspokojení 
potřeb související s realizací kvalitně fungujícího, 
nákladově optimálního a pro občany přístupného a 
komfortního systému nakládání s využitelnými 
složkami komunálního odpadu s odpovídajícího 
kapacitou vyhovující současným potřebám obce. 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

Prostřednictvím realizace tohoto projektu dojde 
k pořízení plastové nádoby (kontejneru) na 
biologicky rozložitelný odpad o objemu 1 100 I, a 
to z důvodu nutnosti doplnění kapacity stávajícího 
sytému nakládání s komunálním odpadem, který 
v obci funguje. Dále bude v rámci projektu 
vybudována zpevněná plocha kontejnerového 
stání pro nádoby na využitelné složky komunálního 
odpadu, a to z toho důvodu, aby bylo dosaženo 
optimální docházkové vzdálenosti k jednotlivým 
nádobám a byla zajištěna bezpečnost při 
manipulaci s nimi, dlouhodobá životnost a 
samozřejmě podpořen též estetický vzhledem 
daného místa a obce jako celku. Poslední aktivitou 
v rámci projektu, avšak neméně důležitou bude 
realizace informovanosti a osvěty občanů, a to 
prostřednictví uspořádání přednášky, respektive 
besedy pro občany. Vzhledem k tomu, že tuto 
přednášku bude zajišťovat odborná osoba v dané 
problematice odpadového hospodářství, bude 
zajištěna objektivnost, kvalita informovanosti a 
značný informační přínos pro občany obce. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

Ústředním výstupem projektu bude pořízení 
nádoby - kontejneru na biologicky rozložitelný 
odpad o objemu 1 100 I. Dále se jedná o 
vybudování zpevněné plochy pro kontejnerové 
stání na nádoby na třídění odpad. Veškeré aktivity 
budou doplněny realizací informovanosti občanů 
prostřednictvím přednášky (besedy) pro občany. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

Vzhledem ke stanoveným podmínkám dotačního 
programu se začátek realizace projektu 
předpokládá v návaznosti na podpis smlouvy o 
poskytnutí dotace s poskytovatelem dotace. 
Předpokládané orientační termíny jsou následující: 
začátek realizace projektu 30. září 2016, ukončení 
realizace projektu - 30. listopadu 2016. 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Obec Bohuslavice disponuje dostatečným 
organizačním a odborným zabezpečením projektu. 
Obec zastoupená zastupitelstvem obce v čele se 
starostou obce disponuje značnými znalostmi a 
praktickými zkušenostmi souvisejícími s realizací 
řady projektů. A to včetně projektů 
spolufinancovaných z dotačních titulů. Na základě 
předchozích zkušeností bude personální 
zabezpečení realizace projektu zajišťovat jeho 
zdárný průběh a dosažení všech stanovených cílů, 
které byly zmíněny v textu uvedeném výše. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 60 504 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 27 166 Kč 44,90 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

23 084 Kč 84,97 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

4 082 Kč 15,03 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 33 338 Kč 55,10 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

28 329 Kč 84,98 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

5 009 Kč 15,02 % 

10. 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 ia 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 
národního majetku, 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. 



13. 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 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

Příloha 1 - Popis naplnění specifických kritérií 
Příloha 2 - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
Příloha 2 - Výpis z ustavujícího zastupitelstva - doklad o volbě statutárního zástupce 
- starosty obce 
Příloha 3 - Rozpočet projektu včetně příloh 
Příloha 4 - Čestné prohlášení 
Příloha 5 - Čestné prohlášení 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

V Obci Bohuslavice 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

dne 21. 6. 2016 

Razítko a podpis statutárního 
/ ̂ zástupce žadatele 



Příloha 1 - Popis naplnění specifických kritérií 

Projekt: „Zkvalitnění systému nakládání s využitelnými složkami odpadu v Obci 

Bohuslavice" 

a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu 

Plánovaný projekt bude zaměřen hned na několik využitelných složek komunálního odpadu. 
Bude pořízení nový kontejner na bioodpad, dále dojde k vybudování kontejnerového stání, 
které budou sloužit pro kontejnery na plasty, nápojové kartony, papír, barevné sklo a právě 
zmíněný bioodpad. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je plánovaný projekt cíleně zaměřen 
na 5 využitelných složek odpadu. Současně se bude realizovaná přednáška zabývat 
veškerými druhy využitelných složek, celkově tedy půjde o min. 9 využitelných složek 
odpadu. 

b) Využití rozsahu opatření z bodu 5) Výzvy 

V rámci projektu bude realizováno několik opatření, konkrétně půjde o realizaci zpevněné 
plochy pro zřízení nového sběrného hnízda (zpevnění plocha a vybudování kontejnerových 
stání pro kontejnery/nádoby na tříděný odpad nebo k opětovného použití), dále bude 
pořízena nádoba na bioodpad (pořízení velkoobjemových a sběrných nádob na využitelné 
složky komunálního odpadu) a současně bude též realizována přednáška/beseda pro 
veřejnost (informování občanů a propagace předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a 
správném třídění odpadů. Největší podíl nákladů bude vzhledem k charakteru jednotlivých 
činností vynaložen na realizace zpevněné plochy pro kontejnerové stání, další dvě ostatní 
opatření bude nákladově méně náročné. 

c) Umístění v hlavní soutěži obcí ..Mv třídíme nejlépe 2015" zveřejněných na 
http://www.dobrvden.cz/wp-content/uploads/Hlavní-soutěž-EKOKOM-finální-
výsledkv-VYSOČINA.pdf 

Obec Bohuslavice se v hlavní soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2015" ve skupině obcí do 500 
obyvatel umístila na 223. místě, což odpovídá počtu 48,02 bodů. 

d) Informovanost o problematice předchází vzniku odpad/opětovném použití/třídění 
odpadů nebo kombinace témat 

V rámci informovanosti o problematice předcházení vzniku odpadů/opětovném použití/třídění 
odpadů nebo kombinace témat bude realizována přednáška-beseda pro občany obce 
(veřejnost) s výše uvedenou tematikou. 

e) Míra finanční spoluúčasti žadatele 

Míra finanční spoluúčasti žadatele byla stanovena na 55,1%. 

V Obci Bohuslavice dne 21. 6. 2016 

Jiří Kovář, staro: 



Příloha 3 - Rozpočet projektu 

Projekt: „Zkvalitnění systému nakládání s využitelnými složkami odpadu v Obci 

Bohuslavice" 

Položka Počet ks Cena bez DPH DPH Cena včetně 
DPH 

Zpevněná plocha 

na tříděný odpad 

(kontejnerové 

stání) 
(Opatření g) zpevnění 

plocha a vybudování 

kontejnerových stání pro 

kontejnery/nádoby na 

tříděný odpad nebo 

k opětovnému použití) 

1 ks 42.490,- Kč 8.923,- Kč 51.413,- Kč 

Nádoba na 

bioodpad, 1100 1 
(Opatření c) pořízení 

velkoobjemových a 

sběrných nádob na 

využitelné složky 

komunálního odpadu) 

1 ks 5.063,- Kč 1.063,- Kč 6.126,- Kč 

Realizace 

přednášky pro 

občany 
(Opatření e) informování 

občanů a propagace) 

1 ks 2.450,- Kč 515,- Kč 2.965,- Kč 

CELKEM 50.003,- Kč 10.501,- Kč 60.504,- Kč 

Vzhledem ktomu, že obec Bohuslavice není plátcem DPH a nemá tedy nárok na zákonný odpočet 

DPH, je DPH v rámci tohoto projektu způsobilým výdajem. Při výpočtu dotace ve formuláři žádosti se 

tedy vychází z uvedené ceny celkem včetně DPH, tedy celkem 60.504,- Kč. 

Současně bude první položka „kontejnerové stání" vedena jako investiční výdaje a další dvě 

položka „nádoba na bioodpad a přednáška pro občany" jako neinvestiční. I tyto skutečnosti 

jsou zohledněny ve formuláři žádosti o dotaci. 

Přílohou tohoto dokumentu je též položkový rozpočet pro realizace zpevněného státní a současně 

cenová nabídka od dodavatele nádoby na bioodpad. 

V Obci Bohuslavice, dne 21. 6. 2016 

Jiří Kovář, 

Obec Bej) 
Bohuslavice 

IČ: 

/uslavice 
588 56 lelc' 

573630 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0020) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:2036616  

a 
 
Město Chotěboř 
se sídlem: Trčků z Lípy 69, Chotěboř 583 01 
IČO: 00267538 
zastoupeno: Ing. Tomášem Škarydem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-6016521/0710 
variabilní symbol: 2036616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Zkvalitnění systému nakládání s odpady v Chotěboři“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 49 619 Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc šest 
set devatenáct korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 115 393 Kč 
Výše dotace v Kč 49 619 Kč 
Výše dotace v %  43 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 57 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 65 774 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. června 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 



Strana 4 (celkem 6)  

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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0020“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. června 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. července 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 27. 6. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Tomáš Škaryd Ing. Vladimír Novotný 
 starosta města náměstek hejtmana 



Kraj VysoQTO 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) f  Y  C Í l - % .  O O j b c  

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-27_06_16-26 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu Zkvalitnění systému nakládání s odpady v 
Chotě boři 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Město Chotěboř 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: obec 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Trčků z Lípy 69 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Chotěboř 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58301 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00267538 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: Česká národní banka 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 94-6016521/0710 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Ing. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Tomáš 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Škaryd 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Gabriela 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Čapková Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: administrativní pracovník 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: capkova@chotebor.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 569641173 



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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Město Chotěboř včetně místních částí, okr. 
Havlíčkův Brod 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

Město Chotěboř zavedlo evidenci svozu tříděného 
odpadu pomocí systému čárových kódů. Díky této 
evidenci má přehled o naplněnosti kontejnerů a 
může tak vytipovat místa, kde jich je nedostatek a 
následně je doplnit. Vzhledem k tomu, že 
kontejnerů je nedostatek, chce město pomocí 
projektu nakoupit chybějící kontejnery. 
Z ohlasů občanů vyšel najevo nedostatek a 
současně velký zájem o kompostéry, jejichž 
umístění je vhodné zejména pro zástavbu 
odinných domků a ve vesnické zástavbě - v 
nístních částech Chotěboře. Město chce nákupem 
40 ks kompostérů o objemu 400 I částečně vyřešit 
poptávku a nedostatek kompostérů, které budou 
vhodným řešením pro zpracování biologicky 
rozložitelného odpadu. 
Každoročně město servisuje přibližně 8% 
kontejnerů z celkového počtu (kontejnery na 
třídění plastu a nápojového kartonu, papíru, 
Diologicky rozložitelného odpadu, bílého a 
barevného skla, kovů). Mezi nejčastější opravy 
patří výměna koleček, která nevydrží zátěž 
naplněného kontejneru a dále opravy mechanismu 
zavírání kontejnerů. I v následujícím roce město 
musí investovat do oprav poškozených kontejnerů. 
Město Chotěboř se dlouhodobě věnuje ekologické 
osvětě občanů. Cílem těchto osvět je přimět 
občany zapojit se co nejvíce do systému třídění 
všech využitelných složek komunálního odpadu. 
Přestože se osvětě město věnuje, stále jsou 
občané, kteří odpad netřídí. Důležité je podporovat 
dobré návyky třídění již u dětí, proto chceme 
uspořádat výtvarnou soutěž pro děti základních 
škol na téma: Jak doma třídíme odpady, jejíž 
součástí bude i exkurze do třídícího zařízení 
odpadů. 
Dalším nedostatkem města v oblasti odpadového 
hospodářství jsou nekvalitní kontejnerová stání pro 
kontejnery. Obsluha svozové firmy musí složitě 
manipulovat a překonávat překážky s naplněnými 
kontejnery. Pomocí projektu bychom chtěli 
vybudovat jedno kontejnerové stání, kde bude 
provedena zpevněná plocha a budou současně 
odstraněny překážky. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Podpora opatření vedoucí k předcházení vzniku 
odpadů, zkvalitnění systému třídění jednotlivých 
komodit využitelných složek odpadů v obci, snížení 
množství ukládaného směsného komunálního 
odpadu na skládku, informovanost obyvatel města 
Chotěboře a místních částí o smyslu třídění 
odoadů 



4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

široká veřejnost - obyvatelé města a místních částí 
Chotěboře 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

Projekt je zaměřen na zkvalitnění systému třídění 
využitelných složek odpadů v Chotěboři - plasty, 
nápojové kartony, papír, bílé sklo, barevné sklo, 
kovy, biologicky rozložitelný odpad, použitý textil a 
elektrozařízení. Součástí realizace projektu bude 
nákup 40ks kompostérů o objemu 400 1 a nákup 
3ks plastových kontejnerů na využitelné složky 
komunálního odpadu. Dále informování občanů o 
možnostech třídění jednotlivých komodit (plasty, 
nápojové kartony, papír, bílé sklo, barevné sklo, 
kovy, biologicky rozložitelný odpad, použitý textil a 
elektrozařízení) a propagace předcházení vzniku 
odpadů. Nedílnou součástí projektu jsou repase a 
opravy stávajících kontejnerů (kontejnery na 
třídění plastu a nápojového kartonu, papíru, 
Diologicky rozložitelného odpadu, bílého a 
barevného skla, kovů) a provedení zpevněné 
plochy kontejnerového stání pro kontejnery (plast 
a nápojový karton, papír, bílé sklo, barevné sklo a 
biologicky rozložitelný odpad). Bližší popis viz 
příloha č. 5 

6. Výstupy projektu 
(Uvedte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

- zpevněná plocha kontejnerového stání v ul. 
Kamenná v Chotěboři pro kontejnery na třídění 
plastu a nápojového kartonu, papíru, bílého skla, 
barevného skla a biologicky rozložitelného odpadu, 
- pořízení 40 ks kompostérů do domácností o 
objemu 400 1, 
- nákup 3 ks plastových kontejnerů o objemu 1 100 
I (1 ks žlutý kontejner na plast 1 ks modrý 
kontejner na papír, 1 ks hnědý kontejner na 
bioodpad), 
- repase a opravy cca 8 % stávajících kontejnerů 
na využitelné odpady (kontejnery na třídění plastů 
a nápojového kartonu, papíru, biologicky 
rozložitelného odpadu, bílého a barevného skla, 
kovů), 
- ekologická osvěta o možnostech třídění 
jednotlivých komodit - plasty, nápojové kartony, 
papír, bílé sklo, barevné sklo, kovy, biologicky 
rozložitelný odpad, použitý textil a elektrozařízení-
exkurze do zařízení HBH odpady s. r. o. Havlíčkův 
Brod, vícestranný leták o systému třídění odpadů 
ve městě Chotěboř, výtvarná soutěž pro děti 
základních škol. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

9/2016-6/2017 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Realizaci akce zajistí úředníci odboru životního 
prostředí MěÚ Chotěboř, kteří mají praktické 
zkušenosti se systémem odpadového 
hospodářství města Chotěboř. Administrativní 
zabezpečení projektu zajišťují pracovnici 
administrativy a podpory projektů MěÚ Chotěboř, 
kteří mají dostatečné zkušenosti s administrací 
dotací ze státního rozpočtu, kraje a EU. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 115 393 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 49 619 Kč 43,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 11 464 Kč 23,10 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 38 155 Kč 76,90 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 65 774 Kč 57,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 15 197 Kč 23,10 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 50 577 Kč 76,90 % 

10. 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 • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 
národního majetku, 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. 

13. 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 01.01. do 31.12.. 



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

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií 
2. Nerelevantní 
3. Příloha podle zákona č.250/2000Sb. vč. výpisu z usnesení ZM 
4. Podrobný položkový rozpočet 
5. Podrobný popis projektu 

V Chotěboři dne 27.06.2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 



Příloha č. 1 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 

a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu 

Projekt je zaměřen na zkvalitnění systému třídění využitelných složek těchto odpadů 
v Chotěboři: 
1. plast, 
2. papír, 
3. bílé sklo, 
4. barevné sklo, 
5. nápojový karton, 
6. kovy, 
7. biologicky rozložitelný odpad, 
8. použitý textil, 
9. elektrozařízení. 

b) Využití rozsahu opatření z bodu 5) Výzvy 

Kombinace 4 podporovaných opatření (tj. náklady na každé opatření tvoří 20% 
celkových plánovaných nákladů): 
1. opatření 
opatření a) z bodu 5)Výzvy 
Nákup 40 ks kompostérů o objemu 400 1 do domácnosti 
Cena s DPH: 35.960,- Kč tj. 31,16 % z celkových nákladů. 

2. opatření 
opatření c) z bodu 5)Výzvy 
Nákup 1 ks žlutého plastového kontejneru o objemu 1 100 1 na třídění plastů a 
nápojového kartonu 
Nákup 1 ks modrého plastového kontejneru o objemu 1 100 1 na třídění papíru 
Nákup 1 ks hnědého plastového kontejneru o objemu 1 1001 na třídění bioodpadu 
Cena s DPH: 23.958,- Kč, tj. 20,76 % z celkových nákladů. 

3. opatření 
opatření e) z bodu 5)Výzvy 

• Vícestranný tematický článek „Odpady - kam s nimi?", ve kterém budou podrobně 
rozepsány jednotlivé komodity, které mají občané města Chotěboř možnost třídit a 
odkládat do separačních kontejnerů - Tento materiál bude umístěn na webových 
stránkách města Chotěboře, na webových stránkách svozové firmy TECHNICKÁ 
A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ, s. r. o., dále bude k dispozici občanům v tištěné 
podobě v prostorách Městského úřadu, v informačním centru v Chotěboři a 
ve sběrném dvoře společnosti TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ, 
s. r. o. 

• Pořízení letáčků budoucím majitelům kompostérů - Zásady správného 
kompostování, tzn. jakým způsobem správně nakládat s biologicky rozložitelným 
odpadem. 

• Výtvarná soutěž pro děti základních škol ZŠ Smetanova Chotěboř a ZŠ Buttulova 
Chotěboř - soutěž s názvem „Jak doma třídíme odpady?" - bude zapojeno 60 žáků 
z těchto škol. 

• Exkurze žáků zapojených do výtvarné soutěže do třídícího zařízení společnosti 
HBH odpady s. r. o. se sídlem v Havlíčkově Brodě. 

Cena s DPH: 5.000,- Kč, tj. 4,33 % z celkových nákladů. 
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4. opatření 
opatření f) z bodu 5)Výzvy 

Repasování a opravy kontejnerů na tříděný odpad (př. kontejnery na plasty společně 
s nápojovým kartonem, papír, bílé sklo, barevné sklo, kovy, biologicky rozložitelný 
odpad, použitý textil a drobné elektrozařízení) 
Cena s DPH: 23.814,- Kč, tj. 20,63 % z celkových nákladů. 

5. opatření 
opatření g) z bodu 5)Výzvy 

Realizace zpevněné plochy kontejnerového stání pro kontejnery v ulici Kamenná 
v Chotěboři (pozemek p. č. 3214/161 v katastrálním území Chotěboř, druh pozemku 
ostatní plocha, vlastník město Chotěboř). 
Cena s DPH: 26 661,- Kč, tj. 23,10 % z celkových nákladů. 

c) Umístění v hlavní soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2015" 

Město Chotěboř se umístilo na 14. místě z celkového počtu 23 obcí v kategorii obce 
od 2 001 do 10 000 obyvatel (47,61 b.). 

d) Informovanost o problematice předcházení vzniku odpadů 

1. Vícestranný tematický článek „Odpady - kam s nimi?", ve kterém budou podrobně 
rozepsány jednotlivé komodity, které mají občané města Chotěboř možnost třídit a 
odkládat do separačních kontejnerů - plasty, papír, bílé sklo, barevné sklo, 
nápojový karton, kovy, biologicky rozložitelný odpad, použitý textil a 
elektrozařízení. Dále bude popsáno nakládání s nebezpečným odpadem a další 
možnosti využití služeb sběrného dvora. Tento materiál bude umístěn na 
webových stránkách města Chotěboře, na webových stránkách svozové firmy 
TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ, s. r. o., dále bude k dispozici 
občanům v tištěné podobě v prostorách Městského úřadu, v informačním centru v 
Chotěboři a ve sběrném dvoře společnosti TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA 
CHOTĚBOŘ, s. r. o. 

2. Pořízení letáčků budoucím majitelům kompostérů - Zásady správného 
kompostování, tzn. jakým způsobem správně nakládat s biologicky rozložitelným 
odpadem. 

3. Výtvarná soutěž pro děti základních škol ZŠ Smetanova Chotěboř a ZŠ Buttulova 
Chotěboř - soutěž s názvem „Jak doma třídíte odpady?" - bude zapojeno 60 žáků 
z těchto škol. Úkolem bude nakreslit nebo použít jakoukoli výtvarnou techniku, 
zda 
a jakým způsobem se u dětí doma třídí odpady. Použít mohou různé pomůcky 
např. pastelky, voskovky, vodové barvy, fixy, nůžky, lepidlo, barevné papíry atd. 
Výsledné práce budou vystaveny v prostorách Městského úřadu Chotěboř. 

4. Exkurze žáků zapojených do výtvarné soutěže do třídícího zařízení společnosti 
HBH odpady s. r. o. se sídlem v Havlíčkově Brodě. Papír, plast, bílé sklo a 
barevné sklo, které jsou společností TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA 
CHOTĚBOŘ, s. r. o. svezeny z kontejnerů v Chotěboři, jsou odvezeny do 
společnosti HBH Odpady s. r. o. k následnému přetřídění a dalšímu zpracování. 

2 
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Základní školy jsou zapojené do školního sběru papíru a kovů, které jsou také 
odváženy do již zmíněné společnosti HBH odpady s. r. o., Havlíčkův Brod. 

e) Míra finanční spoluúčasti žadatele 
Celkové náklady činí 115.393,- Kč vč. DPH. 
Finanční spoluúčast žadatele na projektu bude 65.774,- Kč, což je 57 %. 

3 



Příloha č. 4 

Podrobný položkový rozpočet 

1. Nákup 40 ks kompostérů o objemu 400 1 35 960,- Kč 

2. Nákup 3 ks kontejnerů o objemu 1 100 1 23 958,- Kč 

3 Ekologická osvěta - vícestranný leták o systému třídění odpadů ve 
městě Chotěboř, exkurze do zařízení HBH odpady s. r. o. Havlíčkův 
Brod, soutěž pro děti základních škol 

5 000,- Kč 

4. Repase a opravy kontejnerů 23 814,-Kč 

5. Zpevněná plocha a kontejnerové stání pro kontejnery v ul. Kamenná v 
Chotěboři 

26 661,-Kč 

Náklady celkem vč. DPH 115 393,- Kč 



Město Chotěboř 
Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 

Výpis Z 

U s n e s e n í  
z 1. zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 05. listopadu 2014 

Zastupitelstvo města Chotěboř: 

6. volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obcích) starostou 
města Ing. Tomáše Škaryda; 

MĚSTO CHOTĚBOŘ 
MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOTp.BOft 

sťkivtiiruil .Hiinixtv. a ' ' i|Hut 

583 U! 

Vyhotovila: Jana Musílková 

Originál usnesení obsahuje 3 strany. 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0028) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:2836616  

a 
 
Obec Dolní Město 
se sídlem: Dolní Město 93, Dolní Město 582 33 
IČO: 00267376 
zastoupena: Pavlem Chládem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-3114521/0710 
variabilní symbol: 2836616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Nakládání s odpady v Dolním Městě“, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 48 950 Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc devět 
set padesát korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 110 000 Kč 
Výše dotace v Kč 48 950 Kč 
Výše dotace v %  44,50 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 55,50 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 61 050 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. června 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0028“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. června 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. července 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 28. 6. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Pavel Chlád Ing. Vladimír Novotný 
 starosta obce náměstek hejtmana 



Kraj Vysoana 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) 

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

FV01694-28_06_16-38 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu Nakládání s odpady v Dolním Městě 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Obec Dolní Město 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obec 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Dolní Město 93 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Dolní Město 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58233 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Dolní Město 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00267376 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČNB 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 94-3114521/0710 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Pavel 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Chlád 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Pavel 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Chlád Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: ou.dolnimesto@seznam.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 724161104 

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

Přesný název: 
indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

IČO: 
indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokaíizace projektu 
(Město/obec/m ikroreg ion) 

Obec Dolní Město 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

Občané Dolního Města mají v současné době k 
dispozici 2 velkoobjemové kontejnery na bioodpad, 
ale aby byl systém nakládání s biodopady účinější 
e třeba pořídit biokompostéry pro jednotlivé 
domácnosti a omezit tak množství bioodpadu v 
komunálním odpadu. 
Dále občané nemají dostatečné informace o 
problematice týkající se bioodpadu a třídění 
odpadů. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektu je pořízení celkem 50 
Diokompostérů o objemu cca 720 I. 
Dílčím cílem je informovat občany o správném 
třídění odpadů a zejména bioodpadu. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Obec Dolní Město má 890 obyvatel. Projekt 
nepřímo ovlivní všechny obyvatele obce 
(informační akce) a přímo ovlivní 50 domácností 
(tj. cca 150 obyvatel), kterým bude biokompostér 
prodán či pronajat. 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

Bude pořízeno 50 kompostérů na bioodpad o 
objemu cca 720 I. 

Občané Dolního Města budou na odborné 
přednášce informováni o správném třídění odpadů 
a nakládání s bioodpady. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

1) Nákup 50 kompostérů na bioodpad (cca 720 I) 
2) 1 odborná přednáška o správném třídění 
odpadů a nakládání s bioodpady 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

10/2016 - realizace výběrového řízení na nákup 
kompostérů 
11/2016 - organizace odborné přednášky o třídění 
odpadů a bioodpadech 
11/2016 - 12/2016 - nákup kompostérů 01/2017 -
06/2017 - prodej či pronájem kompostérů 
občanům 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Realizaci projektu bude zajišťovat starosta obce 
Pavel Chlád ve spolupráci s odbornou referentkou 
Stanislavou Kočí. Ekonomickou a účetní stránku 
projektu zajistí Zdena Chládová. 
Realizační tým má dostatečnou praxi s projekty 
financovanými Krajem Vysočina i Evropskou unií. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 110 000 Kč 100,00 

°/ 

/o 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

48 950 Kč 44,50 % 
9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 48 950 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 61 050 Kč 55,50 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 0/ 

/o 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 61 050 Kč 100,00 

°/ 

/o 

10. 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 plněni přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty • 

žadatel není plátcem DPH • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 
národního majetku, 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. 

13. 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 



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

1) Stručný popis naplnění specifických kritérií 
2) Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
3) Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce o zvolení starosty obce 
4) Podrobný položkový rozpočet projektu 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů 

- i/ případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

V Dolní Městě dne 28.6.2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 





Název projektu: 

NAKLÁDÁNÍS ODPADY V DOLNÍM MĚSTĚ 

PŘÍLOHA 1 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 

a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu: 

1 využitelná složka odpadu - bioodpad 
(1 bod) 

b) Využití rozsahu opatření: 

Jedno opatření, kdy náklady na něj tvoří minimálně 40 % celkových nákladů 

(1 bod) 

c) Umístění v hlavní soutěži obcí "My třídíme nejlépe 2015" - 33,82 bodů, tj. méně než 

45 bodů 
(4 body) 

d) Informovanost o problematice předcházení vzniku odpadů - přednáška pro veřejnost 
(3 body) 

e) Míra finanční spoluúčasti žadatele - 55,5 %, tj. nad 55 % 
(4 body) 





Podrobný rozpočet projektu Nakládání s odpady v Dolním Městě 

počet ks/Kč celkem 

kompostéry 50 2 200 110 000 

informování občanů (přednáška) 1 0 0 

110 000 

podíl obce 55,5% 61 050 

podíl Fond Vysočiny 44,5% 48 950 

110 000 

oV.NI 4^, 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0030) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:3036616  

a 
 
Město Pelhřimov 
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, Pelhřimov 393 01 
IČO: 00248801 
zastoupeno: Ing. Františkem Kučerou, starostou města a Ladislavem Medem, místostarostou 
města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S. 

číslo účtu: 622101359/0800 
variabilní symbol: 3036616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Podpora uceleného systému nakládání s odpadem 
v Pelhřimově 2016“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 97 800 Kč 
Výše dotace v Kč 50 000 Kč 
Výše dotace v %  51,12 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 48,88 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 47 800 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
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Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. června 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
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b) realizovat akci 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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0030“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. června 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. července 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 29. 6. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. František Kučera Ing. Vladimír Novotný 
 starosta města náměstek hejtmana 

 
 
 
    Ladislav Med  
   místostarosta města 



K r a j V y s o a n a  

FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) 046^4 *ooie> 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" vzáhlaví formuláře) 

FV01694-29_06_16-42 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu 
„Podpora uceleného systému nakládání s 
odpadem v Pelhřimově 2016" 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Město Pelhřimov 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Masarykovo náměstí 1 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Pelhřimov 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 39301 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Pelhřimov 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00248801 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNAAS. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 622101359/0800 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Ing. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: František 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Kučera 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta města 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Ing. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Josef 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Slavětínský 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: vedoucí Odboru životního prostředí 

Městského úřadu Pelhřimov 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: slavetinsky@mupe.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 602671471 



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

Přesný název: 
Indentiflkační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

IČO: 
Indentiflkační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Měs to/obec/m ikroregion) 

Město Pelhřimov 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která 

Vás vede k podání žádosti) 

Město Pelhřimov již několik let intenzivně pracuje na 
vytvoření uceleného systému nakládání s 
komunálním odpadem na svém katastrálním území, 
a to nejen prostřednictvím svých projektů, ale také 
prostřednictvím projektů realizovaných 
příspěvkovými organizacemi města, především pak 
Technickými službami města Pelhřimova, p.o. Do 
roku 2016 se tak městu podařilo za finanční podpory 
z různých dotačních zdrojů (Státní fond životního 
prostředí, Fond Vysočiny Kraje Vysočina) nejen 
vybudovat novou kompostárnu, ale také pořídit 
svozovou techniku a značné množství nádob a 
kontejnerů na třídění jednotlivých využitelných složek 
odpadu, které byly rozmístěny jak po městě, tak také 
v místních částech města. Konkrétně bylo pořízeno 
100 kusů hnědých plastových kontejnerů o objemu 
770 I; 16 kusů velkoobjemových kontejnerů, z nichž 6 
kusů bylo umístěno v místních částech města; 27 
kusů hnědých plastových kontejnerů o objemu 770 I; 
10 kusů plastových nádob o objemu 240 I pro sběr 
BIO odpadu a 18 kusů hnědých odpadkových košů 
vhodných na sběr bioodpadu o objemu 21 I. 
Realizací příslušných projektů se Městu Pelhřimov 
rovněž podařilo zrealizovat veřejné informační 
kampaně zaměřené nejen na podporu opatření 
vedoucích k předcházení vzniku odpadů, ale také na 
správné třídění jednotlivých využitelných složek 
odpadu a také výukové programy určené pro žáky 
pelhřimovských základních a mateřských škol se 
zaměřením na environmentální vzdělávání včetně 
problematiky třídění odpadu. 
S ohledem na výše uvedené a rovněž pak v 
souvislosti s povinnostmi obcí při nakládání s 
komunálním odpadem spočívajícími v zajištění míst 
pro oddělené soustřeďování složek komunálního 
odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, 
plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů 
má Město Pelhřimov i nadále zájem o další rozšíření 
počtu velkoobjemových nádob na využitelné složky 
komunálního odpadu a o zvyšování environmentální 
osvěty v oblasti správného nakládání s odpady a o 
zajištění propagace předcházení vzniku odpadů, 
opětovném použití a správném třídění odpadů. 



3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 

projektem dosaženo) 

Cílem tohoto projektuje realizace aktivit, 
prostřednictvím kterých bude umožněna podpora 
opatření vedoucích k předcházení vzniku odpadů, 
opětovnému použití i správnému třídění jednotlivých 
využitelných složek odpadu ve městě, rozšíření sítě 
sběrných míst o velkoobjemový kontejner v místních 
částech města, širší zapojení obyvatel do systému 
třídění všech využitelných složek komunálního 
odpadu a zajištění zvyšování environmentální osvěty 
veřejnosti v oblasti předcházení vzniku odpadů, 
správného nakládání s nimi včetně jejich třídění. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

Obyvatelé města a jeho místních částí (domácnosti, 
chataři, chalupáři, turisti); návštěvníci města; děti a 
mládež; pedagogičtí pracovníci. 



5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

Prostřednictvím tohoto projektu dojde k realizaci pěti 
aktivit. 
První aktivitou dojde k pořízení 1 kusu 
velkoobjemového kontejneru (objem od 9 m3) pro 
hákové natahování na vozidlo. Tento nově zakoupený 
kontejner bude umístěn ve vybrané místní části 
města, kde bude využíván na shromažďování 
biologicky rozložitelných složek odpadu s následným 
odvozem odpadu ke zpracování do Kompostárny 
Pelhřimov. 
Druhou aktivitou dojde k realizaci ekologického 
výukového programu zaměřeného na předcházení 
vzniku odpadů a jejich třídění, a to formou 9 
přednášek pro žáky pelhřimovských základních škol 
(4 přednášky) a mateřských škol (5 přednášek) a 
příslušné pedagogické pracovníky. V průběhu 
realizace přednášek bude zajištěna spolupráce s 
koordinátory EVVO příslušných škol. Současně s tím 
dojde v rámci této aktivity také k pořízení 130 kusů 
sad tří barevných tašek na tříděný odpad z netkané 
textilie, které budou sloužit jako výukové pomůcky 
pro dané přednášky a budou rozdávány jejich 
účastníkům. 
Třetí aktivitou dojde k vytvoření informačního letáku o 
třídění odpadů v počtu 10.000 kusů včetně nákladů 
souvisejících s jeho tvorbou, příslušnými grafickými 
úpravami a jeho následným tiskem. Tento leták bude 
distribuován široké veřejnosti, a to nejen 
prostřednictvím místního, ale také prostřednictvím 
akcí konaných městem. Náklady spojené s 
vkládáním letáku do místního tisku budou rovněž 
zahrnuty do celkových nákladů souvisejících s touto 
aktivitou. 
Čtvrtou aktivitou bude realizace informační kampaně 
o problematice třídění odpadů, předcházení jejich 
vzniku a správného nakládání s nimi, a to 
prostřednictvím informace v místním tisku a na 
internetových stránkách města. 
Pátou aktivotou bude realizace exkurze určené pro 
žáky pelhřimovských základních škol do sběrny 
tříděných odpadů a kompostárny provozovanými 
Technickými službami města Pelhřimova, p.o. 
Konkrétně půjde o realizaci 4 exkurzí pro žáky 1 
ročníku z každé pelhřimovské základní školy. Do 
nákladů souvisejících s realizací této aktivity budou 
zahrnuty náklady související s dopravou žáků na 
místo realizace a zpět. 



6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

-1 ks velkoobjemového kontejneru (objem od 9 m3) 
pro hákové natahování na vozidlo 
r 9 přednášek určených pro žáky a pedagogické 
pracovníky pelhřimovských základních a mateřských 
škol realizovaný v rámci ekologického výukového 
programu zaměřeného na předcházení vzniku 
odpadů a jejich třídění (4 přednášky pro žáky ZŠ a 5 
přednášek pro žáky MŠ) 
- 10.000 kusů informačního letáku o třídění odpadů 
určeného k informování široké veřejnosti 
- informační kampaň o problematice třídění odpadů 
uveřejněné nejen v místním tisku (Pelhřimovské 
noviny vycházející v nákladu 6930 ks), ale také na 
internetových stránkách města 
- 4 exkurze do sběrny tříděných odpadů a 
kompostárny provozovanými Technickými službami 
města Pelhřimova, p.o. určené pro žáky 
pelhřimovských základních škol 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

začátek projektu - po podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotace / ukončení projektu - 30.6.2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Žadatel má zkušenosti s realizací projektů 
podpořených z Fondu Vysočiny, strukturálních fondů 
EU a státního rozpočtu. Jedná se především o 
projekty Města Pelhřimov a jeho zřizovaných 
organizací. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

97 800 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

50 000 Kč 51,12 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

22 495 Kč 44,99 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

27 505 Kč 55,01 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Spoluúčast 
žadatele 

47 800 Kč 48,88 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
spoluúčast 

21 505 Kč 44,99 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

26 295 Kč 55,01 % 

10. 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 • 

11. 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 podpory pro účely informováni o čerpání prostředků z Fondu \fysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Nfysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 

národního majetku, 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. 

13. 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 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií 
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele - příloha není relevantní 
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů 
4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu. 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je form ulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + 

V Pelhřimově dne 29.6.2016 
a podpis statutárního 

ENTER 



Příloha č. 1 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 

a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu 

o první aktivita projektu (pořízení velkoobjemového kontejneru) bude zaměřena na 

1 využitelnou složku odpadu - bioodpad 

o ostatní aktivity projektu budou zaměřeny na celou oblast problematiky odpadů, 

tedy minimálně na 9 využitelných složek odpadu. 

b) Využití rozsahu opatření z bodu 5) Výzvy 

o V rámci projektu dojde ke kombinaci 3 opatření, a to 

1. pořízení velkoobjemově nádoby na využitelné složky komunálního odpadu 

rostlinného původu 

2. pořízení sad tašek na třídění odpadu 

3. informování občanů a propagace předcházení vzniku odpadů, opětovného 

použití a správního třídění odpadů. 

Z pohledu procentuálního vyčíslení výše uvedených opatření k celkovým 

plánovaným nákladům projektu však nedojde ke splnění minimálního 30% podílu 

každého jednotlivého opatření vůči celkovým nákladům. 

Daná podmínka je splněna pouze u jednoho podporovaného opatření, a to u 

pořízení velkoobjemově nádoby na využitelné složky komunálního odpadu 

rostlinného původu. 

c) Umístění v hlavní soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2015" 

o Město Pelhřimov se umístilo v krajské soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2015" -

kategorie „obce nad 10000 obyvatel" na 8. místě s počtem 45,46 bodů. 

d) Informovanost o problematice předcházení vzniku odpadů/opětovném použití/třídění 

odpadů nebo kombinace témat 

o Při realizaci projektu dojde nejen k 

1. otištění článku o problematice předcházení vzniku odpadů, opětovném použití 

a třídění odpadů v místním periodiku a na webových stránkách 

2. vytvoření a tisku informačních vícestranných letáků o problematice odpadů, 

které budou bezplatně distribuovány veřejnosti 

3. realizaci přednášek (9) a exkurzí (4). 

e) Míra finanční spoluúčasti žadatele 

48,88 % (tj. 47.800,-- Kč) 





Příloha č. 4 

Podrobný poiožkovv rozpis nákladů projektu 

Aktivita Položka Počet ks Cena za ks vč. DPH Celkem 

Č. 1 Velkoobjemový kontejner 

(objem od 9 m3) 

1 44.000,- 44.000-

Č. 2 Ekologický výukový pro

gram pro žáky ZŠ a MŠ 

9 1.500," 13.500,--Č. 2 

Sady tří barevných tašek 

na třídění odpadů 

130 180,- 23.400,--

Č. 3 Informační leták - tvorba 

a grafické podklady 

1 5.000,- 5.000,-Č. 3 

Informační leták - tisk 10.000 0,80 8.000,-

Č. 3 

Informační leták - vklad 

do novin 

1 2.500,- 2.500,-

Č. 4 Informační kampaň -

místní tisk a internetové 

stránky města 

1 0," o,~ 

Č. 5 Exkurze do sběrny tříděné

ho odpadu pro žáky ZŠ 

(náklady spojené 

s dopravou žáků na místo 

realizace a zpět) 

4 350,- 1.400," 

Celkem — — 97.800,--
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0031) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:3136616  

a 
 
Obec Jámy 
se sídlem: Jámy 47, Jámy 592 32 
IČO: 00842133 
zastoupena: Jiřím Šiklem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou 

číslo účtu: 36128751/0100 
variabilní symbol: 3136616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Pořízení velkoobjemových a sběrných nádob na využitelné 
složky odpadu v obci Jámy“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 46 521 Kč (slovy: čtyřicet šest tisíc pět set 
dvacet jedna korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 105 730 Kč 
Výše dotace v Kč 46 521 Kč 
Výše dotace v %  44 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 56 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 59 209 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. ledna 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0031“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. ledna 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 28. února 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-
vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 30. 6. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Jiří Šikl Ing. Vladimír Novotný 
 starosta obce náměstek hejtmana 



Kraj Vysocí na 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) . 0 0  i /  

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-30_06_16-44 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu 
Pořízení velkoobjemových a sběrných nádob na 
využitelné složky odpadu v obci Jámy. 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Obec Jámy 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: obec 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Jámy 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 59232 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Jámy 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00842133 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: KB Žďár nad Sázavou 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 36128751/0100 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Jiří 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Šikl 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Jiří 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Šikl Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: oujamy@iol.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 776689294 



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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Obec Jámy 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vec/e k podání žádosti) 

Obec Jámy chce v lokalitě nových rodinných 
domků umístit nové sběrné místo, kde bude 
<ontejner na bílé sklo, barevné sklo, papír a plasty. 
Dále chceme pořídit nový velkoobjemový kontejner 
na bioodpad a z důvodu lepší manipulace při 
vyvážení kontejner na kov. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Projekt má za cíl nabídnout občanům dostatečné 
množství nádob v dostupné vzdálenosti. Tyto 
nádoby budou umístěny v nově vznikající lokalitě 
25 rodinných domků, jako nové sběrné místo. 
Kontejner na bioodpady bude sloužit pro dolní 
polovinu obce a svým umístěním se přiblíží do 
dostupné vzdálenosti. Kontejner na kov bude 
umístěn za kulturním domem v souladu s 
vyhláškou obce. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Cílovou skupinou jsou občané a chalupáři v obci 
Jámy 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

Obec Jámy zrealizovala výstavbu nových 
stavebních parcel. Součástí této stavby bylo i 
vybudování místa pro umístění sběrných nádob. 
Proto ve chvíli, kdy občané staví rodinné domky, 
chceme sběrné místo kompletně vybavit 
kontejnery na barevné a bílé sklo, papír a plasty. 
Jako nedostačující se jeví stávající kontejner na 
bioodpady. Pořízením dalšího kontejneru se 
doprava zlevní o jednu jízdu a tím budeme šetrní k 
životnímu prostředí. Pro lepší manipulaci chceme 
pořídit nový kontejner na kov, který bude možné 
naložit námi dostupnou technikou. Všechny 
nádoby budou polepeny informacemi, co lze a co 
nelze do kontejneru uložit. 0 tom budeme občany 
informovat v měsíčníku Novinky, na webových 
stránkách a vícestránkovým tiskovým materiálem. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

V tomto projektu počítáme s tím, že nově příchozí 
občané se hned od začátku naučí využívat nové 
sběrné místo. Tím bezesporu dojde ke snížení 
množství komunálního odpadu a k vytřídění 
použitelných komodit. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

Do konce měsíce října objednání výroby 
kontejneru na bioodpad, zakoupení kontejnerů na 
bílé a barevné sklo, papír, plast a na kov. Zadání 
výroby velkoplošných samolepek. Do konce 
měsíce ledna 2017 rozmístění kontejnerů na svá 
místa a následné vyúčtování. 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Projekt organizačně i odborně zajistí obec Jámy. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 105 730 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 46 521 Kč 44,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

22 000 Kč 47,29 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 24 521 Kč 52,71 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 59 209 Kč 56,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

28 000 Kč 47,29 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

31 209 Kč 52,71 % 

10. 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 • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 
národního majetku, 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. 

13. 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 1.1.2016 do 
31.12.2016. 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií 
2. Doložení náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb. 
3. Podrobný položkový rozpis nákladů 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje krítéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

V Jámách dne 30.6.2016 

3 OBEC JAMY 
592 32 Jámy 

1 tel.+ fax: 566 621 713 
/ e-mail: oujamy@iol.cz 

IČ: 00S42133 DIČ: CZ00842133 

Razítko a statutám íh Razítko a podpis statutárníh 
zástupce žadatele 



Obec Jámy 592 32 Jámy č.p. 47 
Tel/Fax: 566 621 713 e: mail: oujamy@iol.cz 
Mobil: 776 689 294 
ICO: 00842133 
Č. účtu: KB Žďár nad Sázavou 36128751/0100 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 
k žádosti č. FV01694-3 0_06_16-44 

Specifická kritéria pro posouzení projektů Odpady 2016 

a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu 

3 body - 5 - 6  v y u ž i t e l n ý c h  s l o ž e k  o d p a d u  ( b i o o d p a d y ,  s k l o  b í l é ,  s k l o  b a r e v n é ,  p a p í r ,  k o v  
plasty.) 

b) Využití rozsahu opatření z bodu 5 

1 bod - jakékoliv jedno podporované opatření nebo kombinace dvou podporovaných opatření 

c) umístění v hlavní soutěžiMv třídíme nejlépe 2015" 

3 body - obec Jámy s počtem bodů 55,2 

d) Informace o předcházení vzniku odpadů 

2 body - vícestranný tiskový materiál ( Bude vydán vlastním nákladem 200 ks nejméně 
dvoj stránkový materiál, který bude doručen do každé rodiny. Na kontejnery budou umístěny 
samolepky s informacemi o tříděném odpadu. To se týká i kontejneru na bioodpad. Informace 
budou podány do každé rodiny i v měsíčníku Novinky, který je doručován do každé rodiny.) 

e) Míra finanční spoluúčasti 

4 body - nad 55% 

Celkem : 13 bodů 

Jiří Šikl 
starosta 

^ OBEC JAMY 
592 32 Jámy 

tel.+ fax: 566 621 713 
/ e-mail: oujamy@iol.cz 

!Č: 00842133 DIČ: CZ00S42133 



S= Obec Jámy 592 32 Jámy č.p. 47 
Tel/Fax: 566 621 713 e: mail: oujamy@iol.cz 
Mobil: 776 689 294 
IČO: 00842133 
Č. účtu: KB Žďár nad Sázavou 36128751/0100 

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 
k žádosti č. FV01694-30_06_16-44 

1. Velkoobjemový kontejner BIO přizpůsobený pro převoz bioodpadu, Avia 9 m3, o 
rozměru 3 335 x 1820 x 1500 mm, v provedení pro lanové nosiče i nosiče s hákem, otevírací 
bočnice, dělená zadní vrata. 
Dodavatel: Vratislav Knoflíček - KODEX, Nám. Republiky 61, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČ: 13652095 DIČ: CZ471117459 

Investiční: 

cena bez DPH 39 500,-Kč 
DPH 8 295,- Kč 

cena s DPH 50 000,- Kč 

Neinvestiční: 

2. Kontejner papír 1100 1 - 1 ks 7 260,- Kč 

Kontejner plast 1100 1 1 ks 7 260,- Kč 

Kontejner zvon bílé sklo 1500 1 11 495,- Kč 

Kontejner zvon barevné sklo 1500 1 11 495,- Kč 

Kontejner kov Meva 6571 15 490,- Kč 

3. Výroba 2 ks velkoplošných samolepek na kontejner 2 750,- Kč s DPH 

Graphic Print s.r.o.- výroba reklamních předmětů 

Celkem investiční: 50 000,- Kč 
Celkem neinvestiční 55 730,- Kč 

Celkem 105 730,- Kč s DPH 

Jiří Šikl 
starosta 

OBEC 
S92 32 3smy 

1 tel+ ffÓulamY@oUZ 

4008^33O
0tczW33 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0035) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:3536616  

a 
 
Městys Bobrová 
se sídlem: Bobrová 138, Bobrová 592 55 
IČO: 00293971 
zastoupen: Zdeňkou Smažilovou, starostkou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA A.S. 

číslo účtu: 153938876/0300 
variabilní symbol: 3536616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Zkvalitnění systému nakládání s využitelnými složkami 
komunálního odpadu v městysi Bobrová“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, 
která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 46 172 Kč (slovy: čtyřicet šest tisíc sto 
sedmdesát dva korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 102 832 Kč 
Výše dotace v Kč 46 172 Kč 
Výše dotace v %  44,90 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 55,10 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 56 660 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. prosince 2016.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0035“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 31. prosince 2016. 
Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. ledna 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-
vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 8. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Zdeňka Smažilová Ing. Vladimír Novotný 
 starostka městyse náměstek hejtmana 



KrajVysocma 

FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) TV (9 /Cit * O03S~~ 

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

FV01694-08_07_16-49 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu 
Zkvalitnění systému nakládání s využitelnými 
složkami komunálního odpadu v městysi Bobrová 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Městys Bobrová 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: obec 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Bobrová 138 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Bobrová 

Identifikační údaje žadatele 
PSČ: 59255 

Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Bobrová 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00293971 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ 
BANKA A.S. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 153938876/0300 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Zdeňka 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Smažilová 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starostka 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Zdeňka 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Smažilová Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: starostka 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: starosta@mestysbobrova.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 776469906 



Indentifikační údaje 
Přesný název: 

Indentifikační údaje 
IČO: zřizovatele (vyplní jen žadatel, IČO: 

pokud je příspěvkovou Název banky: 
organizací zřizovanou obcí) 

Název banky: 
organizací zřizovanou obcí) 

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Městys Bobrová 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 

vede k podání žádosti) 

Realizace projektu je nutná zejména z důvodu 
současné nedostatečné kapacity systému 
nakládání s využitelnými složkami komunálního 
odpadu, kdy je nezbytné pořídit nové nádoby, a to 
Konkrétně na plasty, papír a bílé a barevné sklo. 
Vzhledem k tomu, že nezbytným předpokladem 
pro úspěšné fungování nastaveného systému 
nakládání s využitelnými složkami odpadu 

v městysi je dostatečná informovanost občanů, je 
v rámci projektu řešena i tato problematika se 
zaměřením na kvalitní a odborné informace, které 
budou veřejnosti poskytovány. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 

projektem dosaženo) 

Realizací projektu bude dosaženo řady různých 
cílů, které vyplývají z charakteru projektu. Na 
prvním místě je nutné zmínit hlavní cíl projektu, 
kterým je zkvalitnění systému nakládání 
s využitelnými složkami komunálního odpadu v 
městysi. Bude dosaženo též optimalizace kapacity 
tohoto systému prostřednictvím pořízení nových 
nádob na využitelné složky odpadu. Dalším cílem 
je též zajištění kvalitní informovanosti veřejnosti -
občanů městyse Bobrová. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

Navrhovaný projekt se zaměřuje na řešení potřeb 
řady cílových skupin. Na prvním místě se jedná o 
cílovou skupinu občanů obce. Realizací projektu 
bude dosaženo uspokojení jejich potřeb, mezi 
které patří dostatek vhodných a po technické i 
estetické stránce vyhovujících nádob, které 
usnadňují a zkvalitňují jejich používání a 
v neposlední řadě též požadavek na kvalitní a 
objektivní informace. 
Současně je nutné uvést jako cílovou skupinu 
zástupce městyse Bobrová. Realizací projektu 
dojde k uspokojení potřeb souvisejících s realizací 
kvalitně fungujícího, nákladově optimálního a pro 
občany přístupného a komfortního systému 
nakládání s využitelnými složkami komunálního 
odpadu. 



5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

Předmět projektu je zkvalitnění systému nakládání 
s využitelnými složkami komunálního odpadu 
v městysi Bobrová, a to zejména prostřednictvím 
Dořízení nádob - kontejnerů na využitelné složky 
Komunálního odpadu a současně též realizací 
osvěty a informovanosti občanů městyse -
veřejnosti. Budou pořízeny kontejnery o objemu 
1100 1 na plasty (5 ks) a také na papír (1 ks), 
současně budou v rámci projektu též pořízeny 
Kontejnery v provedení „zvon" na bílo sklo (3 ks) a 
barevné sklo (1 ks). Vše výše uvedené v technické 
specifikaci uvedené v Příloze 3 - Rozpočet 
projektu. Současně dojde k realizaci osvěty a 
informovanosti veřejnosti, a to prostřednictvím 
realizace přednášky - besedy pro veřejnost 
s tematikou třídění odpadů, předcházení vzniku 
odpadů a odpadového hospodářství obecně. Dále 
se předpokládá též vyhotovení informačních 
materiálů - letáků pro občany a případné 
zveřejnění informací týkajících se třídění odpadů 
ve zpravodaji městyse. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

Hlavním výstupem projektu bude pořízení nádob -
kontejnerů o objemu 1100 I na využitelné složky 
komunálního odpadu, konkrétně se bude jednat o 
5 ks kontejnerů na plasty, 1 ks kontejnerů na papír, 
3 ks kontejnerů (provedení zvon) na bílé sklo 1 ks 
kontejneru (provedení zvon) na barevné sklo. Dále 
bude v rámci informovanosti veřejnosti realizována 
přednáška (beseda) pro veřejnost a vyhotoveny 
informační materiály - letáky. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

Vzhledem ke stanoveným podmínkám dotačního 
programu se začátek realizace projektu 
předpokládá v návaznosti na podpis smlouvy o 
poskytnutí dotace. Předpokládané orientační 
termíny jsou tedy následující: začátek realizace 
projektu nejdříve 30. září 2016, ukončení realizace 
projektu nejpozději - 31. prosince 2016. 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Městys Bobrová disponuje dostatečným 
organizačním a odborným zabezpečením projektu, 
což jsou skutečnosti nezbytné k úspěšné realizaci 
a dokončení projektu. Městys Bobrová zastoupený 
zastupitelstvem obce v čele se starostkou městyse 
disponuje značnými odbornými znalostmi a 
praktickými zkušenostmi souvisejícími s realizací 
řady projektů. A to včetně projektů 
spolufinancovaných z dotačních titulů. Na základě 
předchozích zkušeností bude personální 
zabezpečení realizace projektu zajišťovat jeho 

zdárný průběh a dosažení všech stanovených cílů, 
které byly zmíněny v textu uvedeném výše. 



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

102 832 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

46 172 Kč 44,90 % 
9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

46 172 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 56 660 Kč 55,10 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

56 660 Kč 100,00 % 

10. 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 • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 

národního majetku, 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. 

13. 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 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

Příloha 1 - Popis naplnění specifických kritérií 
Příloha 2 - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
Příloha 3 - Rozpočet projektu 
Příloha 4 - Čestné prohlášení 

městys l:obrová 
592 5;.: Bobrová 138 

l£0: 00293971 

V Bobrové dne 8. 7. 2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 



Příloha 1 - Popis naplnění specifických kritérií 

Projekt: „Zkvalitnění systému nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu 

v městysi Bobrová" 

a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu 

Plánovaný projekt je přímo zaměřen na plasty, papír a bílé a barevné sklo - jedná se o 
využitelné složky odpadu, na jejich sběr budou pořizovány nádoby. Současně bude 
realizována též informovanost občanů, jejímž předmětem nebudou pouze tyty výše uvedené 
složky, ale bude řešeno kompletní spektrum využitelných složek. Z toho tedy vyplývá, že je 
projekt cíleně zaměřen na min. 9 využitelných složek odpadu (mimo výše uvedené též 
nápojový karton, bioodpad, textil, kovy a elektrozařízení. 

b) Využití rozsahu opatřeni z bodu 5) Výzvy 

V rámci projektu bude realizováno opatření s názvem „pořízení velkoobjemových a sběrných 
nádob na využitelné složky komunálního odpadu". Současně dojde též k realizaci 
informování občanu a propagaci předcházení vzniku odpadů, opětovném použití a správném 
třídění odpadů, a to prostřednictvím niže uvedené přednášky pro veřejnost a informačních 
materiálů. 

c) Umístění v hlavní soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2015" zveřejněných na 
http://www.dobn/den. cz/wp-content/uploads/Hlavni-soutěž-EKOKOM-finální-
výsledkv-VYSOČINA.pdf 

Městys Bobrová se v hlavní soutěže obcí „My třídíme nejlépe 2015" ve skupině obcí od 501 
- 2000 obyvatel umístil na 43. místě, což odpovídá počtu 52,15 bodů. 

d) Informovanost o problematice předchází vzniku odpad/opětovném použiti/třídění 
odpadů nebo kombinace témat 

V rámci projektu bude realizována beseda - přednáška pro veřejnost s výše uvedenou 
problematikou, předpokládá se též vyhotoveni letáků věnující se problematice odpadového 
hospodářství se zaměřením na tříděni odpadu a též bude uveřejněn článek ve zpravodaji 
městyse. 

e) Míra finanční spoluúčasti žadatele 

Míra finanční spoluúčasti žadatele byla stanovena na 55,1%. 

V Městysi Bobrová dne 8. 7. 2016 

MĚSTYS BOBROVÁ 
592 55 Bobrová 138 

IČO* 

Zdeňka Smažilová, starostka 

http://www.dobn/den




Příloha 3 - Rozpočet projektu 

Projekt: „Zkvalitnění systému nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu 

v městysi Bobrová" 

Položka Počet ks 
Jednotková 

cena vč. DPH 
Cena celkem 
včetně DPH 

Nákup kontejnerů - plast 

(Opatřeni c) pořízeni velkoobjemových a sběrných 

nádob na využitelný složky komunálního odpadu) 

5 ks 8.180,- Kč 40.900,- Kč 

Nákup kontejnerů - papír 

(Opatřeni c) pořízení velkoobjemových a sběrných 

nádob na využitelný složky komunálního odpadu) 

1 ks 8.180,- Kč 8.180,- Kč 

Nákup kontejnerů (zvon) - bílé sklo 

(Opatření c) pořízeni velkoobjemových a sběrných 

nádob na využitelný složky komunálního odpadu) 

3 ks 12.088,- Kč 36.264,- Kč 

Nákup kontejnerů (zvon) - barevné sklo 

(Opatření c) pořízeni velkoobjemových a sběrných 

nádob na využitelný složky komunálního odpadu) 

1 ks 12.088,- Kč 12.088,- Kč 

Realizace a zajištěni přednášky 
(besedy) pro veřejnost 

(Opatření e) informování občanů a propagace 

1 ks 5.400,- Kč 5.400,- Kč 

CELKEM 102.832,- Kč 

Vzhledem ke skutečnosti, že městys Bobrová je plátcem DPH a u zdanitelných plnění 

přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně 

z přidané hodnoty (DPH), je DPH v rámci tohoto projektu způsobilým výdajem. Při výpočtu 

dotace ve formuláři žádosti se tedy vychází z uvedené ceny celkem včetně DPH, tedy 

z částky 102.832,- Kč. 

V Bobrové dne 8. 7. 2016 

MESTYS BOBROVÁ 
592 55 Bobrová 138 

IČO: 00293971 

ty/ki a H 

Zdeňka Smažilová, starostka 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0039) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:3936616  

a 
 
Město Velké Meziříčí 
se sídlem: Radnická 29/1, Velké Meziříčí 594 13 
IČO: 00295671 
zastoupeno: Ing. Radovanem Necidem, starostou města 
k podpisu smlouvy pověřen: Josef Komínek, místostarosta města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 9005-1523751/0100 
variabilní symbol: 3936616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Velké Meziříčí – osvěta v třídění odpadů“, blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 
(dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 40 748 Kč (slovy: čtyřicet tisíc sedm set 
čtyřicet osm korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 83 160 Kč 
Výše dotace v Kč 40 748 Kč 
Výše dotace v %  49 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 51 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 42 412 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
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Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. června 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
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b) realizovat akci 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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0039“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. června 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. července 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 11. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Josef Komínek Ing. Vladimír Novotný 
 místostarosta města náměstek hejtmana 



KrajVysoana 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) T V O J C * 4 *  O o : l ° \  

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-11_07_16-54 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu Velké Meziříčí- osvěta v třídění odpadů 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Město Velké Meziříčí 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: město 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Radnická 29/1 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Velké Meziříčí 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 59413 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Velké Meziříčí 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00295671 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: Komerční banka a.s. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 9005-1523751/0100 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Josef 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Komínek 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: místostarosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Bc. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Zdislava 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Fialková Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: úředník odboru ŽP 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: fialkova@velkemezirici.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 566781083 

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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Město Velké Meziříčí. 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 

vede k podání žádosti) 

Obec, jako původce odpadů, je primárně povinna 
předcházet vzniku odpadů a pokud odpady již 
vzniknou, je třeba je třídit (správně třídit) a poté 
oředat k následnému využití nebo odstranění. Ač 
e ve městě zaveden fungující systém nakládání s 
<omunálními odpady, na webu města ale i v 
měsíčníku Velkomeziříčsko informujeme občany o 
nutnosti správného třídění odpadů, přesto je 
běžné, že v nádobách na tříděný odpad končí 
odpad směsný, na stanovištích na tířděné odpady 
lidé odkládají odpady velkoobjemové, u nádob na 
drobné elektro se často objevují televizory nebo 
lednice. Chceme touto osvětovou kampaní naučit 
správně třídit vybranou skupinu dětí na základních 
školách. Žáci základních škol jsou v tomto ohledu 
dobře vzdělavatelní a mohou poté v oblasti třídění 
odpadů pozitivně působit i na své sourozence, 
rodiče či prarodiče. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 

projektem dosaženo) 

Cílem projektu je v první řadě naučit děti 
předcházet vzniku odpadů, pokud už jim ale 
odpady vzniknou, naučit je správně s nimi nakládat 
tedy zejména odpady správně třídit. Dále budou 
mít k dispozici informace o kompletním systému 
nakládání s odpady ve Velkém Meziříčí, dozví se 
kam s jednotlivými druhy odpadů zajít, kde je 
odložit tak, aby mohly být dále využity a nekončily 
na skládce. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

Projekt osvětové kampaně v oblasti třídění odpadů 
je zaměřen na žáky pátých a šestých tříd 
základních škol ve Velkém Meziříčí. Jedná se o 12 
tříd po zhruba 22 žácích, tedy asi 264 žáků. Po 
jejich proškolení mohou žáci dále pozitivně působit 
na své sourozence, rodiče, prarodiče. 



5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

V případě poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny 
město Velké Meziříčí nejprve osloví ředitele 
základních škol a společně vytvoří harmonogram 
pro konání přednášek o třídění odpadů. Přednášek 
se zúčastní žáci pátých a šestých ročníků ZŠ 
Sokolovská, ZŠ Oslavická a ZŠ Školní. Dle 
předpokladů se bude jednat o 12 tříd po zhruba 22 
žácích. Rádi bychom tyto přednášky zrealizovali v 
únoru 2017. Každá třída stráví celé dopoledne (4 
vyučovací hodiny) v ekologickém centru Ostrůvek, 
kde je lektoři obecně prospěšné společnosti 
Chaloupky poučí o předcházení vzniku odpadů, o 
správném třídění odpadů, seznámí je se 
systémem města Velké Meziříčí, také se budou 
zabývat správným nakupovaním potravin a 
ostatního spotřebního zboží - jak nakoupit s co 
nejmenším množstvím obalů. Po absolvování 
tohoto kurzu obdrží děti flash disky s prezentacemi 
a informacemi, které využijí i jejich rodiče. Bude se 
jednat o seznamy oprávněných osob ve Velkém 
Meziříčí ale i blízkém okolí, provozní doby těchto 
zařízení, seznam stanovišť na tříděný odpad ve 
Velkém Meziříčí a jeho místních částech nebo 
výsledky města v třídění odpadů. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

Výstupem projektu bude osvětová kampaň pro 
páté a šesté ročníky základních škol - tedy 12 tříd 
po zhruba 22 žácích. Osvětový program o třídění 
odpadů bude probíhat v Ekocentru Chaloupky ve 
Velkém Meziříčí a bude trvat zhruba 4 vyučovací 
hodiny pro jednu skupinu (třídu). Jedná se o 
intenzivní, interaktivní program, kde se žáci dozví 
nejen to jak správně třídit, ale např. i jak co nejlépe 
nakupovat (tzv. bezobalově). 
Každý žák také obdrží flash disk, na kterém budou 
prezentace týkající se systému třídění odpadů ve 
Velkém Meziříčí, seznamy oprávněných osob, 
provozní doby těchto zařízení, aktuální seznam 
stanovišť na tříděný odpad, dlouhodobé výsledky 
města Velké Meziříčí v třídění odpadů atd. Tyto 
informace využijí nejen děti ale zejména jejich 
rodiče. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

Dle předběžné domluvy jsou přednášky 
naplánované na únor 2017, ukončení projektu do 
stanoveného termínu - tedy 30.6.2017 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Žadatel - město Velké Meziříčí - je úspěšným 
realizátorem řady investičních i neinvestičních 
projektů financovaných z krajských, národních i 
evropských zdrojů. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

83 160 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

40 748 Kč 49,00 % 
9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

40 748 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 42 412 Kč 51,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

42 412 Kč 100,00 % 

10. 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 • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 

národního majetku, 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. 

13. 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 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

1. stručný popis naplnění specifických kritérií 
2. doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů 
3. rozpočet projektu - cenové nabídky od dodavatelů. 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

je.) 

V l/tiuuc Hex* heT) 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 



J -

Stručný popis naplnění specifických kritérií 

a) Projekt je zaměřen na prevenci vzniku a následné třídění komunálních odpadů. Ve městě 

Velké Meziříčí na stanovištích třídíme papír, plasty, bílé sklo, barevné sklo a bioodpad. Na 

vybraných stanovištích jsou umístěny i nádoby na textil, drobné elektrozařízení a baterie. 

Dále mají občané možnost na sběrném dvoře či ve sběrných surovinách odevzdat kovy a další 

druhy odpadů. Z tohoto pohledu se tedy jedná o nejméně 9 využitelných složek odpadů, na 

které bude projekt zaměřen. 

b) V projektu se zaměřujeme na osvětu dětí na základních školách. Tato osvěta je zaměřena na 

propagaci předcházení vzniku odpadů, na opětovné použití a správné třídění odpadů formou 

interaktivního programu v délce trvání 4 vyučovacích hodin (3 hodiny - 60 minut). Každý ze 

zúčastněných žáků obdrží po absolvování programu flash disk s prezentacemi a informacemi 

o systému nakládání s odpady ve Velkém Meziříčí, seznam oprávněných osob k převzetí 

odpadů ve Velkém Meziříčí a jeho blízkém okolí, provozní doby těchto zařízení, seznam 

stanovišť na tříděný odpad ve Velkém Meziříčí a jeho místních částech a také výsledky města 

v třídění odpadů v uplynulých několika letech. Projekt tedy řeší jedno podporované opatření. 

c) Město Velké Meziříčí se umístilo na 1. místě v hlavní soutěži „My třídíme nejlépe 2015" 

s dosaženým počtem 58,66 bodů. 

d) Celý projekt je zamýšlen jako osvětová kampaň. Bude se jednat o přednášku v délce 4 

vyučovacích hodin pro žáky pátých a šestých tříd základních škol. 

e) Míra finanční spoluúčasti města Velké Meziříčí na projektu je 51%. 



CHALOUPKY 
0£Wt> ?«-& přf^JJ 

Vyřizuje 
Ing.Jana Čížková, Ph.D. 

Ve Velkém Meziříčí 
1.7. 2016 

Tel.: 734 523 758 
jana.cizkova@chaloupky.cz 

Cenová nabídka ekologických výukových programů na téma Třídění 

odpadů • 

Místo realizace: Ekocentrum Chaloupky Velké Meziříčí 

Délka trvání programu: 3 hodiny (60 min, tj. 4 vyučovací hodiny) 

i 

Termín: únor 2017 

Účastníci: žáci 5. a 6. ročníků ZŠ, celkem 12 tříd (cca 22 žáků/třída) 

Účastníků celkem: 264 

Cena programu: 150 Kč/žáka (program na „míru") 

Cena za programy celkem: 39. 600,- Kč 

Chaloupky o.p.s., 

školská zařízení 

pro zájmové 

a další vzdělávání, 

Školská zařízení pro zájmové 
a další vzdělávání 

KnSZlee 109. 575 21 pošta Okríšky 

Chaloupky o.p.s. 

Knéžlce 109, 675 21 OkříŠky, 

IČ: 2555 7475 

Zapsána do rejstříku obecně 

prospěšných společností 

Ing. Jana Čížková, Ph.D. 

Vedoucí ekocentra Chaloupky Velké Meziříčí 
vedeného u Krajského soudu 

v Brně, oddíl O, vložka 114 

T 567 216 881 

£ info@cha!oupky,cz 

WWW.CHALQttPKy.CZ 



Od: 

Bohuslav Ludvík - Prolog 

Náměstí 19/21 

59401 Velké Meziříčí 

IČ:60669217 

DIČ: CZ6804281836 

Pro: 

Městský úřad Velké Meziříčí 

odbor životního prostředí 

Radnická 29/1 

594 13 Velké Meziříčí 

věc: Nabídka flash disků 

na základě Vaší jsem pro Vás připravil nabídku na flash disky 8GB a 16GB: 

1034815 - ADATA Flash Disk 8GB USB 3.0 UV128 115,- Kč včetně DPH a poplatků 

flash disk 8GB, USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0, na USB 3.0 má rychlost 40MB/s pro čtení a 

25MB/s pro zápis) 

1034853 - ADATA Flash Disk 16GB USB 3.0 UV150 165,- Kc vcetne DPH a poplatku 

flash disk 8GB, USB 3.0 (zpětně kompatibilní s USB 2.0, na USB 3.0 má rychlost 40MB/s pro čtení a 

25MB/s pro zápis) 

V l(fS ' ft-b. Ho 

Záruka je 24 měsíců. V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

Velké Meziříčí, 4.7.2016 Bohuslav Ludvík, ludvik(5>prolog.cz. 602 720 481 

Bohus lav  LUDVÍK 

P R O L O G  
Náměstí 1 9/21 

5 94 0 1 Velké Meziříčí 
DIČ: CZ6804281836 



Strana 1 (celkem 6)  

 

FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0042) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:4236616  

a 
 
Obec Zdeňkov 
se sídlem: Zdeňkov 39, Telč 588 56 
IČO: 00374229 
zastoupena: Jiřím Kacetlem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA A.S. 

číslo účtu: 111903034/0300 
variabilní symbol: 4236616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Zkvalitnění nakládání s využitelnými složkami komunálního 
odpadu v Obci Zdeňkov“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 27 316 Kč (slovy: dvacet sedm tisíc tři sta 
šestnáct korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 54 632 Kč 
Výše dotace v Kč 27 316 Kč 
Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 27 316 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. prosince 2016.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0042“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 31. prosince 2016. 
Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. ledna 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-
vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 11. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Jiří Kacetl Ing. Vladimír Novotný 
 starosta obce náměstek hejtmana 



FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) W @<644. OOÁ& 

Kód elektronické žádosti (po 

finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-11_07_16-57 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu 
Zkvalitnění nakládání s využitelnými složkami 

komunálního odpadu v Obci Zdeňkov 

Přesný název: Obec Zdeňkov 

Právní forma: Obecní úřad 

Ulice: Zdeňkov 18 

Obec: Zdeňkov 

Identifikační údaje žadatele 
PSČ: 58856 

Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Telč 

IČO/RČ: 00374229 

Název banky: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ 
BANKA A.S. 

Číslo účtu: 111903034/0300 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Jiří 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Kacetl 

Funkce: starosta 

Titul: 

Jméno: Jiří 

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Kacetl 

osoba projektu) Funkce: starosta 

Email: obec.zdenkov@centrum.cz 

Tel.: 776247422 



Indentifikační údaje 

zřizovatele (vyplní jen žadatel, 

pokud je příspěvkovou 

organizací zřizovanou obcí) 

Přesný název: 
Indentifikační údaje 

zřizovatele (vyplní jen žadatel, 

pokud je příspěvkovou 

organizací zřizovanou obcí) 

IČO: 
Indentifikační údaje 

zřizovatele (vyplní jen žadatel, 

pokud je příspěvkovou 

organizací zřizovanou obcí) 
Název banky: 

Indentifikační údaje 

zřizovatele (vyplní jen žadatel, 

pokud je příspěvkovou 

organizací zřizovanou obcí) 
Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/m ikro region) 

Obec Zdeňkov. 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

Realizace projektu je nutná zejména z důvodu 

současné nedostatečné kapacity systému 

nakládání s využitelnými složkami komunálního 

odpadu, kdy je nezbytné pořídit nové nádoby, a to 

konkrétně na bioodpad. Projekt je nezbytné 

realizovat i vzhledem k tomu, že povinnost pro 

obce řešit otázky nakládání s bioodpadem je 

povinností relativně novou a tedy neustále probíhá 

optimalizace systému nakládání s tímto druhem 

komunálního odpadu. Pořízením velkoobjemového 

kontejneru bude doplněn chybějící prvek 

v aktuálně fungujícím systému odpadového 

hospodářství obce Zdeňkov. Vzhledem k tomu, že 

nezbytným předpokladem pro úspěšné fungování 
nastaveného systému nakládání s využitelnými 

složkami odpadu v obci je dostatečná 

informovanost občanů, je v rámci projektu řešena i 

tato problematika se zaměřením na kvalitní a 

odborné informace, které budou veřejnosti 

poskytovány. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Realizací projektu bude dosaženo řady různých 

cílů, které vyplývají z charakteru projektu. Na 

prvním místě je nutné zmínit hlavní cíl projektu, 

kterým je zkvalitnění systému nakládání 
s využitelnými složkami komunálního odpadu 
v obci, a to se zacílením na biologicky rozložitelný 

odpad. Bude dosaženo též optimalizace kapacity 

tohoto systému prostřednictvím pořízení 

velkoobjemového kontejneru. Dalším cílem je též 

zajištění kvalitní informovanosti veřejnosti -

občanů obce Zdeňkov. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Navrhovaný projekt se zaměřuje na řešení potřeb 

řady cílových skupin. Na prvním místě se jedná o 

cílovou skupinu občanů obce. Realizací projektu 

bude dosaženo uspokojení jejich potřeb, mezi 

které patří dostatek vhodných a po technické i 

estetické stránce vyhovujících nádob, které 

usnadňují a zkvalitňují jejich používání a 

v neposlední řadě též požadavek na kvalitní a 

objektivní informace. 

Současně je nutné uvést jako cílovou skupinu 

zástupce obce Zdeňkov. Realizací projektu dojde 

k uspokojení potřeb souvisejících se zajištěním 

kvalitně fungujícího, nákladově optimálního a pro 

občany přístupného a komfortního systému 

nakládání s využitelnými složkami komunálního 

odpadu. 



5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

Předmět projektu je zkvalitnění systému nakládání 

s využitelnými složkami komunálního odpadu 

v obci Zdeňkov, a to zejména prostřednictvím 

pořízení velkoobjemového kontejneru, který bude 

využitý na svoz a sběr bioodpadu. 

Současně dojde k realizaci osvěty a 

informovanosti veřejnosti, a to prostřednictvím 

realizace přednášky - besedy pro veřejnost 

s tematikou třídění odpadů, předcházení vzniku 

odpadů a odpadového hospodářství obecně. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

Hlavním výstupem projektu bude pořízení 

velkoobjemového vanového kontejneru o objemu 

10 m3 v podrobnější specifikaci dle přiložené 

cenové nabídky. Dále bude v rámci informovanosti 

veřejnosti realizována přednáška (beseda) pro 

veřejnost. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

Vzhledem ke stanoveným podmínkám dotačního 

programu se začátek realizace projektu 

předpokládá v návaznosti na podpis smlouvy o 

poskytnutí dotace. Předpokládané orientační 

termíny jsou tedy následující: začátek realizace 

projektu 1. listopadu 2016, ukončení realizace 

projektu 31. prosince 2016. 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Obec Zdeňkov disponuje dostatečným 

organizačním a odborným zabezpečením projektu, 

což jsou skutečnosti nezbytné k úspěšné realizaci 

a dokončení projektu. Obec Zdeňkov zastoupená 

zastupitelstvem obce v čele se starostou obce 

disponuje značnými odbornými znalostmi a 

praktickými zkušenostmi souvisejícími s realizací 

řady projektů. A to včetně projektů 

spolufinancovaných z dotačních titulů. Na základě 

předchozích zkušeností bude personální 

zabezpečení realizace projektu zajišťovat jeho 

zdárný průběh a dosažení všech stanovených cílů, 

které byly zmíněny v textu uvedeném výše. 



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

54 632 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

27 316 Kč 50,00 % 
9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

27 316 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 27 316 Kč 50,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

27 316 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 % 

10. 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 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 
národního majetku, 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. 

13. 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 



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

Příloha 1 - Popis naplnění specifických kritérií 

Příloha 2 - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

Příloha 3 - Rozpočet projektu 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + 

O B E C  

V obci Zdeňkov dne 11.7.2016 

Z4*ftkov 
588 56 TELČ 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 

ENTER 



Příloha 1 - Popis naplnění specifických kritérií 

Projekt: „Zkvalitnění nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu v Obci 

Zdeňkov" 

a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu 

Plánovaný projekt je zaměřen hned na několik využitelných složek odpadu, bude pořízen 
velkoobjemový kontejner na bioodpad. Dále bude v rámci projektu realizována osvěta 
prostřednictvím besedy pro občany, kde budou řešeny v podstatě všechny využitelné složky 
odpadu. Projekt je tedy cíleně zaměřen na min. 9 využitelných složek odpadu. 

b) Využití rozsahu opatření z bodu 5) Výzvy 

V rámci projektu bude realizováno opatření s názvem „pořízení velkoobjemových a sběrných 
nádob na využitelné složky komunálního odpadu" a současně „informování občanů a 

propagace předcházení vzniku odpadů". 

c) Umístění v hlavní soutěži obci „My třídíme nejlépe 2015" zveřejněných na 
http://www.dobrvden.cz/wp-content/uploads/Hlavní-soutěž-EKOKOM-finální-
výsledky-VYSOČINA.pdf 

Obec Zdeňkov není zapojena do systému EKO-KOM, proto získala v této soutěži 0 bodů. 

d) Informovanost o problematice předchází vzniku odpad/opětovném použití/třídění 
odpadů nebo kombinace témat 

V rámci projektu bude realizována beseda pro veřejnost - občany obce. 

e) Míra finanční spoluúčasti žadatele 

Míra finanční spoluúčasti žadatele byla stanovena na 50%. 

V obci Zdeňkov dne 11.7. 2016 

staro/ta 

O B E C  
Zdeňkov 

588 56 TELČ 
Jiří Kacetl, starosta 



Příloha 3 - Rozpočet projektu 

Projekt: „Zkvalitnění nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu v Obci 

Zdeňkov" 

Položka Počet 

ks 

Jednotková cena Cena celkem Položka Počet 

ks 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

Velkoobjemový 
kontejner 
vanový, objem 
10 m3 

Opatření: c) pořízeni 

velkoobjemových a 

sběrných nádob na 

využitelné složky 

komunálního odpadu 

1 ks 45.150 Kč 54.632,- Kč 45.150,- Kč 54.632,- Kč 

CELKEM 45.150,- Kč 54.632,- Kč 

Vzhledem k tomu, že Obec Zdeňkov není plátcem DPH a nemá tedy nárok na zákonný 

odpočet DPH, je DPH v rámci tohoto projektu způsobilým výdajem. Při výpočtu dotace ve 

formuláři žádosti se tedy vychází z uvedené ceny celkem včetně DPH, tedy celkem 

54.6312,- Kč. 

Veškeré výše uvedené hodnoty jsou v souladu s cenovou nabídkou dodavatele, která je 

přílohou tohoto dokumentu. 

V obci Zdeňkov dne 11.7. 2016 

, /  f  O B E C  
Á/ A> . / Ziltňkov 
/w/' 588 56 TELČ 

Jiří Kacetl, starosta 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0043) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:4336616  

a 
 
Obec Nevcehle 
se sídlem: Nevcehle 54, Nevcehle 588 62 
IČO: 00286303 
zastoupena: Karlem Hiršem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank a.s. 

číslo účtu: 24621514/0600 
variabilní symbol: 4336616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Zkvalitnění nakládání s využitelnými složkami komunálního 
odpadu v Obci Nevcehle“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 



Strana 2 (celkem 6)  

Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 32 256 Kč (slovy: třicet dva tisíc dvě stě 
padesát šest korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 53 760 Kč 
Výše dotace v Kč 32 256 Kč 
Výše dotace v %  60 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 40 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 21 504 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. prosince 2016.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0043“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 31. prosince 2016. 
Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. ledna 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-
vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 8. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Karel Hirš Ing. Vladimír Novotný 
 starosta obce náměstek hejtmana 



Kraj vysocí na 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE 2 FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) 

Kód elektronické žádosti (po 

finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-11_07_16-58 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu 
Zkvalitnění nakládání s využitelnými složkami 
komunálního odpadu v Obci Nevcehle 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Obec Nevcehle 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Nevcehle 54 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Nevcehle 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58862 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Nevcehle 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00286303 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: GE Money Bank a.s. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 24621514/0600 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Karei 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Hirš 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Karel 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Hirš - • • -Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: ounevcehlestarosta@seznam.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 724178044 



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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Obec Nevcehle. 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 

vede k podání žádosti) 

Realizace projektu je nutná zejména z důvodu 
současné nedostatečné kapacity systému 
nakládání s využitelnými složkami komunálního 
odpadu, kdy je nezbytné pořídit nové nádoby, a to 
konkrétně na plasty, papír, sklo a kovy. Vzhledem 
< tomu, že nezbytným předpokladem pro úspěšné 
fungování nastaveného systému nakládání 
s využitelnými složkami odpadu v obci je 
dostatečná informovanost občanů, je v rámci 
projektu řešena i tato problematika se zaměřením 
na kvalitní a odborné informace, které budou 
veřejnosti poskytovány. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 

projektem dosaženo) 

Realizací projektu bude dosaženo řady různých 
cílů, které vyplývají z charakteru projektu. Na 
Drvním místě je nutné zmínit hlavní cíl projektu, 
kterým je zkvalitnění systému nakládání 
s využitelnými složkami komunálního odpadu v 
obci. Bude dosaženo též optimalizace kapacity 
tohoto systému prostřednictvím pořízení nových 
interiérových nádob na využitelné složky odpadu. 
Dalším cílem je též zajištění kvalitní informovanosti 
veřejnosti - občanů obce Nevcehle. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

Navrhovaný projekt se zaměřuje na řešení potřeb 
řady cílových skupin. Na prvním místě se jedná o 
cílovou skupinu občanů obce. Realizací projektu 
bude dosaženo uspokojení jejich potřeb, mezi 
které patří dostatek vhodných a po technické i 
estetické stránce vyhovujících nádob, které 
usnadňují a zkvalitňují jejich používání a 
v neposlední řadě též požadavek na kvalitní a 
objektivní informace. 
Současně je nutné uvést jako cílovou skupinu 
zástupce obce Nevcehle. Realizací projektu dojde 
k uspokojení potřeb souvisejících se zajištěním 
kvalitně fungujícího, nákladově optimálního a pro 
občany přístupného a komfortního systému 
nakládání s využitelnými složkami komunálního 
odpadu. 



5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

Předmět projektu je zkvalitnění systému nakládání 
s využitelnými složkami komunálního odpadu 
v obci Nevcehle. a to zejména prostřednictvím 
pořízení nádob - interiérových stohovatelných 
nádob a současně též realizací osvěty a 
nformovanosti občanů městyse - veřejnosti. 
Budou pořízeny interiérové stohovatelné nádoby o 
objemech 60 litrů a 37 litrů, a to vždy po 120 ks. 
Těmito nádobami poté bude vybaveno 60 
domácností (pro každou domácnost vždy 2x 60 I 
nádoba a 2x 37 I nádoba) tak, aby bylo možné 
podpořit třídění využitelných složek komunálního 
odpadu v domácnostech se zaměřením na plasty, 
sklo, papír a kovy. Současně dojde k realizaci 
osvěty a informovanosti veřejnosti, a to 

prostřednictvím realizace přednášky - besedy pro 
veřejnost s tematikou třídění odpadů, předcházení 
vzniku odpadů a odpadového hospodářství 
obecně. Dále se předpokládá též vyhotovení 
informačních materiálů - letáků pro občany. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

Hlavním výstupem projektu bude pořízení nádob -
interiérových stohovatelných nádob pro předtřídění 
odpadů v obytné zóně. Bude tak vybaveno 60 
domácností (pro každou domácnost vždy 2x 
nádoba o objemu 60 I a 2x nádoba o objemu 37 I). 
Dále bude v rámci informovanosti veřejnosti 
realizována přednáška (beseda) pro veřejnost a 
vyhotoveny informační materiály - letáky. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

Vzhledem ke stanoveným podmínkám dotačního 
programu se začátek realizace projektu 
předpokládá v návaznosti na podpis smlouvy o 
poskytnutí dotace. Předpokládané orientační 
termíny jsou tedy následující: začátek realizace 
projektu 1. listopadu 2016, ukončení realizace 
projektu 31. prosince 2016. 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Obec Nevcehle disponuje dostatečným 
organizačním a odborným zabezpečením projektu, 
což jsou skutečnosti nezbytné k úspěšné realizaci 
a dokončení projektu. Obec Nevcehle zastoupená 
zastupitelstvem obce v čele se starostou obce 
disponuje značnými odbornými znalostmi a 
praktickými zkušenostmi souvisejícími s realizací 
řady projektů. A to včetně projektů 
spolufinancovaných z dotačních titulů. Na základě 
předchozích zkušeností bude personální 
zabezpečení realizace projektu zajišťovat jeho 
zdárný průběh a dosažení všech stanovených cílů, 
které byly zmíněny v textu uvedeném výše. 



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) U žadatelů, kteří mohou 

uplatnit odpočet DPH na vstupu, 

se náklady uvádějí bez,DPH. 

Ostathí žadatelé uvádějí náklady 

včetně DPH. 

částky uvádějte-v celých Kč 

Celkové náklady na 
projekt 

53 760 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) U žadatelů, kteří mohou 

uplatnit odpočet DPH na vstupu, 

se náklady uvádějí bez,DPH. 

Ostathí žadatelé uvádějí náklady 

včetně DPH. 

částky uvádějte-v celých Kč 

Požadovaná výše 
dotace 

32 256 Kč 60,00 % 
9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) U žadatelů, kteří mohou 

uplatnit odpočet DPH na vstupu, 

se náklady uvádějí bez,DPH. 

Ostathí žadatelé uvádějí náklady 

včetně DPH. 

částky uvádějte-v celých Kč 

- z toho investiční 
dotace 

0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) U žadatelů, kteří mohou 

uplatnit odpočet DPH na vstupu, 

se náklady uvádějí bez,DPH. 

Ostathí žadatelé uvádějí náklady 

včetně DPH. 

částky uvádějte-v celých Kč 

- z toho neinvestiční 
dotace 

32 256 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) U žadatelů, kteří mohou 

uplatnit odpočet DPH na vstupu, 

se náklady uvádějí bez,DPH. 

Ostathí žadatelé uvádějí náklady 

včetně DPH. 

částky uvádějte-v celých Kč 

Spoluúčast žadatele 21 504 Kč 40,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) U žadatelů, kteří mohou 

uplatnit odpočet DPH na vstupu, 

se náklady uvádějí bez,DPH. 

Ostathí žadatelé uvádějí náklady 

včetně DPH. 

částky uvádějte-v celých Kč 
- z toho investiční 
spoluúčast 

0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) U žadatelů, kteří mohou 

uplatnit odpočet DPH na vstupu, 

se náklady uvádějí bez,DPH. 

Ostathí žadatelé uvádějí náklady 

včetně DPH. 

částky uvádějte-v celých Kč 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

21 504 Kč 100,00 % 

10. 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 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 

národního majetku, 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. 

13. 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 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

Příloha 1 - Popis naplnění specifických kritérií 
Příloha 2 - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
Příloha 3 - Rozpočet projektu 

Poznámka pro žadatele: 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nuiných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výz*/y k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

V Nevcehli dne 8.7.2016 

OBEC 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 



Příloha 1 - Popis naplnění specifických kritérii 

Projekt: „Zkvalitnění nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu v Obci 

Nevcehle" 

a) Zaměřeni projektu na počet využitelných složek odpadu 

Plánovaný, projekt je .zaměřen hned na několik využitelných složek odpadu, budou pořízeny 
nádoby na sklo, papír, .-plast a kov. Dále bude v rámci projektu realizována osvěta veřejnosti 
prostřednictvím vyhotovení letákťj a besedy pro občany, kde budou řešeny v podstatě 
všechny využitelné složky odpadu, a to včetně nápojových kartonů, bioodpadu, textilu, 
elektrozařízení a baterií. Projekt je tedy cíleně zaměřen na min. 9 využitelných složek 
odpadu. 

b) Využití rozsahu opatření z bodu 5) Výzvy 

V rámci projektu bude realizováno opatření s názvem „interiérové nádoby a sady tašek na 
třídění odpadů" a současně „informování občanů a propagace předcházení vzniku odpadů". 

c) Umístěni v hlavní soutěži obcí „Mv třídíme nejlépe 2015" zveřejněných na 
http://www.dobrvden.cz/wp-content/uploads/Hlavní-soutěž-EKOKOM-finální-
výsledkv-VYSOČINA.pdf 

Obec Nevcehle se v hlavní soutěže obcí „My třídíme nejlépe 2015" ve skupině obcí do 500 
obyvatel umístila na 516. místě, což odpovídá počtu 12,72 bodů. 

d) Informovanost o problematice předchází vzniku odpad/opětovném použití/třídění 
odpadů nebo kombinace témat 

V rámci projektu bude vyhotoven informační materiál pro občany týkající se zejména 
problematiky třídění odpadů - leták. Současně bude realizována beseda pro veřejnost -
občany obce. 

e) Míra finanční spoluúčasti žadatele 

Míra finanční spoluúčasti žadatele byla stanovena na 60%. 

V Nevcehli dne 8. 7. 2016 

OBEC 

Nercehíe 

Karel Hirš, starosta 
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Příloha 3 - Rozpočet projektu 

Projekt: „Zkvalitnění nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu v Obci 

Nevcehle" 

Položka Počet ks Jednotková cena Cena celkem Položka Počet ks 

Cena s DPH Cena s DPH 

Pořízení 
stohovatelných 
interiérových 
nádob 

Opatření: d) 
interiérové nádoby a 
sady tašek na třídění 
odpadu 

Nádoby 
(objem 60 I) -

120 ks 
249,- Kč 29.880,- Kč 

Pořízení 
stohovatelných 
interiérových 
nádob 

Opatření: d) 
interiérové nádoby a 
sady tašek na třídění 
odpadu 

Nádoby 
(objem 37 I) -

120 ks 
199,- Kč 23.880,- Kč 

CELKEM 53.760,- Kč 

Vzhledem ktomu, že Obec Nevcehle není plátcem DPH a nemá tedy nárok na zákonný 

odpočet DPH, je DPH v rámci tohoto projektu způsobilým výdajem. Při výpočtu dotace ve 

formuláři žádosti se tedy vychází z uvedené ceny celkem včetně DPH, tedy celkem 53.760,-

Kč. 

Veškeré výše uvedené hodnoty jsou v souladu s cenovou nabídkou dodavatele, která je 

přílohou tohoto dokumentu. 

V Nevcehli dne 8. 7. 2016 

Karel Hirš, starosta 
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Strana 1 (celkem 6)  

 

FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0048) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:4836616  

a 
 
MĚSTYS MRÁKOTÍN 
se sídlem: Mrákotín 49, Mrákotín 588 54 
IČO: 00286265 
zastoupen: Miroslavem Požárem, starostou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S. 

číslo účtu: 1466053379/0800 
variabilní symbol: 4836616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Zkvalitnění nakládání s využitelnými složkami odpadů 
v Městysi Mrákotín“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 



Strana 2 (celkem 6)  

Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 40 809 Kč (slovy: čtyřicet tisíc osm set 
devět korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 90 890 Kč 
Výše dotace v Kč 40 809 Kč 
Výše dotace v %  44,90 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 55,10 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 50 081 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. prosince 2016.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0048“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 31. prosince 2016. 
Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. ledna 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-
vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 11. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Miroslav Požár Ing. Vladimír Novotný 
 starosta městyse náměstek hejtmana 
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Kraj vysočina 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) fVC/m - ooúš 
Kód elektronické žádosti (po 

finálním vyplnění žádosti klikněte na 

„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-12_07_16-63 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu 
Zkvalitnění nakládání s využitelnými složkami 
odpadů v Městysi Mrákotín 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: MĚSTYS MRÁKOTÍN 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Mrákotín 49 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Mrákotín 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58854 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Mrákotín 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00286265 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 1466053379/0800 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Miroslav 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Požár 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Miroslav 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Požár Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: mestys.mrakotin@seznam.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 725102685 



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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Městys Mrákotín 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 

vede k podání žádosti) 

Realizace projektu je nutná zejména z důvodu 
současné nedostatečné kapacity systému 
nakládání s využitelnými složkami komunálního 
odpadu, kdy je nezbytné pořídit nové nádoby na 
různé druhy odpadu na sběrný dvůr, který 
v Mrákotíně funguje. Pořízením předmětným 
nádob na odpad bude doplněn chybějící prvek 
v aktuálně fungujícím systému odpadového 
hospodářství městyse Mrákotín. 
Vzhledem k tomu, že nezbytným předpokladem 
pro úspěšné fungování nastaveného systému 
nakládání s využitelnými složkami odpadu v obci je 
dostatečná informovanost občanů, je v rámci 
projektu řešena i tato problematika se zaměřením 
na kvalitní a odborné informace, které budou 
veřejnosti poskytovány. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 

projektem dosaženo) 

Realizací projektu bude dosaženo řady různých 
cílů, které vyplývají z charakteru projektu. Na 
prvním místě je nutné zmínit hlavní cíl projektu, 
kterým je zkvalitnění systému nakládání 
s využitelnými složkami komunálního odpadu 
v obci a zlepšení fungování odpadového 
hospodářství městyse obecně. Bude dosaženo též 
optimalizace kapacity tohoto systému 
prostřednictvím pořízení předmětných nádob. 
Dalším cílem je též zajištění kvalitní informovanosti 
veřejnosti - občanů. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

Navrhovaný projekt se zaměřuje na řešení potřeb 
řady cílových skupin. Na prvním místě se jedná o 
cílovou skupinu občanů městyse. Realizací 
projektu bude dosaženo uspokojení jejich potřeb, 
mezi které patří dostatek vhodných a po technické 
estetické stránce vyhovujících nádob, které 

usnadňují a zkvalitňují jejich používání a 
v neposlední řadě též požadavek na kvalitní a 
objektivní informace. 
Současně je nutné uvést jako cílovou skupinu 
zástupce městyse Mrákotín. Realizací projektu 
dojde k uspokojení potřeb souvisejících se 
zajištěním kvalitně fungujícího, nákladově 
optimálního a pro občany přístupného a 
komfortního systému nakládání s využitelnými 
složkami komunálního odpadu. 



5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

Předmět projektu je zkvalitnění systému nakládání 
s komunálním odpadem v městysi Mrákotín, a to 
zejména prostřednictvím pořízení předmětných 
nádob, tak jak jsou specifikovány v příloze této 
žádosti - Položkovém rozpočtu. Současně dojde 
k realizaci osvěty a informovanosti veřejnosti, a to 
prostřednictvím informačního článku ve zpravodaji, 
předpokládá se též vyhotovení a distribuce dalších 
informačních materiálů (letáků). 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

Hlavním výstupem projektu bude pořízení 
uvedených nádob na odpady v podrobnější 
specifikaci dle přiložené cenové nabídky. Dále 
bude v rámci informovanosti veřejnosti zveřejněn 
v místním zpravodaji informační článek a 
předpokládá se též vyhotovení letáků, tak jak je 
uvedeno výše. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

Vzhledem ke stanoveným podmínkám dotačního 
programu se začátek realizace projektu 
předpokládá v návaznosti na podpis smlouvy o 
poskytnutí dotace. Předpokládané orientační 
termíny jsou tedy následující: začátek realizace 
projektu 1. listopadu 2016, ukončení realizace 
projektu 31. prosince 2016. 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Městys Mrákotín disponuje dostatečným 
organizačním a odborným zabezpečením projektu, 
což jsou skutečnosti nezbytné k úspěšné realizaci 
a dokončení projektu. Městys Mrákotín zastoupený 
zastupitelstvem obce v čele se starostou městyse 
disponuje značnými odbornými znalostmi a 
praktickými zkušenostmi souvisejícími s realizací 
řady projektů. A to i projektů spolufinancovaných 
z dotačních titulů, včetně projektu 
spolufinancovaných z fondů EU. Na základě 
předchozích zkušeností bude personální 
zabezpečení realizace projektu zajišťovat jeho 
zdárný průběh a dosažení všech stanovených cílů, 
které byly zmíněny v textu uvedeném výše. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 90 890 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

40 809 Kč 44,90 % 
9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

40 809 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 50 081 Kč 55,10 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

50 081 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

0 Kč ,00 % 



10. 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 • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Výsočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 

národního majetku, 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. 

13. 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 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

Příloha 1 - Popis naplnění specifických kritérií 
Příloha 2 - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
Příloha 3 - Rozpočet projektu 

Poznámka pro žadatele: 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

MĚSTYS MRÁKOTÍN 
383 6* MRÁKOTÍN 49 
- 00286255 DIČ: CZ00286265 

Sř 567 317 514 -1-

V Mrákotíně dne 11.7.2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 



Příloha 1 - Popis naplnění specifických kritérií 

Projekt: „Zkvalitnění nakládání s využitelnými složkami odpadů v Městysi Mrákotín" 

a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu 

Plánovaný projekt je zaměřen hned na několik využitelných složek odpadu, budou pořízeny 
nádoby na řadu různých odpadů do sběrného dvora, který v Městysi Mrákotín funguje. 
Následně bude pořízen stojan na pytle s víkem na papír a plasty. Dále bude v rámci projektu 
realizována osvěta prostřednictvím distribuce letáků a uveřejnění článku v místním 
zpravodaji. V rámci této osvěty veřejnosti se předpokládá, že bude zaměřena na v podstatě 
celé spektrum využitelných složek, tedy bude projekt zacílen min. na 9 využitelných složek 
odpadu. 

b) Využití rozsahu opatření z bodu 5) Výzvy 

V rámci projektu bude realizováno opatření s názvem „pořízení velkoobjemových a sběrných 
nádob na využitelné složky komunálního odpadu" a současně „informování občanů a 
propagace předcházení vzniku odpadů". 

c) Umístění v hlavní soutěži obcí „Mv třídíme nejlépe 2015" zveřejněných na 
http://www.dobrvden.cz/wp-content/uploads/Hlavní-soutěž-EKOKOM-finální-
yýsledkv-VYSOČI NA. pdf 

Městys Mrákotín se v hlavní soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2015" umístil v kategorií obcí 
od 501 do 2 000 obyvatel na 130. místě, což odpovídá 24,71 bodů. 

d) Informovanost o problematice předchází vzniku odpad/opětovném použití/třídění 
odpadů nebo kombinace témat 

V rámci projektu bude realizována osvěta veřejnosti, a to prostřednictvím uveřejnění článku 
v místním periodiku, předpokládá se též realizace informačních letáků pro veřejnost. 

e) Míra finanční spoluúčasti žadatele 

Míra finanční spoluúčasti žadatele byla stanovena na 55,1%. 

V Mrákotíně dne 11. 7. 2016 

588 54 MRAKOTIN 49 
IČO: 00286265 DIČ: CZ00286265 

MĚSTYS MRAKOTIN 
588 54 MRÁKOTÍN 49 
r 00286265 DIČ: CZ00286265 

© 567 317 514 -1-



Příloha 3 - Rozpočet projektu 

Projekt: „Zkvalitnění nakládání s využitelnými složkami odpadů v Městysi Mrákotín" 

Položka Počet 
ks 

Jednotková cena Cena celkem 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

Oceloplechový 
kontejner -
AVIA s hákem 
TYP 6146, 
3335x1820x 
1200 
Opatření: c)pořízení 
velkoobjemových a 
sběrných nádob na 
využitelné složky 
komunálního odpadu 

1 ks 46.490,- Kč 56.253,- Kč 46.490,- Kč 56.253,- Kč 3335x1820x 
1200 
Opatření: c)pořízení 
velkoobjemových a 
sběrných nádob na 
využitelné složky 
komunálního odpadu 

Plastový box, 
500 litrů, bez 
víka, 120 x 80 x 
790 
Opatření: c)pořízení 
velkoobjemových a 
sběrných nádob na 
využitelné složky 
komunálního odpadu 

2 ks 4.690,- Kč 5.675,- Kč 9.380,- Kč 11.350,- Kč 

Kontejner, 
kombinované 
otevírání, 640 I, 
1600x500x 
800 
Opatření: c)pořízení 
velkoobjemových a 
sběrných nádob na 
využitelné složky 
komunálního odpadu 

1 ks 7.390,- Kč 8.942,- Kč 7.390,- Kč 8.942,- Kč 

Plastové 
nádoby 60 I, 
335 x 400 x 
640 
Opatření: c)pořízení 
velkoobjemových a 
sběrných nádob na 
využitelné složky 
komunálního odpadu 

3 ks 220,- Kč 266,- Kč 660,- Kč 798,- Kč 

Kovový sud 
s odnímatelným 
víkem 200 I, 
595 x 820 
Opatření: c)pořízení 
velkoobjemových a 
sběrných nádob na 
využitelné složky 
komunálního odpadu 

3 ks 799,- Kč 967,- Kč 2.397,- Kč 2.901,- Kč 



Stojan na pytle 
s víkem TYP 
5238,2x 120 I, 
845 x 945 
Opatření: c)pořízení 
velkoobjemových a 
sběrných nádob na 
využitelné složky 
komunálního odpadu 

2 ks 1.899,- Kč 2.298,- Kč 3.798,- Kč 4.596,- Kč 

Vyhotovení 
informační 
materiálů 
v rámci osvěty 
veřejnosti 
Opatření: e) 
informování občanů a 
propagace 

1 ks 5.000,- Kč 6.050,- Kč 5.000,- Kč 6.050,- Kč 

CELKEM 75.115,- Kč 90.890,- Kč 

Vzhledem ktomu, že žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti 

s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. Při výpočtu 

dotace ve formuláři žádosti se tedy vychází z uvedené ceny celkem včetně DPH, tedy 

celkem 90.890,- Kč. 

V Mrákotíně dne 11. 7. 2016 

^(720, 

liroslav Požár, starosta 

,*,5®854 MRAKOTIN 49 
00286265 DIC: CZ00286265 

^ 567 317 514 1 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0049) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:4936616  

a 
 
Městys Okříšky 
se sídlem: Jihlavská 1, Okříšky 675 21 
IČO: 00290050 
zastoupen: Zdeňkem Ryšavým, starostou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka Brno 

číslo účtu: 94-812711/0710 
variabilní symbol: 4936616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Zlepšujeme podmínky pro třídění a kompostování 
komunálních odpadů“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 45 000 Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 122 010 Kč 
Výše dotace v Kč 45 000 Kč 
Výše dotace v %  36,88 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 63,12 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 77 010 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. prosince 2016.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0049“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 31. prosince 2016. 
Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. ledna 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-
vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Zdeněk Ryšavý Ing. Vladimír Novotný 
 starosta městyse náměstek hejtmana 



Kraj Vysočina 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

EvidonČní Číslo (žadatel nevyplňuje) T V  0 - / 6 9 6 .  O o W  

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-12_07_16-64 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu 
Zlepšujeme podmínky pro třídění a kompostování 
komunálních odpadů 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Městys Okříšky 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Jihlavská 1 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Okříšky 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 67521 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00290050 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČNB Brno 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 94-812711/0710 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Zdeněk 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Ryšavý 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Zdeněk 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Ryšavý Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: rysavy@ou.okrisky.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 724287708 



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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Okříšky/Černé lesy 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 

vede k podání žádosti) 

Městys Okříšky dlouhodobě buduje systém 
odpadového hospodářství, který je na solidní 
úrovni (14 sběrných míst s 81 kontejnery na 
tříděný odpad, sběrný dvůr společnosti ESKO-T, 
komunitní kompostárna). Přesto máme ještě 
rezervy, v souvislosti se změnami legislativy, které 
povedou k vyšším nákladům za ukládání 
směsného komunálního odpadu je snahou 
městyse ještě více podporovat předcházení vzniku 
odpadů a jejich třídění, aby se snížilo množství 
směsného komunálního odpadu. Jednou z cest je 
trvalá propagace a informovanost veřejnosti o 
významu o třídění a předcházení vzniku odpadů, 
zároveň se snažíme zvyšovat komfort pro občany, 
protože lepší podmínky se projeví v jejich aktivním 
přístupu. Dotazníkovým průzkumem byl zjištěný 
značný zájem o zahradní kompostéry pro rodinné 
domy, z pravidelných anket vyplývá požadavek 
veřejnosti na zpevnění ploch sběrných míst kvůli 
lepšímu přístupu i vzhledu. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 

projektem dosaženo) 

- zvýšení zájmu o domácí kompostování 
bioodpadu a návrat jeho složek do půdy 
- zvýšení objemu vytříděných komunálních odpadů 
- zlepšení podmínek pro třídění komunálních 
odpadů 
- zlepšení estetického vzhledu sběrných míst 
- lepší informovanost veřejnosti o významu třídění 
a předcházení vzniku odpadů pro životní prostředí 
a úsporu nákladů za systém nakládání s odpady 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

- všichni občané městyse 
- majitelé zahrádek se zájmem o kompostování 
- pracovníci a návštěvníci úřadu městyse 



5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

V rámci projektu bude pořízeno 50 ks zahradních 
kompostérů pro domácnosti se zahradami na 
základě průzkumu. Úřadu městyse se vrátilo 44 
vyplněných dotazníků od zájemců, nakoupeno 
Dude 50 ks na základě zkušenosti, že po zahájení 
ejich distribuce se ještě ozvou další zájemci. 
Podmínkou pro získání kompostérů je min. 3letý 
Drovoz, který bude městys kontrolovat. 
Úřad městyse půjde občanům příkladem, proto 
budou pořízeny 4 sady interiérových nádob na 
tříděný odpad, které budou umístěné v kancelářích 
podatelny, stavebního úřadu, ekonomické sekce a 
na chodbě pro veřejnost. 
Většina sběrných míst v městysi s kontejnery na 
tříděný odpad má zpevněné plochy, v rámci 
projektu bude provedeno vydláždění betonovými 
dlaždicemi dvou sběrných míst, kde jsou nyní 
kontejnery pouze na starých rozpadajících se 
panelech na ulici V Zahradách a B. Němcové. 
Pro zvýšení informovanosti občanů o významu a 
přínosech předcházení vzniku odpadů, třídění 
odpadů a jejich dalším využití bude vydaný 
čtyřstránkový informační materiál s kompletními 
informace o umístění sběrných míst a kontejnerů, 
přehledem co do kterého kontejneru patří a 
nepatří, doporučeními zodpovědného chování k 
předcházení vzniku odpadů a způsoby dalšího 
využití vytříděného odpadu. Materiál bude 
distribuovaný do všech domácností v městysi. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

- 50 ks zahradních kompostérů 
- 4 sady interiérových nádob na třídění odpadu 
- 2 nové zpevněné plochy na sběrných místech 
- 850 ks čtyřstránkového informačního materiálu 
k předcházení vzniku a třídění odpadů 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

září - prosinec 2016 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Městys Okříšky má bohaté zkušenosti s realizací 
projektů z Fondu Vysočiny i od jiných 
poskytovatelů. V oblasti odpadového hospodářství 
to byla např. výstavba komunitní kompostárny 
(OPŽP), svozová technika s velkoobjemovými 
kontejnery na bioodpad (OPŽP), pořízení 
kontejnerů na bioodpad (FV - Bioodpady 2011) 



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

122 010 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

45 000 Kč 36,88 % 
9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

45 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 77 010 Kč 63,12 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

77 010 Kč 100,00 % 

10. 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 

El 

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 • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 

národního majetku, 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. 

13. 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 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

- Příloha č. 1 - popis naplnění specifických kritérií 
- Příloha č. 2 - Městys doklad o právní subjektivitě nepředkládá 
- Příloha č. 3 - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
- Příloha č. 4 - Podrobný položkový rozpis nákladů 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

V Okříškách dne 12. 7. 2016 

Razítko a podpisy 
zástupce žai 



Příloha č. 1 k Žádosti o poskytnutí podpory z FONDU VYSOČINY, 
program Odpady 2016 

POPIS NAPLNĚNÍ SPECIFICKÝCH KRITÉRIÍ 

projektu „Zlepšujeme podmínky pro třídění a kompostování 
komunálních odpadů" 

(grantový program Fondu Vysočina „Odpady 2016") 

a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu (bodové rozpětí 1-5) 

Projekt je zaměřený na bioodpad, papír, plasty, bílé sklo, barevné sklo, kovy - celkem 6 
využitelných složek odpadu. 

b) Využití rozsahu opatření z bodu 5) Výzvy (bodové rozpětí 1-4) 

V rámci projektu budou realizovaná 4 opatření: 

- pořízení kompostérů a kompostovacích sil 

- interiérové nádoby a sady tašek na třídění odpadů 

- informování občanů a propagace předcházení vzniku odpadů, opětovném použití a 
správném třídění odpadů (např. využití výrobků a materiálů vyrobených z 
recyklovaných materiálů, uspořádání výměnné burzy knih, hraček, oblečení, zelené 
slavnosti, apod.) 

- zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání pro kontejnery/nádoby na 
tříděný odpad nebo k opětovnému použití 

c) Umístění v hlavní soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2015" (bodové rozpětí 0-4) 

V soutěži „My třídíme nejlépe 2015" se městys Okříšky umístil v kategorii 2001 - 10 000 
obyvatel na 7. místě se ziskem 50,74 bodů. 

d) Informovanost o problematice předcházení vzniku odpadů/opětovném 
p o u ž i t í / t ř í d ě n í  o d p a d ů  n e b o  k o m b i n a c e  t é m a t  ( b o d o v é  r o z p ě t í  0 - 3 )  

O problematice předcházení vzniku odpadů, jejich třídění a dalším využití informujeme 
občany pravidelně na webových stránkách městyse www.okriskv.cz a ve Zpravodaji 
Zdravého městyse Okříšky. V rámci projektu vydáme speciální čtyřstránkový materiál 
s kompletními informace o umístění sběrných míst a kontejnerů, přehledem co do kterého 
kontejneru patří a nepatří, doporučeními zodpovědného chování k předcházení vzniku 
odpadů a způsoby dalšího využití vytříděného odpadu. 

e) Míra finanční spoluúčasti žadatele (bodové rozpětí 0-4) 

Spoluúčast žadatele je 63,12% celkových nákladů projc''+" 

VOkříškách 12. 7.2016 



Příloha č. 4 k Žádosti o poskytnutí podpory z FONDU VYSOČINY, 
program Odpady 2016 

PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ 

projektu „Zlepšujeme podmínky pro třídění a kompostování 
komunálních odpadů" 

(grantový program Fondu Vysočina „Odpady 2016") 

Položka Cena bez DPH Cena s DPH 
50 ks zahradních kompostérů o objemu 600-700 litrů 
(cena stanovena na základě internetových nabídek) 

55 000,00 66 550,00 

4 sady interiérových nádob (3 ks o objemu 45 litrů) na 
třídění odpadu (cena stanovena na základě 
internetových nabídek) 

6 000,00 7 260,00 

850 ks informačního materiálu (kopírování na úřadu 
městyse) 

- 11 900,00 

2 vydlážděná sběrná místa o velikosti 12 m2 (provedou 
Technické služby Okříšky s.r.o., cena stanovena podle 
loňských cen dláždění jiných sběrných míst) 

30 000,00 36 300,00 

Celkem 122 010,00 

VOkříškách 12. 7.2016 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0050) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:5036616  

a 
 
Město Polná 
se sídlem: Husovo náměstí 39, Polná 588 13 
IČO: 00286435 
zastoupeno: Jindřichem Skočdopolem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-1213681/0710 
variabilní symbol: 5036616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Zlepšení podmínek pro třídění odpadu v Polné“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 154 133 Kč 
Výše dotace v Kč 50 000 Kč 
Výše dotace v %  32,44 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 67,56 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 104 133 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. května 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0050“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 31. května 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 30. června 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Jindřich Skočdopole Ing. Vladimír Novotný 
 starosta městyse náměstek hejtmana 



I/ 

Kraj vysocma 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) "=f (/ OJG°(<í - ooSb 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-12_07_16-65 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu Zlepšení podmínek pro třídění odpadu v Polné 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Město Polná 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obec 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Husovo náměstí 39 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Polná 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58813 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00286435 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČNB 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 94-1213681/0710 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Jindřich 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Skočdopole 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Mgr. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Tomáš 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Obořil Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: projektový manažer 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: Tomas.Oboril@mu-polna.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 567559245 

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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Město Polná 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 

vede k podání žádosti) 

Nadměrná produkce odpadu je aktuálním 
celospolečenským problémem, proti němuž je 
nutné bojovat a provádět taková opatření, která 
vedou k předcházení vzniku odpadů, opětovnému 
použití i správnému třídění jednotlivých 
využitelných složek odpadu. Město Polná se řadí k 
obcím, které se snaží s narůstajícím množstvím 
odpadu bojovat. Město Polná se snaží působit na 
své občany již ve fázi prevence vzniku odpadů, a 
to vydáváním pravidelného měsíčního seriálu o 
třídění odpadu v Polenském zpravodaji. Za účelem 
třídění již vzniklého odpadu město Polná neustále 
rozšiřuje počet kontejnerů na tříděný odpad, které 
jsou rozmístěny na cca 25 sběrných místech po 
celém městě. V současné době mají občané 
možnost třídit 6 využitelných složek odpadu. 
Nedostatek je spatřován v chybějících 
kontejnerech na bioodpad. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 

projektem dosaženo) 

Celkovým cílem projektu je zlepšení podmínek pro 
třídění odpadu ve městě Polná. 
Dílčími cíli jsou: 
- vybudování kontejnerového stání pro kontejnery 
na tříděný odpad, na kterém budou umístěny 
kontejnery pro 6 využitelných složek odpadu 
- pořízení 2 velkoobjemových kontejnerů na 
bioodpad, které budou umístěny tak, aby mohli být 
efektivně využívány co největším počtem obyvatel 
města 
- pořízení kompostérů, které budou následně 
předány do užívání občanům města. Ti je budou 
moci využívat na svých zahradách 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

Občané města Polná 



5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

V rámci projektu budou pořízeny velkoobjemové 
kontejnery na bioodpad, kompostéry a bude 
vybudována zpevněná plocha pro kontejnerové 
stání na tříděný odpad. 
Velkoobjemové kontejnery budou umístěny na 
veřejně přístupném místě tak, aby mohli být 
využívány co největším počtem obyvatel města. 
Zájemci ze strany občanů, kteří mají k dispozici 
prostory pro umístění kompostérů, budou mít 
možnost podat žádost o bezplatné přidělení 
kompostérů. Kompostéry budou následně 
distribuovány mezi občany města. 
Ve městě bude vybudováno nové zpevněné stání 
pro kontejnery, na které budou následně umístěny 
kontejnery určené pro třídění 6 druhů odpadů. 
Díky výše uvedeným opatřením dojde ke zlepšení 
podmínek pro třídění 7 využitelných složek 
odpadu. Konkrétně: bioodpad, papír, plast, bílé 
sklo, barevné sklo, textil a elektrozařízení. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

Pořízení: 
- 2 ks velkoobjemového kontejneru na bioodpad 
- vybudování kontejnerového stání pro třídění 6 
využitelných složek odpadu 
- pořízení 65 ks kompostérů 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

1. září 2016-31. května 2017 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Zabezpečení projeku má na starosti Mgr. Tomáš 
Obořil. 
Vzdělání: 
- UP v Olomouci, právnická fakulta - navazující 
magisterský studijní program, obor evropská studia 
se zaměřením na evropské právo 
- Masarykova univerzita, právnická fakulta -
navazující magisterský studijní program, obor 
veřejná správa. 
Pracovní náplň: 
- Příprava a zpracování žádostí o dotace (krajské, 
ministerské, evropské) 
- Zajišťování koncepčního rozvoje města 
- Konzultace záměrů města s externími odborníky 
- Zpracování programu regenerace památek MK 
- Koordinace výběrových řízení u zakázek malého 
rozsahu 
- atd. 
Zkušenosti s realizací projektů: 
- Příprava, zpracování a podání žádostí o dotace 
(krajské, ministerské, evropské) 
- Realizace projektů 
- Zpracování závěrečných zpráv a vyúčtování 
- Zpracování monitorovacích zpráv 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 154133 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 50 000 Kč 32,44 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

50 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 104133 Kč 67,56 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

104 133 Kč 100,00 % 

10. 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 • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 

národního majetku, 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. 

13. 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 1.1. do 31.12.. 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

1) Stručný popis naplnění specifických kritérií 
2) Tiskový materiál Třiďme odpad 
3) Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 
4) Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva 
5) Rozpis nákladů projektu 

V Polné dne 12. 7. 2016 

ja/podpis statutárního 
á^tupce žadatele 

Razítl 

Poznámka žadatele 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje krítéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 



Popis specifických kritérií 

a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu 

V rámci projektu budou pořízeny 2 velkoobjemové kontejnery na bioodpad, 65 kompostérů a 

materiál pro vybudování zpevněné plochy pro kontejnerové stání. Díky tomu dojde ke zlepšení 

podmínek pro třídění 7 využitelných složek odpadu. Konkrétně: bioodpad, papír, plast, bílé 

sklo, barevné sklo, textil a elektrozařízení. 

b) Využití rozsahu opatření z bodu 5) Výzvy 

Projekt počítá s kombinací 3 podporovaných opatření. 30 % předpokládaných celkových 

nákladů budou tvořit náklady na pořízení materiálu na vybudování kontejnerových stání pro 

kontejnery na tříděný odpad, 31,2 % předpokládaných celkových nákladů budou tvořit náklady 

na pořízení velkoobjemových kontejnerů na využitelnou složku komunálního odpadu 

(bioodpad) a na pořízení kompostérů bude použito 38,8 % předpokládaných celkových nákladů. 

c) Umístění v hlavní soutěži obcí ..My třídíme nejlépe 2015" 

Město Polná získalo v soutěži „My třídíme nejlépe 2015" 52,57 bodů. 

d) Informovanost o problematice předcházení vzniku odpadů a jeho třídění 

Za účelem informování občanů města Polná o problematice předcházení vzniku odpadů, jejich 

třídění a opětovnému využití, vytvořil místostarosta města Polná, pan Luboš Kousal, 

vícestranný tiskový materiál, který vychází pravidelně od ledna 2016 každý měsíc jako seriál 

v Polenském zpravodaji pod názvem: Třiďme odpad - má to smysl aneb třídím - třídíš -

třídíme. Doposud vyšlo 7 pokračování seriálu v celkovém rozsahu 7 stran o velikosti A4. Kopie 

tiskového materiálu je přílohou č. 2 této žádosti. 

e) Míra finanční spoluúčasti žadatele 

Míra finanční spoluúčasti žadatele je vyšší než 55 %. 





Rozpočet 

Název Cena za kus (s DPH) Počet kusů Cena celkem (s DPH) 

Kompostéry 919,- 65 ks 59 735,-

Velkoobjemový kontejner 24 079,- 2 ks 48 158,-

Kontejnerové stání 46 240,- 1 ks 46 240,-

Celková cena 154 133,-

Blíže k cenám viz příloha rozpočtu. 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0056) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:5636616  

a 
 
Obec Čáslavice 
se sídlem: Čáslavice 23, Čáslavice 675 24 
IČO: 00289183 
zastoupena: Vladimírem Bartesem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S. 

číslo účtu: 1522179399/0800 
variabilní symbol: 5636616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Čáslavice – kontejnerová stání“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 47 000 Kč (slovy: čtyřicet sedm tisíc 
korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 104 950 Kč 
Výše dotace v Kč 47 000 Kč 
Výše dotace v %  44,78 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 55,22 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 57 950 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. května 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0056“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 31. května 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 30. června 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Vladimír Bartes Ing. Vladimír Novotný 
 starosta obce náměstek hejtmana 



/ 
I/ 

Kraj vysocí na 

FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) fV 005Z 

Kód elektronické žádosti (po 

finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-13_07_16-72 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu Čáslavice - kontejnerová stání 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Obec Čáslavice 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Čáslavice 23 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Čáslavice 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 67524 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Čáslavice 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00289183 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 1522179399/0800 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Vladimír 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Bartes 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Vladimír 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Bartes Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: oucaslavice@iol.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 568883424 

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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Čáslavice 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

V naší obci jsou již dlouhodobě shromažďovány a 
tříděny odpady v 7 sběrných hnízdech, které jsou 
vybaveny plastovými kontejnery na kolečkách. 
Povrch části sběrných hnízd je nezpevněn a tím 
dochází k problémům při výsypu jednotlivých 
kontejnerů svozovou firmou, na což jsme již byli 
několikrát upozorňováni. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Zpevnit povrchy prvých dvou sběrných míst včetně 
zbudování oplocení zhotoveného z ocelových 
trubek a dřeva. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Všichni občané a chalupáři obce Čáslavice. 
Svozová firma, která zajišťuje svoz tříděných 
odpadů. Dále pak samotné prostředí a vzhled 
obce. 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

V rámci uvažovaného projektu budou zbudována 
dvě sběrná místa na tříděný odpad tak, aby 
splňovala jednak potřeby občanů, tak nároky 
svozové firmy. Sběrná místa budou navíc 
rozšířena tak, aby na nich bylo možné umístit další 
kontejnery na tříděný odpad. Pod jedním z nich 
bude nutno uložit sběrné potrubí na odvod 
srážkových vod. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

Dvě nová sběrná místa s kapacitou 8 kontejnerů 
na sběr a shromažďování využitelných složek 
odpadu a to papír, plasty, bílé sklo, barevné sklo, 
nápojový karton, bioodpad a kovy. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

10/2016-5/2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

V naší obci jsme již mnohokrát čerpali dotace z 
Fondu Vysočiny. Neznáme ani nevíme o žádné 
překážce, která by nám zabránila přidělenou 
dotaci efektivně využít. 



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 104 950 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 47 000 Kč 44,78 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 47 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 57 950 Kč 55,22 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 57 950 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 % 

10. 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 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 
národního majetku, 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. 

13. 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 



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

1. Stručný popis - naplnění specifických kritérií 
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele - obce nedokládají 
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 
4. Podrobný pokložkový rozpis nákladů 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

V Čáslavicích dne 12. 07. 2016 

°S=C ČASLAVI, 
®7524čás/awce 

okres Třebíč 

Razítko a podpis statutárního 
J zástupce žadatele 



Příloha č. 1 

Naplnění specifických kritérií 

a) Projekt je zaměřen na 7 složek využitelných odpadů a to papír, plat, bílé sklo, barevné sklo, 
nápojový karton, bioodpad a kovy 

b) V rámci projektu bude řešeno jedno podporované opatření, které je uvedeno pod bodem 5/g 
- zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 

c) Obec Čáslavice se v hlavní soutěži „My třídíme nejlépe 2015" umístila na 38 místě 
a získala 53,99 bodů 

d) Občané obce jsou pravidelně informováni o problematice třídění jednak články v místním 
zpravodaji, tak vícestránkovými letáky dodanými svozovou společností ESKO-T. Výchova 
dětí začíná již v naší škole, která nese a v letošním roce již po třetí obhájila titul 
EKOŠKOLA. 

e) Finanční spoluúčast obce bude činit 55,22 % 

03S1C ČÁSLAVÍCH 
£75 24 Čáslavice 

Vladimír Bartes 
starosta obce Čáslavice 



Příloha č. 4 

Položkový rozpočet 

1. Zemní práce 
- úprava pláně včetně odvozu přebytečné zeminy m3 13,82 á 550,-- Kč = 7.600,-- Kč 

2. Vodorovné konstrukce 
- pokládka zámkové dlažby včetně podkladní vrstvy m2 42 á 800,-- Kč = 33.600,-- Kč 
- pokládka obrub m 57 á 400,- Kč = 22.800,- Kč 

3. Zámečnické práce 
- sloupek ocelový prům. 80 dl. 1.700 ks 14 á 950,- Kč = 13.300,- Kč 

4. Truhlářské výrobky 
- dřevěné výplně hoblované ks 60 á 100,— Kč= 6.000,-Kč 

5. Odvodnění 
- trubní vedení prům. 250 dl. 13 m včetně pokládky kpl. 15.000,- Kč 
- uliční vpusť dešťová ks 1 á 1.600;- Kč = 1.600,- Kč 
6. Ostatní doplňkové položky 
- dodávka betonu C 12/15 m3 2 á 1.800,- Kč = 3.600,- Kč 

- nátěrové hmoty kpl. 1.450,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 104.950,— Kč 

°3-C o/.,. . 

okres Třebíč 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0057) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:5736616  

a 
 
Obec Chyšná 
se sídlem: Chyšná 33, Chyšná 395 01 
IČO: 00583448 
zastoupena: Vladimírem Kosem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční Banka a.s. 

číslo účtu: 12323261/0100 
variabilní symbol: 5736616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Zkvalitnění třídění odpadů v obci“, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 125 000 Kč 
Výše dotace v Kč 50 000 Kč 
Výše dotace v %  40 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 60 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 75 000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. června 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0057“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. června 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. července 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Vladimír Kos Ing. Vladimír Novotný 
 starosta obce náměstek hejtmana 
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Kraj Vysocí na 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) 0ŮS7-
Kód elektronické žádosti (po 

finálním vyplněni žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-13_ 07 J 6-73 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu Zkvalitnění třídění odpadů v obci 

Přesný název: Obec Chyšná 

Právní forma: Obec 

Ulice: Chyšná 33 

Obec: Chyšná 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 39501 

Pošta: . 

IČO/RČ: 00583448 

Název banky: Komerční Banka a.s. 

Číslo účtu: 12323261/0100 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Vladimír 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Kos 

Funkce: starosta obce 

Titul: 

Jméno: Vladimír 

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Kos 

osoba projektu) Funkce: starosta obce 

Email: obec.chysna@cmail.cz 

Tel.: 603531889 

Indentifikační údaje 

zřizovatele (vyplní jen žadatel, 

Přesný název: 
Indentifikační údaje 

zřizovatele (vyplní jen žadatel, IČO: 

pokud je příspěvkovou 

organizací zřizovanou obcí) 
Název banky: pokud je příspěvkovou 

organizací zřizovanou obcí) 
Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Obec Chyšná 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

Zkvalitnit stávající nevyhovující stav třídění odpadu 
v obci. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem programu je podpořit předcházení vzniku 

odpadů, opětovné použití i správné třídění 

ednotlivých využitelných složek odpadu v obci. 

Realizace projektů povede ke snížení celkové 

produkce odpadů ukládaných na skládky, zvýší se 

účelné třídění využitelných složek odpadu a 

širší zapojení obyvatel Obce do systému třídění 

všech využitelných složek komunálního odpadu. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeši) 

Projekt řeší dostupný a účelný sběr tříděného 

odpadu pro všechny občany, rekreanty a 

návštěvníky obce. 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

Obec má dvě kontejnerová stání, která 

neodpovídají dnešním standartům, Je potřeba 

opravit stávající kontejnery a dokoupit nové pro 

rozšíření složek využitelného odpadu. Pro lepší 

manipulaci a zabezpečení kontejnerů je třeba 

zpevnit a rozšířit plochu pod kontejnery a 

současně s tím zlepšit estetický vzhled těchto 

míst. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

Předcházení vzniku odpadů, správné třídění a 

opětovné použití jednotlivých využitelných složek 

odpadu z obce. 

Snížení celkové produkce odpadů ukládaných na 

skládky a širší zapojení obyvatel Obce do systému 
třídění komunálního odpadu. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončeni 
projektu 

srpen 2016 - červen 2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektu) 

Obec stávající kontejnerová místa před více jak 

deseti lety vybudovala a nadále je udržuje v rámci 

možností provozuschopné. 



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

50 000 Kč 40,00 % 
9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

50 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 75 000 Kč 60,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

Kč ,00 % 

% 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 75 000 Kč 100,00 

% 

% 

10. 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 neni plátcem DPH • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považuji závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, 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 
neni v likvidaci. 

13. 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 



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

příloha č.1: stručný popis naplnění specifických kritérií. 

č.2: doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 

č.3: položkový rozpočet akce. 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektu 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádosti připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládáni projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

V Chyšné dne 13.7.2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 



v 4 

příloha C. 1: 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 

a.) Projekt je zaměřen na 7 využitelných složek odpadu. 

(papír, sklo barevné, sklo bílé, plast, nápojový karton, elektrozařízení, baterie ) 

b.) Projekt kombinuje 5 opatření dle bodu 5) výzvy. 

(pořízení velkoobjemových a sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu, 

- interiérové nádoby a sady tašek na třídění odpadů, - informování občanů a propagace 

předcházení vzniku odpadů, - repasování a opravy stávajících kontejnerů na tříděný 

odpad, - zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání pro kontejnery/nádoby na 

tříděný odpad nebo k opětovnému použití) 

c.) Obec se v soutěži „My třídíme nejlépe" umístila na 150 místě s počtem bodů: 53,47 . 

d.) Informovanost proběhne formou přednášky na veřejné akci ve spolupráci s firmou 
SOMPO, a.s. 

e.) míra finanční spoluúčasti žadatele je 60%. 



Příloha č.3 

Podrobný položkový rozpočet 

1 Velkoobjemový kontejner nový 2ks 20 000,-

2 Interiérové nádoby, 

sady tašek na tříděný odpad 
2 ks 

60ks 19 500,-

3 Informační brožury, veřejná akce pro 

informování občanů a propagace předcházení 

vzniku odpadů, výměnná burza knih 22 000,-

4 Opravy stávajících kontejnerů 9ks 27 000,-

5 Zpevnění a rozšíření stávajících 2stání 36 500,-

celkem 125 000,-Kč 



Strana 1 (celkem 6)  

 

FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0060) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:6036616  

a 
 
Obec Nový Jimramov 
se sídlem: Nový Jimramov 30, Nový Jimramov 592 42 
IČO: 00599638 
zastoupena: Jaroslavem Benešem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S. 

číslo účtu: 1478685349/0800 
variabilní symbol: 6036616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Třídění využitelných složek odpadu v Novém Jimramově“, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 35 000 Kč (slovy: třicet pět tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 77 879 Kč 
Výše dotace v Kč 35 000 Kč 
Výše dotace v %  44,94 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 55,06 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 42 879 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. června 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0060“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. června 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. července 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. Září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Jaroslav Beneš Ing. Vladimír Novotný 
 starosta obce náměstek hejtmana 



Kraj Vys oana 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Ctieslat data" vzáhlaví formuláře) 

FV01694-13_ _07_16-78 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu 
Třídění využitelných složek odpadu v Novém 
Jimramově 

Přesný název: Obec Nový Jimramov 

Právní forma: Obec 

Ulice: Nový Jimramov 30 

Obec: Nový Jimramov 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 59242 

Pošta: Jimramov 

IČO/RČ: 00599638 

Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNAA.S. 

Číslo účtu: 1478685349/0800 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Jaroslav 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Beneš 

Funkce: starosta 

Titul: 

Jméno: Vladimír 

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Dobiáš 

osoba projektu) Funkce: tajemník Mikroregionu Novoměstsko 

Email: vladimir.dobias@meu.nmnm.cz 

Tel.: 724947762 



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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 

(Měs to/obec/m ikroregion) 

Nový Jimramov/Mikroregion Novoměstsko 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která 
Vás vede k podání žádosti) 

Obec Nový Jimramov je klasickou podhorskou 
oblastí s nepravidelnou nesouvislou zástavbou, 
vytvářející oddělené osamocené osady a lokality. 
Tento typ zástavby je značně náročný na zajištění 
technické infrastruktury včetně odpadového 
hospodářství. Obec v rámci odpadového 
hospodářství musí vytvářet četnější sběrná místa, aby 
bylo rovnoměrněji pokryto její území. To je spojeno s 
vyššími náklady jak na pořízení svozových míst tak na 
odvoz tříděného odpadu. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro 
provozování funkčního odpadového hospodářství 
obce. V rámci akce bude provedeno doplnění 
sběrných míst o 5 kontajnerů na tříděný odpad, který 
se doposud netřídil tj. kovový odpad a plast, 
elektrobaterie,papír. Dále bude poplněn sběrný 
systém o jeden kontajner kovový na bioodpad. V 
průběhu vlastní realizace projektu bude i provedena 
přednáška občanům obce o nakládáni s domovními 
odpady s výzvou k důslednějšímu třídění odpadů již 
ve vlastních obydlí. Pro tento účel je součástí projektu 
i zajištění sady tašek na třídění odpadu jednotlivých 
domácností. Hlavním cílem prováděných opatření je 
snížit množství vyváženého komunálního odpadu. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Projekt je zaměřen především na všechny občany 
Nového Jimramova, předškoláky, školní mládež, 
neziskové organizace a spolky, hosty místních 
rekreačních středisek, chalupáře a na veškeré 
návštěvníky Mikroregionu Novoměsko, kteří navštíví 
tuto lokalitu. 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

V rámci realizace projektu bude rozšířeno a 
doplněno třídění odpadů v odpadovém hospodářství 
obce Nový Jimramov. Dvě nejvíce používaná sběrná 
místa budou doplněny o kontejnery na třídění 
kovových odpadů, jedno sběrné místo bude 
doplněno o plastový kontajner na papír, 
elektrobaterie a plast. Dále bude hlavní sběrné místo 
doplněno o jeden kontejner na biodopad. Vzhledem 
k větším vzdálenostem domácností ke sběrným 
místům obdrží tyto pro usnadění třídění odpadů 
vznikajících v domácnostech tašky umožňující třídění 
odpadů přímo v objektech bydlení. Doplňujícím 
opatřením bude dodání vícestránkového podrobného 
návodu jak správně třídit v počtu 50 ks pro občany 
obce i chalupáře spojeného s přednáškou na toto 
téma. 



6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

Výstupem projektu bude zakoupení: 1 ks. kovový 
kontejner na bioodpad o kapacitě 6m3,2ks 
kontajnerů na kov o kapacitě 1100 1,2x plast nádoba 
o kapacitě 1100 I na papír a plast, 1 ks nádoby 120 I 
na baterie a monočlánky, tašky na třídění odpadů v 
domácnosti v počtu 40ks, 50 ks vydaný informační 
materiál pro domácnost. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

zahájení projektu: po podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotace, ukončení projektu: do 30.6.2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušenostís 
realizací projektů) 

Obec Nový Jimramov realizuje více náročných 
investičních i neinvestičních projektů. V současnosti 
byla zhotovena přístupová cesta pro některé trvale 
obydlené lokality v hodnotě 0,8 mil. Kč, 
bylyzhotoveny dva obecní byty v hodnotě 1,2 mil. Kč, 
autobusové čekárny v hodnotě 0,2 mil. Kč. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

77 879 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

35 000 Kč 44,94 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

35 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Spoluúčast 
žadatele 

42 879 Kč 55,06 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho investiční 
spoluúčast Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 42 879 Kč 100,00 % 

10. 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 0 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 
národního majetku, 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. 

13. 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 1.1. do 31.12.. 



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

1 .Stručný popis naplnění jednotlivých kritérií, 2.Doklad o právní subjektivitě žadatele -pro 
obec irelevantní, 3. Doložení náležitostí dle zákona 250/2000Sb. 4.Podrobný položkový 
rozpis nákladů 

V Novém Jim rámově dne 13.7.2016 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadovanfr^ĚQf)fc$& 
Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v sam ostatném dokům entu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkováni) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + 
ENTER 

Ražrtko a podpis statutárního 
zástupoe^a^teie^ 



Příloha č.l 

Stručný popis specifických kritérií 

Grantový program: ODPADY 2016 

1. Specifická kritéria 

a/ zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu, 

nákup kontejneru na kovy, plast, papír, bioodpad, baterie 

b/ využití rozsahu opatření z bodu 5) výzvy 

jedno podporované opatření/pořízení velkoobjemových sběrných nádob/s nákladem 
více jak 40% z celkových rozpočtovaných nákladů, 

c/ umístnění v soutěži „My třídíme nejlíp" 
Nový Jimramov 21. pořadí, počet bodů 78,04 

d/ Informovanost o problematice předcházení vzniku odpadů/ opětovném použití /třídění 
odpadů nebo kombinace témat, 

jedna přednáška pro veřejnost s doplněním o vícestránkový tištěný materiál, který bude 
obsahovat veškeré ucelené informace o všech využitelných složkách, které obec třídí /tj. papír, 
bílé a barevné sklo, plasty, kovy,baterie,bioodpad, textil,/ se jmenovité určením příkladů 
materiálů, které lze do příslušných kontejnerů ukládat, které nikoliv, termíny vývozů, všeobecné 
informace o nutnosti postupného snižování produkce komunálního netříděného odpadu včetně 
sdělení průměrných ročních nákladů , které je obec nucena vynakládat na likvidaci odpadů, 

e/ míra spoluúčasti žadatele 

55,06 % 





Příloha č.4 

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu : 

Opatření - Pořízení velkoobjemových a sběrných nádob - celkem 69 319 Kč 

včetně DPH 

- pořízení velkoobjemového kovového kontajneru na biomasu s kapacitou 6m3 

- 35 OOOKč vč. DPH 

- pořízení 4 ks velkoobjemové sběrné nádoby 1 100 l /2ks na kovový odpad, 1 ks na papír a 1 

ks na plast/, 

4ks x 8 190 Kč tj. 32 760 Kč včetně DPH 

- pořízení Iks sběrné nádoby 120 l na elektrobaterie, 

1 ks x 1 559Kč tj. 1 559 Kč včetně DPH 

Opatření - Nákup sady tašek na třídění odpadů 

-nákup sady tašek pro třídění odpadů přímo v domácnostech, 

1 ks 214 Kč včetně DPH, 40ks x 214 Kč, celkem 8 560 Kč včetně DPH 

Opatření - informace občanům 
- náklady na distribuci informačních materiálů pro občany nejsou zahrnuty do celkových 

nákladů projektu a případné náklady bude obec hradit ze svých prostředků, zpracování 

materiálů bude pro obec zajišťovat Mikroregion Novoměstsko v rámci činnosti své pracovní 

skupiny, 

Celkem všechna opatření 77 879 Kč 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0066) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:6636616  

a 
 
Město Telč 
se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč 588 56 
IČO: 00286745 
zastoupeno: Mgr. Romanem Fabešem, starostou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S. 

číslo účtu: 1466015399/0800 
variabilní symbol: 6636616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Zkvalitnění nakládání s využitelnými složkami komunálního 
odpadu ve Městě Telč“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 111 359 Kč 
Výše dotace v Kč 50 000 Kč 
Výše dotace v %  44,90 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 55,10 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 61 359 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. června 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0066“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. června 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. července 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Roman Fabeš Ing. Vladimír Novotný 
 starosta města náměstek hejtmana 
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1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/m ikroregion) 

Město Telč. 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která 

Vás vede k podání žádosti) 

V souladu s legislativními předpisy a s povinnostmi, 
které z nich vyplývají, je nakládání s využitelnými 
složkami odpadu ve městě Telč řešeno a 
v současné době nastavený systém nakládání 
s odpady je fungující. Nicméně existuje několik 
oblastí, jejichž zefektivnění a rozvoj je nezbytným 
předpokladem rozvoje celého systém nakládání 
s odpady v obci. Vzhledem k tomu, že nádoby na 
využitelné složky komunálního odpadu musí být bez 
problémů dostupné pro občany i svozovou techniku 
a protože je nutné předcházet případnému 
poškození nádob, je nezbytné vybudovat novou 
zpevněnou plochu pro nádoby na využitelné složky 
odpadu. A to též z toho důvodu, že současná plocha 
pro nádoby je nevyhovující a ve špatném technickém 
stavu, který může mimo jiné zapříčinit poškození 
nádob při jejich manipulaci při vývozech. 
Dále je nezbytné optimalizovat a podpořit třídění 
odpadu v domácnostech. 
Současně žadatel považuje za nezbytnou realizaci 
osvěty a informovanosti veřejnosti, jako nezbytný 
předpoklad rozvoje a zefektivňování systému 
nakládání s odpadem v obci. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 

projektem dosaženo) 

Prostřednictvím realizace projektu bude dosaženo 
několika cílů. Hlavním cílem je zkvalitnění systému 
nakládání s vytříděnými složkami komunálního 
odpadu ve městě Telč. Vybudováním nové zpevněné 
plochy stání nádob na využitelné složky komunálního 
odpadu dojde k zlepšení komfortu manipulaci 
s nádobami pn vývozech. Současně dojde též ke 
zlepšení komfortu občanů při využívání nádob, 
respektive pň přístupu k nim. Cílem projektuje též 
zajištění předcházení poškození nádob vlivem 
špatného technického stavu současného povrchu 
stání, a to při jejich používání a manipulaci s nimi. 
V neposlední řade je zde též prvek estetický, kdy 
těmito úpravami dojde k zlepšení vzhledu města a 
dotčených veřejných prostranství. 
Dalším cílem projektuje podpořit třídění přímo u 
občanů - v domácnostech a dosáhnout tím 
zefektivnění celého systému odpadového 
hospodářství a třídění odpadů komplexně. 
Důležitým cílem projektuje též realizace osvěty a 
informovanosti veřejnosti, v tomto případě 
prostřednictvím realizace besedy - přednášky pro 
veřejnost. 



4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

Popisovaný projekt se zaměřuje na řešení potřeb 
hned několika cílových skupin. Na prvním místě je 
nutné bezesporu zmínit cílovou skupinu občanů 
města - domácností. Realizací projektu bude 
dosaženo uspokojení jejich potřeb, mezi které patří 
snadný a pohodlný přístup k nádobám na odpad 
usnadňující jejich využívání, což obecně podporuje 
rozvoj systému třídění odpadů. Hlavními požadavky 
sou totiž mimo jiné též nízká docházková vzdálenost 
a dostatečný objem a samozřejmě též dostatečná 
četnost svozu, což jsou skutečnosti eliminující 
případné stavy přeplněnosti nádob. Současně zde 
existuje potřeba dostatečné a kvalitní 
informovanosti. 
V neposlední řadě je nutné uvést jako cílovou 
skupinu zástupce města a město Telč jako celek. 
Realizací projektu dojde k uspokojení potřeb 
souvisejících s realizací kvalitně fungujícího, 
nákladově optimálního a pro občany přístupného a 
komfortního systému nakládání s využitelnými 
složkami komunálního odpadu, který bude po všech 
stránkách efektivní a bude splňovat aktuální potřeby 
a požadavky města a jejich občanů. 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

Předmětem projektuje oprava kontejnerového stání 
a vybudování zpevněné plochy v ulici Svatojánská, 
kde bude umístěno 16 kontejnerů, a to 
v předpokládané ploše 80 m2 zpevněné plochy 
prostřednictvím jejího zadláždění. 
Na tomto kontejnerovém stání budou umístěny 
nádoby na řadu různých druhů využitelných složek 
komunálního odpadu, jedná se zejména o papír, 
plast, bílo sklo, barevné sklo, bioodpad. Realizací 
projektu tedy bude podpořen systém nakládání hned 
s několika využitelnými složkami komunálního 
odpadu. 
Současně je předmětem projektu též pořízení 1200 
ks sad tašek na tříděný odpad, a to v rozměrech 25 
cm x40 cm x 25 cm (šířka, výška, hloubka) o 
jednotkovém objemu 20 I. Tyto tašky budou 
distribuovány do domácností ve městě. 
Dále bude realizována též osvěta a informovanost 
veřejnost v oblast třídění odpadů, a to 
prostřednictvím besedy - přednášky pro veřejnost. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

Hlavním výstupem projektu bude vybudování výše 
uvedeného kontejnerového stání, pořízení 1200 ks 
sad tašek na tříděný odpad a realizace besedy-
přednášky pro veřejnost. 



7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

Vzhledem ke stanoveným podmínkám dotačního 
programu se začátek realizace projektu 
předpokládá v návaznosti na podpis smlouvy o 
poskytnutí dotace. Předpokládané orientační termíny 
sou následující: začátek realizace projektu 1. ledna 
2017, ukončení realizace projektu - 30. června 
2017. 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Město Telč disponuje dostatečným organizačním a 
odborným zabezpečením projektu. Město 
zastoupené zastupitelstvem obce v čele se starostou 
obce a ostatními odbornými pracovníky disponuje 
značnými znalostmi a praktickými zkušenostmi 
souvisejícími s realizací řady projektů. A to včetně 
projektů spolufinancovaných z dotačních titulů 
(krajských, národní, evropských). Na základě 
předchozích zkušeností bude personální 
zabezpečení realizace projektu zajišťovat jeho 
zdárný průběh a dosažení všech stanovených cílů, 
které bylv zmíněny v textu uvedeném výše. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 111 359 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

50 000 Kč 44,90 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 

dotace 
0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 

dotace 
50 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Spoluúčast 
žadatele 

61 359 Kč 55,10 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 

spoluúčast 
0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

61 359 Kč 100,00 % 

10. 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 E3 

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 • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Výsočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 



organizací zřizovaných a zakládaných Krajem ̂ rsočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 

národního majetku, 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. 

13. 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 1.1. do 31.12.. 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

Příloha 1 - Popis naplnění specifických kritérií 
Příloha 2 - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
Příloha 3 - Rozpočet projektu 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je form ulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + 

V Telči dne 12.7.2016 
Razítko a podpis statutárního 

zástupce žadatele 

ENTER 





Příloha 1 - Popis naplnění specifických kritérií 

Projekt: „Zkvalitnění nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu ve městě 

a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu 

V rámci projektu bude realizována oprava zpevněné plochy pod kontejnery, pořízení sady 
tašek na třídění odpadů a realizována beseda - přednáška pro veřejnost. Projekt je tedy 
zaměřen na papír, plasty, barevné a bílé sklo a bioodpad. Jedná se o využitelné složky 
odpadu, které budou občané odkládat do tašek na tříděný odpad, a současně se jedná o 
odpady, k jejich sběru bude sloužit kontejnerové stání. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že je plánovaný projekt zaměřen na 5 využitelných složek 
odpadu - plast, papír, bílé a barevné sklo a bioodpad. 

b) Využití rozsahu opatření z bodu 5) Výzvy 

V rámci projektu bude realizováno opatření s názvem „zpevnění ploch a vybudování 
kontejnerových stání pro kontejnery/nádoby na tříděný odpad nebo k opětovnému použití", 
„interiérové nádoby a sady tašek na třídění odpadů" a současně „informování občanů a 
propagace předcházení vzniku odpadů". 

c) Umístění v hlavní soutěži obcí ,.Mv třídíme nejlépe 2015" zveřejněných na 
http://www.dobrvden.cz/wp-content/uploads/Hlavní-soutěž-EKOKOM-finální-
výsledkv-VYSOČINA.Ddf 

Město Telč se v hlavní soutěže obcí „My třídíme nejlépe 2015" umístilo ve velikostní kategorii 
obcí od 2 001 do 10 000 obyvatel na 22. místě, které odpovídá počtu 32,60 bodů. 

d) Informovanost o problematice předchází vzniku odpad/opětovném použití/třídění 
odpadů nebo kombinace témat 

V rámci projektu bude v rámci informovanosti veřejnosti realizována beseda - přednáška pro 
veřejnost. 

e) Míra finanční spoluúčasti žadatele 

Míra finanční spoluúčasti žadatele byla stanovena na 55,1%. 

Telč" 

V Tele 

Mgr. f 





Příloha 3 - Rozpočet projektu 

Projekt: „Zkvalitnění nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu ve městě 

Telč" 

Položka Počet ks Jednotková cena Cena celkem Položka Počet ks 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH 
Oprava 
kontejnerového 
stání - zpevněná 
plocha 
Opatření: d) zpevnění 
ploch a vybudování 
kontejnerových stání 
pro kontejnery/nádoby 
na tříděný odpad nebo 
k opětovnému využití 

1 ks 
(kontejnero 
vé stání o 
rozměrech 
cca 80 m2) 

48.793,- Kč 59.039,- Kč 48.793,- Kč 59.039,- Kč 

Nákup sad tašek 
na třídění 
odpadů 
Opatření: d) interiérové 
nádoby a sady tašek na 
třídění odpadů 

1 200 ks 31,90 Kč 38,60 Kč 38.280,- Kč 46.320,- Kč 

Realizace 
přednášky -
besedy pro 
veřejnost 
Opatření e) informování 
občanů a propagace 
předcházení vzniku 
odpadů, opětovném 
použití a správném 
třídění odpadů 

1 ks 4.959,- Kč 6.000,- Kč 4.959,- Kč 6.000,- Kč 

CELKEM 93.073,- Kč 111.359,- Kč 

Vzhledem ke skutečnosti, že město Telč je plátce DPH, ale u zdanitelných plnění přijatých 
v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané 
hodnoty (DPH), je DPH v rámci tohoto projektu způsobilým výdajem. 

Při výpočtu dotace ve formuláři žádosti se tedy vychází z uvedené ceny celkem včetně DPH, 
tedy celkem 111.359,- Kč. 

*Uvedená částka za zpevněnou plochu byla stanovena na základě odborného odhadu 

způsobilé osoby. 

V Telči dne/!2./Y. 2016 

Mgr. Roman Fabeš, starosta 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0069) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:6936616  

a 
 
Obec Zubří 
se sídlem: Zubří 37, Nové Město na Moravě 592 31 
IČO: 00842656 
zastoupena: Jiřím Havlíčkem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka  

číslo účtu: 37526751/0100 
variabilní symbol: 6936616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Rozšíření třídění využitelného odpadu v Zubří“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 



Strana 2 (celkem 6)  

Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 43 000 Kč (slovy: čtyřicet tři tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 97 632 Kč 
Výše dotace v Kč 43 000 Kč 
Výše dotace v %  44,04 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 55,96 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 54 632 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. června 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0069“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. června 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. července 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Jiří Havlíček Ing. Vladimír Novotný 
 starosta obce náměstek hejtmana 



Kraj Vysocma 

FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) fVOííM. CG£9 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-13_ _07_16-87 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu Rozšíření třídění využitelného odpadu v Zubří 

Přesný název: Obec Zubří 

Právní forma: Obec 

Ulice: Zubří 37 

Obec: Zubří 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 59231 

Pošta: Nové Město na Moravě 

IČO/RČ: 00842656 

Název banky: Komerční banka 

Číslo účtu: 37526751/0100 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Jiří 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Havlíček 

Funkce: starosta 

Titul: 

Jméno: Vladimír 

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Dobiáš 

osoba projektu) Funkce: tajemník Mikroregionu Novoměstsko 

Email: vladimir.dobias@meu.nmnm.cz 

Tel.: 724947762 

1/ 



Indentifikační údaje 
Přesný název: 

Indentifikační údaje 
IČO: zřizovatele (vyplní jen žadatel, IČO: 

pokud je příspěvkovou Název banky: 
organizací zřizovanou obcí) 

Název banky: 
organizací zřizovanou obcí) 

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/m ikroregion) 

Zubří / Mi kroregion Novoměstsko 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která 

Vás vede k podání žádosti) 

Obec Zubří v posledním období zajistila stavební 
připravenost pro více jak 25 nových objektů bydlení. 
Oproti minulým rokům se tak počet obyvatel zvýšil o 
více jak 50 osob. Tento stav se mimo jiné také 
projevuje v odpadovém hospodářství obce, kdy 
dochází k přeplňování stávajících kontejnerů a k 
odkládání odpadů na zem v blízkosti sběrného místa. 
Navíce v důsledku zvyšujícího se turistického ruchu 
dochází k dalšímu sezónnímu nárůstů návštěvníku 
obce v rámci provozu dvou velkých turistických 
center na okraji obce. Tento stav se projevuje 
negativně v odpadovém hospodaření obce, kdy 
nárůst odpadu je nutno z vícero důvodů urychleně 
řešit. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektuje vytvoření podmínek pro rozšíření 
odpadového hospodářství obce. Součástí projektu je 
provedení vymezení a zpevnění podkladové plochy v 
prostoru sběrného místa odpadů tak, aby byla 
usnadněna manipulace a úklid tohoto prostranství. 
Dále bude provedeno doplnění sběrných míst o 
kontajnery na tříděný odpad a současně i provedena 
přednáška občanům obce o nakládáni s domovními 
odpady s výzvou k důslednějšímu třídění odpadů již 
ve vlastních obydlí. Hlavním cílem prováděných 
opatření je snižit množství vyváženého komunálního 
odpadu. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Projekt je zaměřen především na všechny občany 
Zubří, předškoláky, školní mládež, neziskové 
organizace a spolky, hosty místních rekreačních 
středisek, chalupáře a na veškeré návštěvníky 
Mikroregionu Novoměsko, kteří navštíví tuto lokalitu. 



5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

V rámci projektu bude rozšířeno odpadové 
hospodářství obce Zubří. Budou realizována 
opatření, která by měla výrazným způsobem 
zeefektivnit a rozšířit stávající odpadové 
hospodářství obce. V prvé řadě bude stávající 
sběrné místo za obecním úřadem rozšířeno o 3ks 
kontejnerů o kapacitě 1100I tak, aby byl umožněn 
sběr plastů, papíru a bílého skla. Celá plocha pro 
sběrné místo bude zpevněna vydlážděním, které 
umožní snadnou manipulaci s kontejnery a současně 
usnadní úklid této plochy. Pro usnadění třídění v 
domácnostech budou na základě předběžného 
průzkumu pro 100 domácností dodány tašky 
umožňující třídění odpadů přímo v objektech bydlení. 
Doplňujícím opatřením bude dodání vícestránkového 
podrobného návodu jak správně třídit v počtu 150 ks 
pro občany obce i chalupáře spojeného s 
přednáškou na toto téma. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

Výstupem projektu bude zakoupení: 3ks plastových 
kontajnerů na papír, plast, bílé sklo o kapacitě 11001, 
zpevněná plocha 43 m2 pod celým sběrným místem, 
tašky na třídění odpadů v domácnosti v počtu 10Oks 
a 150 ks vydaného informačního materiálu pro 
domácnost. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

zahájení projektu: po podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotace, ukončení projektu: do 30.6.2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušenostís 
realizací projektů) 

Obec Zubří v poslední období zrealizovala značně 
finančně náročné investiční stavby jako byla stavba 
centrální, oddělené, splaškové kanalizace včetně 
ČOV v hodnotě 16 mil. Kč, rekonstrukce obecních 
komunikací v hodnotě 5,5 mil. Kč, oprava vodovodní 
sítě v hodnotě 2,5 mil.Kč, provedení stavební 
připravenosti pro 25 nových bytových jednotek a 
mnohé další stavby. 



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

97 632 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

43 000 Kč 44,04 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

43 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Spoluúčast 
žadatele 

54 632 Kč 55,96 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
spoluúčast 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

54 632 Kč 100,00 % 

10. 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 • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 
národního majetku, 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. 

13. 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 1.1 do 31.12. 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

1 .Stručný popis naplnění jednotlivých kritérií, 2.Doklad o právní subjektivitě žadatele -pro 
obec irelevantní, 3. Doložení náležitostí dle zákona 250/2000Sb. 4.Podrobný položkový 
rozpis nákladů. 

777] C'BEC ZUBŘÍ 
Zubři 37. 592 31 

j-' * 41'51 Kraj Vysočina 

IČO: 00542656 
wwwobcizubri.cz DIČ: 

//* j( 
V Zubří dne 12.7.2016 ! 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je form ulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poliše dostanete stisknutím kláves CTRL + 

ENTER 



Příloha č.l 

Stručný popis specifických kritérií 

Grantový program: ODPADY 2016 

1. Specifická kritéria 

a1 zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu, 

nákup kontejneru na plast, papír, bílé sklo, 

zpevnění plochy je určeno pod sběrné místo, kde je tříděn - papír, plast, bílé sklo, barevné 
sklo,kovy, textil, bioodpad, 

b/ využití rozsahu opatření z bodu 5) výzvy 

jedno podporované opatření/pořízení velkoobjemových sběrných nádob/ s nákladem 
více jak 40% z celkových rozpočtovaných nákladů, 

c/ umístnění v soutěži „My třídíme nejlíp" 
Zubří 306. pořadí, počet bodů 41,26 

d/ Informovanost o problematice předcházení vzniku odpadů/ opětovném použití / třídění 
odpadů nebo kombinace témat, 

jedna přednáška pro veřejnost s doplněním o vícestránkový tištěný materiál, který bude 
obsahovat veškeré ucelené informace o všech využitelných složkách, které obec třídí /tj. papír, 
bílé a barevné sklo, plasty, kovy,baterie,bioodpad, textil,/ se jmenovité určením příkladů 
materiálů, které lze do příslušných kontejnerů ukládat, které nikoliv, termíny vývozů, všeobecné 
informace o nutnosti postupného snižování produkce komunálního netříděného odpadu včetně 
sdělení průměrných ročních nákladů , které je obec nucena vynakládat na likvidaci odpadů, 

e/ míra spoluúčasti žadatele 

55,96% 





Příloha č.4 

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu : 

Opatření - Pořízení velkoobjemových a sběrných nádob - celkem 24 570 Kč 

včetně DPH 

- pořízení 3 ks v elko objemových sběrných nádob 1 1001 na papír, plast, bílé sklo, 

3ks x 8190 Kč celkem 24 570 Kč včetně DPH 

Opatření - Nákup sady tašek na třídění odpadů 

-nákup sady tašek pro třídění odpadů přímo v domácnostech, 

1 ks 214 Kč včetně DPH, lOOks x 214 Kč, celkem 21 400 Kč včetně DPH 

Opatření - zpevnění plochy sběrného místa 

- zpevnění plochy sběrného místa v rozsahu 43 m2 

lm2 1 201,44 Kč včetně DPH, 43m2 x 1 201, 44 Kč/m, celkem 51 662 Kč vč. DPH 

Opatření - informace občanům 
- náklady na distribuci informačních materiálů pro občany nejsou zahrnuty do celkových 

nákladů projektu a případné náklady bude obec hradit ze svých prostředků, zpracování 

materiálů bude pro obec zajišťovat Mikroregion Novoměstsko v rámci činnosti své pracovní 

skupiny, 

Celkem všechna opatření 97 632 Kč 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0070) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:7036616  

a 
 
Obec Kadov 
se sídlem: Kadov 51, Sněžné 592 03 
IČO: 00599476 
zastoupena: Jiřím Laušem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 31028751/0100 
variabilní symbol: 7036616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Třídění jednotlivých využitelných složek odpadu v obci 
Kadov“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 35 000 Kč (slovy: třicet pět tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 79 682 Kč 
Výše dotace v Kč 35 000 Kč 
Výše dotace v %  43,92 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 56,08 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 44 682 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. června 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0070“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. června 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. července 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Jiří Lauš Ing. Vladimír Novotný 
 starosta obce náměstek hejtmana 



K/ 

Kraj Vysocí na 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Pí/04644 , QO^o 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" vzáhlaví formuláře) 

FV01694-13_ 07_16-88 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu 
Třídění jednotlivých využitelných složek odpadu v 
obci Kadov 

Přesný název: Obec Kadov 

Právní forma: Obec 

Ulice: Kadov 51 

Obec: Kadov 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 59203 

Pošta: Sněžné 

IČO/RČ: 00599476 

Název banky: Komerční banka 

Číslo účtu: 31028751/0100 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Jiří 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Lausch 

Funkce: starosta 

Titul: 

Jméno: Vladimír 

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Dobiáš 

osoba projektu) Funkce: tajemník Mikroregionu Novoměstsko 

Email: vladimir.dobias@meu.nmnm.cz 

Tel.: 724947762 



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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/m ikroregion) 

Kadov / Mi kroregion Novoměstsko 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která 
Vás vede k podání žádosti) 

Obec Kadov v uplynulých letech zrealizovala 
technickou infrastrukturu pro nových 12 bytových 
jednotek. Tato nová zastavba zvýšila počet obyvatel 
trvale bydlících obyvatel v obci tak, že současné 
odpadové hospodářství obce již není schopné pokrýt 
v plné míře požadavky všech nových obyvatel obce. 
Rovněž stanovení nových povinností obcí v oblasti 
odvozu biomasy klade na obec značné požadavky 
jak v oblasti technické tak finanční. Dále je obcí 
Kadov vedena mezinárodní cyklotrasa EVROVELO, 
která je poměrně značně využívána a její existence 
má značné důsledky právě na odpadové 
hospodářství obce. Pominout nelze ani skutečnost, 
že obec je vstupní branou do centrálních oblastí 
rezervace CHKO/Drátník, Žákova hora, Čtyři palice, 
Devět skal, což přináší zvýšený turistický ruch.Obec 
musela v letošním roce přehodnotit svoje odvozové 
termíny tříděného odpadu a zvýšit frekveci odvozů ze 
dvou týdnů na týden. Aby obec mohla nadále 
provozovat a rozvíjet odpadové hospodářství je nutno 
investovat do jeho rozvoje další značné finanční 
prostředky. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektu je zajistit rozšíření jak kapacity, tak i 
jednotlivých druhů využitelného odpadu a doplnit 
odpadové hospodářství obce o další prozatím 
netříděné odpady, které v minulosti končily v 
komunálním odpadu. Dalším cílem projektuje i 
zvýšení podvědomí občanů obce o nakládáni s 
domovními odpady a důsledně je vést k provádění 
třídění odpadů již ve vlastním obydlí. Hlavním cílem 
prováděných opatření je snižit množství vyváženého 
komunálního odpadu. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Projekt je zaměřen především na všechny občany 
Kadova, předškoláky, školní mládež, neziskové 
organizace a spolky, hosty místních rekreačních 
středisek, chalupáře a na veškeré návštěvníky 
Mikroregionu Novoměsko, kteří navštíví tuto lokalitu. 



5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

V rámci projektu bude rozšířeno odpadové 
hospodářství obce Kadov. Budou realizována 
opatření, která by měla výrazným způsobem 
zeefektivnit a rozšířit stávající odpadové 
hospodářství obce. V prvé řadě bude stávající 
sběrné místo na návsi rozšířeno o 4ks kontejnerů o 
kapacitě 1100I tak, aby byl umožněn sběr plastů, 
bílého i barevného skla, papíru tak, aby nedocházelo 
k přeplňování a odkládání tříděného odpadu v okolí 
přistavených kontejnerů. Vzhledem k nově 
stanoveným povinnostem obce bude v rámci obce 
umítěn také velkokapacitní kontajner na biomasu. 
Dále budou zakoupeny dvě nádoby na kov o 
kapacitě 2x2401. Pro usnadění třídění v 
domácnostech budou na základě předběžného 
průzkumu pro 40 domácností dodány tašky 
umožňující třídění odpadů přímo v objektech bydlení. 
Doplňujícím opatřením bude dodání vícestránkového 
podrobného návodu jak správně třídit v počtu 50 ks 
pro občany obce i chalupáře spojeného s 
přednáškou na toto téma. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

Výstupem projektu bude zakoupení: 4ks plastových 
kontajnerů na papír a plast, bílé a barevné sklo o 
kapacitě 1100 1, 2x nádoba o kapacitě 240 1 na 
kovový odpad, 1 ks nový kovový kontajner na 
biomasu s kapacitou 6m3, tašky na třídění odpadů v 
domácnosti v počtu 40ks a 50 ks vydaného 
informačního materiálu pro domácnost. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

zahájení projektu: po podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotace, ukončení projektu: do 30.6.2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušenostís 
realizací projektů) 

Obec Kadov v poslední období zrealizovala značně 
finančně náročné investiční stavby jako byla stavba 
centrální, oddělené, splaškové kanalizace včetně 
ČOV v hodnotě 11,5 mil. Kč, provedení stavební 
připravenosti pro 12 nových bytových jednotek a 
oprava místních komunikací v rámci programu POV 
v hodnotě 0,2 mil. Kč. 



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

79 682 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

35 000 Kč 43,92 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

35 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Spoluúčast 
žadatele 

44 682 Kč 56,08 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
spoluúčast 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

44 682 Kč 100,00 % 

10. 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 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Výsočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 
národního majetku, 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. 

13. 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 1.1 do 31.12. 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

1 .Stručný popis naplnění jednotlivých kritérií, 2.Doklad o právní subjektivitě žadatele -pro 
obec irelevantní, 3. Doložení náležitostí dle zákona 250/2000Sb. 4.Podrobný položkový 
rozpis nákladů. 

V Kadově dne 12.7. 2016 

O-B-EC KADOV 
K^dov 51 

?\Q3 $ně|né na. Mqi; 
Razítko a poSpil^Mífemího 

zástupce žadatele 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je form ulář žádos ti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + 

ENTER 



Příloha č.l 

Stručný popis specifických kritérií 

Grantový program: ODPADY 2016 

1. Specifická kritéria 

a/ zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu, 

nákup kontejneru na plast, papír, barevné sklo, bílé sklo, bioodpad, kovy, 

b/ využití rozsahu opatření z bodu 5) výzvy 

jedno podporované opatření/pořízení velkoobjemových sběrných nádob/s nákladem 
více jak 40% z celkových rozpočtovaných nákladů, 

c/ umístnění v soutěži „My třídíme nejlíp" 
Kadov 128. pořadí, počet bodů 55,18 

d/ Informovanost o problematice předcházení vzniku odpadů/ opětovném použití / třídění 
odpadů nebo kombinace témat, 

jedna přednáška pro veřejnost s doplněním o vícestránkový tištěný materiál, který bude 
obsahovat veškeré ucelené informace o všech využitelných složkách, které obec třídí /tj. papír, 
bílé a barevné sklo, plasty, kovy,baterie,bioodpad, textil,/ se jmenovité určením příkladů 
materiálů, které lze do příslušných kontejnerů ukládat, které nikoliv, termíny vývozů, všeobecné 
informace o nutnosti postupného snižování produkce komunálního netříděného odpadu včetně 
sdělení průměrných ročních nákladů , které je obec nucena vynakládat na likvidaci odpadů, 

ef míra spoluúčasti žadatele 

56,08% 





Příloha č.4 

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu : 

Opatření - Pořízení velkoobjemových a sběrných nádob - celkem 71122 Kč 

včetně DPH 

- pořízení v elko objemového kovového kontajneru na biomasuv s kapacitou 6m3 

- 35 OOOKč vč. DPH 

- pořízení 4 ks v elko objemových sběrných nádob 1 1001 na plast a papír,sklo barevné a bílé 

4ks x 8 190 Kč tj. 32 760 Kč včetně DPH 

- pořízení 2ks sběrných nádob 240 l na kovový odpad, 

2ks x 1 681Kč tj. 3 362 Kč včetně DPH 

Opatření - Nákup sady tašek na třídění odpadu 

-nákup sady tašek pro třídění odpadů přímo v domácnostech, 

1 ks 214 Kč včetně DPH, 40ks x 214 Kč, celkem 8 560 Kč včetně DPH 

Opatření - informace občanům 

- náklady na distribuci informačních materiálů pro občany nejsou zahrnuty do celkových 

nákladů projektu a případné náklady bude obec hradit ze svých prostředků, zpracování 

materiálů bude pro obec zajišťovat Mikroregion Novoměstsko v rámci činnosti své pracovní 

skupiny, 

Celkem všechna opatření 79 682 Kč 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0073) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:7336616  

a 
 
Obec Daňkovice 
se sídlem: Daňkovice 9, Sněžné 592 03 
IČO: 00599352 
zastoupena: Marií Dobiášovou, starostkou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 18122751/0100 
variabilní symbol: 7336616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Rozšíření třídění využitelných složek odpadu v Daňkovicích“, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 37 000 Kč (slovy: třicet sedm tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 83 871 Kč 
Výše dotace v Kč 37 000 Kč 
Výše dotace v %  44,12 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 55,88 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 46 871 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 



Strana 3 (celkem 6)  

a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. června 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0073“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. června 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. července 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 11. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Marie Dobiášová Ing. Vladimír Novotný 
 starostka obce náměstek hejtmana 



Kraj Vysocí na 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Nom/,. 0d^ 
Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-13_ _07_16-91 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu 
Rozšíření třídění využitelných složek odpadu v 
Daňkovicích 

Přesný název: Obec Daňkovice 

Právní forma: Obec 

Ulice: Daňkovice 9 

Obec: Daňkovice 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 59203 

Pošta: Sněžné 

IČO/RČ: 00599352 

Název banky: Komerční banka 

Číslo účtu: 18122751/0100 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Marie 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Dobiášová 

Funkce: starostka 

Titul: 

Jméno: Vladimír 

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Dobiáš 

osoba projektu) Funkce: tajemník Mikroregionu Novoměstsko 

Email: vladimir.dobias@meu.nmnm.cz 

Tel.: 724947762 



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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Měs to/obec/m ikroregion) 

Daňkovice/Mikroregion Novoměstsko 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která 

Vás vede k podání žádosti) 

Obec Daňkovice se snaží dlouhodobě pracovat na 
rozšíření stávajícího sběru a třídění odpadů v obci. 
Obec v minulosti zakoupila nutné stroje na 
kompostování. Průběžně doplňuje nádoby na tříděný 
odpad i zajištuje v rámci dohody o provedené práci 
průběžný úklid sběrných stanovišť. Veškeré tyto 
náklady sice zatěžují rozpočet obce, ale i za tohoto 
stavu chce obec dále pokračovat ve snižování podílu 
komunálního odpadu, ale je limitována rozpočtem 
obce. Pro výraznější sběr a třídění využitelných 
odpadů je třeba rozšířit sběrná místa a doplnit 
sběrné nádoby pro dosud netříděný odpad, který 
doposud zpravidla končil v nádobách na komunální 
odpad. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 

projektem dosaženo) 

Cílem projektuje zvýšit jak množství tak počet 
využitelných odpadů, tak aby nedocházelo k 
přeplňování stávajících nádob, dále aby byly 
doplněny nádoby na odpad, který se doposud 
netřídil, pro které by byly nově vytvořeny zpevněné 
plochy. Součástí projektu je i aby byly domácnosti 
vícero poučeny o významu i třídění včetně vytvoření 
podmínek pro snažší třídění odpadů přímo v 
domácnostech . Důsledkem všech těchto opatření 
by mělo být snížení objemu odváženého komunálního 
odpadu. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

Projekt je zaměřen především na všechny občany 
Daňkovic,děti v MŠ, neziskové organizace a spolky, 
hosty místních rekreačních středisek, chalupáře a na 
veškeré návštěvníky Mikroregionu Novoměsko, kteří 
navštíví tuto lokalitu. 



5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

V rámci projektu dojde k celé řadě opatření, která by 
měla výrazným způsobem zeefektivnit a rozšířit 
stávající odpadové hospodářství obce. V prvé řadě 
bude nově vytvořeno sběrné místo u hřbitova 
umožňující sběr plastů /120 I/, skla/120 1/ a kovu /240 
1/ do sběrných nádob. Dále budou doplněna stávající 
dvě sběrná místa o další sběrné nádoby o kapacitě 
1 100 1 pro sběr papíru a plastů. V parku u 
autobusové čekárny, u hřbitova a pod Selským 
dvorem vzniknou tři nové zpevněné plochy. Dále 
bude zakoupen velkokapacitní kontejner na kov/4 
m3/, který doplní stávající dvě nádoby na sběr kovů 
a bude repasován kontejner na biomasu s kapacitou 
6m3. V lokalitě u prodejny bude instalován kontajner 
na monočlánky a ploché baterie /120 1 / a na sběr 
textilu. Pro usnadění třídění budou na základě 
předběžného průzkumu pro 45 domácností dodány 
tašky umožňující třídění odpadů přímo v objektech 
bydlení. Doplňujícím opatřením bude dodání 
vícestránkového podrobného návodu jak správně 
třídit v počtu 55 ks pro občany obce i chalupáře 
spojeného s přednáškou na toto téma. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

Výstupem projektu bude zakoupení: 2ks plastových 
kontajnerů na papír a plast o kapacitě 1100 1,1 x 
plast nádoba o kapacitě 240 I na kov,3ks nádoby 
120 I na baterie a monočlánky,plast a barevné sklo, 
1 ks repasovaný kontajnér na biomasu na 6m3,1 ks 
nový velkoobjemový kontajner na kov s kapacitou 
4m3, tašky na třídění odpadů v domácnosti 45ks, 
zpevněná plocha pro 3 sběrná místa o celkové ploše 
22m2, 55 ks vydaný informační materiál pro 
domácnost. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

zahájení projektu: po podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotace, ukončení projektu: do 30.6.2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušenostís 

realizací projektů) 

Obec Daňkovice zajišťuje dlouhodobě realizaci více 
či méně náročných investičních i neinvestičních 
projektů. V současnosti realizovala nákup techniky 
na kompostování ve výši 1,2 mil. Kč, zajistila stavbu 
odděleného kanalizačního systému včetně ČOV v 
hodnotě 7,6 mil. Kč, zakoupila velkokapacitní 
mulčovač v hodnotě 0,2 mil. Kč. Obec z programu 
POV zajišťuje i další akce jako je např. oprava 
asfaltové komunikace v hodnotě 0,2 mil. Kč. 



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádosti) 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 

83 871 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádosti) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

37 000 Kč 44,12 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádosti) 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 

- z toho investiční 
dotace 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádosti) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

37 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádosti) 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 

Spoluúčast 
žadatele 

46 871 Kč 55,88 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádosti) 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 

- z toho investiční 
spoluúčast 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádosti) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

46 871 Kč 100,00 % 

10. 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 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 

národního majetku, 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. 

13. 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 1.1 do 31.12. 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

1 .Stručný popis naplnění jednotlivých kritérií, 2.Doklad o právní subjektivitě žadatele -pro 
obec irelevantní, 3. Doložení náležitostí dle zákona 250/2000Sb. 4.Podrobný položkový 
rozpis nákladů. 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poliše dostanete stisknutím kláves CTRL + 

ENTER 

je.) 

V Daňkovicích dne 11.6. 2016 
R .. .  .  

zástupce žadatele 



Příloha č.l 

Stručný popis specifických kritérií 

Grantový program: ODPADY 2016 

1. Specifická kritéria 

a/ zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu, 

nákup kontejneru na plast, papír, barevné sklo, bioodpad, kovy,baterie, pronájem kontejneru 
na textil, 

b/ využití rozsahu opatření z bodu 5) výzvy 

jedno podporované opatření/pořízení velkoobjemových sběrných nádob/ s nákladem 
více jak 40% z celkových rozpočtovaných nákladů, 

c/ umístnění v soutěži „My třídíme nejlíp" 
Daňkovice 32. pořadí, počet bodů 73,21 

d/ Informovanost o problematice předcházení vzniku odpadů/ opětovném použití / třídění 
odpadů nebo kombinace témat, 

jedna přednáška pro veřejnost s doplněním o vícestránkový tištěný materiál, který bude 
obsahovat veškeré ucelené informace o všech využitelných složkách, které obec třídí /tj. papír, 
bílé a barevné sklo, plasty, kovy,baterie,bioodpad, textil,/ se jmenovité určením příkladů 
materiálů, které lze do příslušných kontejnerů ukládat, které nikoliv, termíny vývozů, všeobecné 
informace o nutnosti postupného snižování produkce komunálního netříděného odpadu včetně 
sdělení průměrných ročních nákladů , které je obec nucena vynakládat na likvidaci odpadů, 

e/ míra spoluúčasti žadatele 

55,88 % 





Příloha č.4 

Podrobný položkový rozpis nákladu projektu : 

Opatření - Pořízení velkoobjemových a sběrných nádob - celkem 50 741 Kč 

včetně DPH 

- pořízení velkoobjemového kovového kontajneru na kov s kapacitou 4m3 

-28 OOOKč vč.  DPH 

- pořízení 2 ks velkoobjemových sběrných nádob 1 100 l na plast a papír, 

2ks x 8 190 Kč tj. 16 380 Kč včetně DPH 

- pořízení 1 ks maloobjemové sběrné nádoby 2401 na kov, 

lks x 1 681 Kč t j .  1 681 Kč včetně DPH 

-pořízení 3 ks maloobjemové sběrné nádoby 120 l na monočlánky a ploché baterie, plast a sklo 

3ks x 1560 Kč tj. 4 680 Kč včetně DPH 

Opatření - Nákup sady tašek na třídění odpadů 

-nákup sady tašek pro třídění odpadů přímo v domácnostech, 

1 ks 214 Kč včetně DPH, 45ks x 214 Kč, celkem 9 630 Kč včetně DPH 

Opatření - Repasování a opravy stávajících kontejnerů na tříděný odpad 

- repase kontejneru na bioodpad 1 ks 7 OOOKč s kapacitou 6m3, celkem 7 000 Kč včetně DPH 

Opatření - zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 

- vytvoření pevného podkladu pro kontejnerové stání na celkové ploše 22 m2 
zpevnění podkladové vrstvy zeminy 750Kč/m2, 22m2 x 750Kč, celkem 16 500 Kč 

včetně DPH 

Opatření - informace občanům 
- náklady na distribuci informačních materiálů pro občany nejsou zahrnuty do celkových 

nákladů projektu a případné náklady bude obec hradit ze svých prostředků, zpracování 

materiálů bude pro obec zajišťovat Mikroregion Novoměstsko v rámci činnosti své pracovní 

skupiny, 

Celkem všechna opatření 83 871 Kč 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0077) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:7736616  

a 
 
Obec Poděšín 
se sídlem: Poděšín 45, Nížkov 592 12 
IČO: 00545759 
zastoupena: Davidem Nejedlým, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou 

číslo účtu: 13022751/0100 
variabilní symbol: 7736616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Vybudování kontejnerových stání v obci Poděšín“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 167 123 Kč 
Výše dotace v Kč 50 000 Kč 
Výše dotace v %  29,92 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 70,08 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 117 123 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. prosince 2016.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0077“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 31. prosince 2016. 
Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. ledna 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-
vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 2. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 David Nejedlý Ing. Vladimír Novotný 
 starosta obce náměstek hejtmana 



KrajVysoana 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) 

Kód elektronické žádosti (po 

finálním vyplnění žádosti klikněte na 

„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-14_07_16-95 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu Vybudování kontejnerových stání v obci Poděšín 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Obec Poděšín 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obec 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Poděšín 45 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Poděšín 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 59212 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Nížkov 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00545759 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: KB Žďár n. S. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 13022751/0100 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: David 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Nejedlý 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: Starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: David 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Nejedlý Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: Starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: DavidNejedly@seznam.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 776674247 

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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Obec Poděšín 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která 

Vás vede k podání žádosti) 

V obci Poděšín není ucelený prostor vhodný pro 
umístění sběrných nádob na recyklované druhy 

odpadů. Současné umístění kontejnerů na tříděný 
odpad je nevhodné, neestetické a obec se 
neustále potýká s nepořádkem a ukládání odpadu 
v jejich okolí. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 

projektem dosaženo) 

Hlavním cílem projektu je vybudování zcela 
nového a pro obyvatele přívětivého a prakticky 
využitelného prostoru pro umístění sběrných 
nádob na tříděný odpad (plasty, papír, bioodpad, 

bílé sklo, barevné sklo, textil, kovy). Zřízením 

nových ucelených kontejnerových stání se zlepší 

kvalita veřejného prostranství obce a přispěje ke 
správnému třídění odpadů. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

Obyvatelé Obce Poděšín 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

V rámci projektu bude vybudována zpevněná 
plocha o rozloze 60 m2 určená pro zajištění 10 
kontejnerových stání. 
Stavební část projektu bude zahrnovat výkopové 
práce, vydláždění plochy zámkovou dlažbou a 
postavení opěrné zdi 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

Výstupem projektu je vybudování 10 
kontejnerových stání na zpevněné ploše o rozloze 
60 m2 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

01.09. 2016-31.12. 2016 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Obec Poděšín má odborné znalosti a organizační 
schopnosti potřebné pro realizaci tohoto projektu. 
Tyto předpoklady obec již prokázala při úspěšné 
realizaci řady projektů v rámci Programu obnovy 
venkova Kraje Vysočina v letech 2005 - 2016 
(např. opravy a výstavby chodníků a komunikací, 
oprava KD) a dále spolupráci při realizaci projektů 
výstavby polních komunikací C1, 03, 04, C14 a 
stavby nového rybníka R5. Realizaci stavebních 
prací obec zajistí u odborné stavební firmy. 



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

167 123 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

50 000 Kč 29,92 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 

dotace 
50 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 

dotace 
0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Spoluúčast 
žadatele 

117 123 Kč 70,08 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

117 123 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

0 Kč ,00 % 

10. 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 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 

národního majetku, 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. 

13. 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 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií 
2.Formulář na doložení náležitostí dle 250/2000 Sb. 
3. Kopie zápisu z ustavující schůze zastupitelstva Obce Poděšín 

4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 
5. Nákres 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + 

V Poděšíně dne 2. 7. 2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 

ENTER 



Stručný popis naplnění specifických kritérií: 

Ad a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu 

Realizací projetu dojde k vybudování kontejnerových stání pro sběrné nádoby 
určených na papír, plast, bílé sklo, barevné sklo, bioodpad, textil a kovy. 

Ad b) Využití rozsahu opatření z bodu 5) Výzvy 

Hlavním cílem projektu je zpevnění plochy o rozloze 60 m2 a vybudování 
kontejnerových stání pro 9 kontejnerů na tříděný odpad. 

Ad c) Umístění v hlavní soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2015" 

V soutěži „My třídíme nejlépe 2015" se Obec Poděšín umístila na 471. místě 
s počtem bodů 27,59. 

Ad d) Informovanost o problematice předcházení vzniku odpadů/opětovném 

použití/třídění odpadů nebo kombinace témat 

Obec Poděšín zveřejní tematický článek o realizaci projektu a jeho cílech v místním 
periodiku a na webových stránkách. 

Ad e) Míra finanční spoluúčasti žadatele 

Míra finanční spoluúčasti Obce Poděšín na rozpočtu projektu je 70,08 % 



12.7.2016 Poděšín-odstavná plocha pro kontejnery na odpad.xlsx 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

Rozpočet 1.5.2016 Odstavná plocha pro kontejnery na odpad JKSO 

Dbiekt Název objektu SKP 

)1 Odstavná plocha pro kontejnery na odpad Měrná jednotka 

Stavba Název stavby Počet jednotek 0 

1798 Poděšín Náklady na m.j. 0 
3rojektant Typ rozpočtu 

Zpracovatel projektu 0 

Objednatel 

dodavatel Zakázkové číslo 1.5.2016 

Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

Z 

R 

N 

HSV celkem 136 751 Ztížené výrobní podmínky 0 

Z 

R 

N 

PSV celkem 0 Oborová přirážka 0 Z 

R 

N 

M práce celkem 0 3řesun stavebních kapacit 0 

Z 

R 

N M dodávky celkerr 0 Mimostaveništní doprava 0 

ZRN celkem 136 751 Zařízení staveniště 1 368 

Provoz investora 0 

HZS 0 <omp!etační činnost (IČD) 0 

ZRN+HZS 136 751 Ostatní náklady neuvedené 0 

RN+ost.náklady+HZ 138 118 Ostatní náklady celkem 1 368 

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 

Jméno: 

Datum: G. 2c% 

3odpis : 9St- 6SS K)9 "R 
^H0íIG5ZZD OIQ EZIHZ69 Ol 

O S  I  A O > | Z I M  Z I Z 6 S  
JSOUUjO BACl - ':jd S ;uq8AB}S 

IVJHHOCa Š31V 

Jméno: 

Datum : C. <£° H 

Podpis: ÁLE£ DOČKKAl. 
stavební a pre': ~ová činnost 

592 12 Nizkov 150 
IČ: 68734123 DIČ: CZ790S014777 

Jméno • . r K < 

Datum : č - vT~~ 
/ 0 Ď t (  

Podpis: // ^ 

l | l  
/ \ \ sT / 

\ O r s f i t  

> 

V 
Základ pro DPH 21,0 % 
DPH 21,0 % 29 005 Kč 

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč 

DPH 0,0 % 0 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 167123 Kč 

Poznámka: 

https://nl1-exceI.officeapps.live.com/x/Jayouts/xlprintview.aspx?&NoAuth=1&sessionld=12.0451d8bd300f1.A75.1.V25.63624UnieFWITMzbognAZLbdC14.5.. 

https://nl1-exceI.officeapps.live.com/x/Jayouts/xlprintview.aspx?&NoAuth=1&sessionld=12.0451d8bd300f1.A75.1.V25.63624UnieFWITMzbognAZLbdC14.5
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0084) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:8436616  

a 
 
Obec Kozlov 
se sídlem: Kozlov 68, Velký Beranov 588 21 
IČO: 00839591 
zastoupena: Miladou Jiráčkovou, starostkou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S. 

číslo účtu: 1466064369/0800 
variabilní symbol: 8436616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Kontejnerové stanoviště pro třídění odpadu v obci Kozlov“, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 264 331 Kč 
Výše dotace v Kč 50 000 Kč 
Výše dotace v %  18,92 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 81,08 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 214 331 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. června 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0084“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. června 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. července 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 14. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Milada Jiráčková Ing. Vladimír Novotný 
 starostka obce náměstek hejtmana 
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Kraj Vysocma 
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) co£4 
Kód elektronické žádosti (po 

finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-14_07_16-104 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu 
Kontejnerové stanoviště pro třídění odpadu v obci 
Kozlov 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Obec Kozlov 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Kozlov 68 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Kozlov 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58821 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Velký Beranov 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00839591 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNAA.S. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 1466064369/0800 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Milada 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Jiráčková 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starostka 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Milada 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Jiráčková Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: starostka 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: obec @kozlov-jihlava.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 606690891 



Indentifikační údaje 

zřizovatele (vyplní jen žadatel, 

pokud je příspěvkovou 

organizací zřizovanou obcí) 

Přesný název: 
Indentifikační údaje 

zřizovatele (vyplní jen žadatel, 

pokud je příspěvkovou 

organizací zřizovanou obcí) 

IČO: 
Indentifikační údaje 

zřizovatele (vyplní jen žadatel, 

pokud je příspěvkovou 

organizací zřizovanou obcí) 
Název banky: 

Indentifikační údaje 

zřizovatele (vyplní jen žadatel, 

pokud je příspěvkovou 

organizací zřizovanou obcí) 
Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Obec Kozlov 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 

vede k podání žádosti) 

V současné době používá obce Kozlov pro třídění 
odpadu mobilní kontejnery o objemu 1100 I. 
Kontejnery jsou soustředěné na jedno sběrné 
místo v obci na ploše v blízkosti parku. Prostorové 
umístění kontejnerů volně stojících v jedné řadě v 
těsné blízkosti parku uprostřed vsi je nadále 
nevyhovující, protože počet kontejnerů nevyhovuje 
a tím dochází k přeplněnosti kontejnerů. Za 
současného stavu nelze už navýšit počet 
kontejnerů na stávajícím místě. Navýšení počtu 
kontejnerů si vyžaduje jiné prostorové uspořádání 
ve dvou řadách. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 

projektem dosaženo) 

Cílem je vytvořit jedno nové stanoviště ve 
vzdálenější části obce (lokalita "Kozloveček") pro 
lepší dostupnost pro občany a na stávajícím 
stanovišti vybudování ohradní konstrukce umožní 
navýšit počet kontejnerů. Nebude tak docházet k 
přeplněnosti kontejnerů a bude vyřešena i 
estetická stránka. Počet kontejnerů se zvýší ze 
současných 13 na 20 ks. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

Cílovou skupinou jsou všichni občani obce. Projekt 
řeší problematiku třídění odpadů. Lepší dostupnost 
kontejnerů na tříděný odpad vede k větší motivaci 
třídění. 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

Stavba bude sloužit pro umístění typových 
mobilních kontejnerů o objemu 1100 I na tříděný 
odpad, (papír, plasty spolu s nápojovými kartony, 
bílé sklo, barevné sklo) Jedná se vybudování 
kontejnerových stanovišť ve dvou lokalitách. Na 
stávající zpevněné ploše "náves" budou 
vybudovány dvě ohradní konstrukce výšky 1,5 m 
pro umístění celkem 16 kontejnerů. V lokalitě 
"Kozloveček" vznikne nová zpevněná plocha a 
ohradní konstrukce pro umístění 4 ks kontejnerů. 
Podrobně je projekt popsán v přiložené 
dokumentaci vypracované Ing. arch. Lubomírem 
Šteflem. V rámci projektu upořádá obec ve 
spolupráci s firmou Služby města Jihlavy 
přednášku pro veřejnost na téma třídění a 
zpracování využitelného odpadu. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

Zvýšením počtu kontejnerů ze stávajích 13 ks na 
20 ks dojde k lepší dostupnosti pro občany. 
Dostupnost sběrných míst motivuje k občany k 
třídění a očekáváme tedy větší množství 
vytříděného využitelného odpadu o cca 25%. 



7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

začátek projektu 3/2017- ukončení 6/2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Obec má dostatek zkušeností s realizací 
stavebních projektů. Každoročně realizuje projekty 
obdobného a také mnohem většího rozsahu. Např. 
v roce 2015 realizovala výstavbu kanalizace a 
ČOV, v roce 2016 opravu chodníků a minulosti 
mnohé další projekty. S problematikou odpadů a 
jejich třídění mají pracovníci obce také bohaté 
zkušenosti. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

264 331 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

50 000 Kč 18,92 % 
9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

50 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 214 331 Kč 81,08 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

214 331 Kč 100,00 0/ 
/o 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

Kč ,00 0/ 
/o 

10. 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 

El 

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 • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 

národního majetku, 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. 

13. 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 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

Příloha č. 1 - Stručný popis naplnění specifických kritérií 
Příloha č. 2 - Doloženímnáležitostí dle zákona č.250/200 sb. 
Příloha č. 3. - Výpis z usnesení ustavujícího zastupitelstva o zvolení starosty 
Příloha č. 4 - Rozpočet nákladů projektu 
Příloha č. 5. - Projektová dokumentace Kontejnerové stanoviště pro třídění odpadu v 

obci Kozlov 
Příloha č. 6 - Územní souhlas stavby vydaný Stavebním úřadem Luka nad Jihlavou 

V Kozlově dne 14.7.2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 



Pří loha č.  1  k žádost i  obce Kozlov o dotaci  Odpady 2016 

-  Kontejnerové stanoviště pro t ř ídění  odpadu v obci  Kozlov 

Speci f ická kr i tér ia 

a)  pro jekt  se týká těchto pět i  využi te lných s ložek odpadu:  papír ,  p lasty,  

nápojové kar tony,  barevné sklo,  bí lé  sk lo 3 body 

b)  B) pro jekt  se týká jednoho podporovaného opatření  -  vybudování  

konte jnerového stanoviště 1  bod 

c)  obec Kozlov v roce 2015 dosáhla v soutěži  „My tř ídíme nej lepe 2015" 

39,66 bodů 4 body 

d)  V rámci  pro jektu uspořádá obec Kozlov ve spolupráci  s f i rmou Služby 

města Jihlavy přednášku pro veřejnost  k témat ice t ř ídění  a zpracování  

odpadů '  3 body 

e)  Míra f inanční  spoluúčast i  žadatele je 81,08 % 4 body 

V Kozlově 14.7.2016 Mi lada J i ráčková- starostka obce Kozlov 

'  •  ;  '  • • •£ • ' '  > '  —i 

•:í o hire T 
' \ 

Kozlov j 

588 21 j 
i 
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: 01 

Stavba: KONTEJNEROVÉ STANOVIŠTĚ PRO TŘÍDĚNÍODPADU V OBCI KOZLOV 

JKSO: 

Místo: Kozlov 

Objednatel: 

Obec Kozlov, Kozlov 68, 588 21 Velký Beranov 

Zhotovitel: 

Projektant: 

ing. arch. Lubomír Štefl 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 

Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

11. 7. 2016 

Náklady z rozpočtů 218 456,03 

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 

Cena bez DPH 218 456,03 

DPH základní 21,00% ze 218 456,03 45 875,77 

snížená 15,00* ze 0,00 0,00 

jCena s DPH V CZK 264 331,80! 

• 'j 

Projektant 

1 2 - 0 1  ? o i £  
Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

i Datum a podpis: Razítko i Datum a podpis: Razítko 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0087) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:8736616  

a 
 
Město Hrotovice 
se sídlem: Nám. 8. Května 1, Hrotovice 675 55 
IČO: 00289426 
zastoupeno: Mgr. Hanou Škodovou, starostkou města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S. 

číslo účtu: 1524522349/0800 
variabilní symbol: 8736616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Podpora třídění odpadů v Hrotovicích“, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 49 456 Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc čtyři 
sta padesát šest korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 116 368 Kč 
Výše dotace v Kč 49 456 Kč 
Výše dotace v %  42,5 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 57,5 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 66 912 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. června 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0087“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. června 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. července 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 14. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Hana Škodová Ing. Vladimír Novotný 
 starostka města náměstek hejtmana 



Kraj Vysočina 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) p/ P-ÍS94-. oog? 
Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-14_07_16-107 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu Podpora třídění odpadů v Hrotovicích 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Město Hrotovice 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: nám. 8. května 1 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Hrotovice 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 67555 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Hrotovice 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00289426 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 1524522349/0800 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Mgr. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Hana 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Škodová 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starostka města 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Ing. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Libor 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Fiala Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: vedoucí EIO MěÚ Hrotovice 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: investice@hrotovice.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 568838534 

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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Hrotovice, mikroregion Hrotovicko 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 

vede k podání žádosti) 

Město Hrotovice, které je nejmenším a nejmladším 
městem kraje Vysočina, se nachází v okrese 
Třebíč, který patří mezi hospodářsky slabé a 
strukturálně postižené regiony. Míra 
nezaměstnanosti se v našem regionu pohybuje 
okolo 15 %. I přes tyto výše uvedené problémy se 
město Hrotovice snaží zlepšit systém nakládání s 
odpady a snížit množství směsných komunálních 
odpadů ukládaných z Hrotovic na 
skládku.Vzhledem k tomu, že si tento projekt 
vyžádá nemalé finanční prostředky, uvítali jsme 
vyhlášení tohoto grantového programu s možností 
získání částečné dotace na realizaci tohoto 
projektu, který jsme s finanční podporou Fondu 
Vysočiny schopni okamžitě realizovat. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 

projektem dosaženo) 

Hlavním cílem je podpora uceleného systému 
nakládání s odpady ve městě Hrotovice. Snížení 
množství směsných komunálních odpadů 
odvážených z města Hrotovice na skládku 
Petrůvky. Zlepšit třídění jednotlivých využitelných 
složek odpadů v Hrotovicích a zlepšení podmínek 
pro třídění odpadů i za pomocí široké informační 
kampaně. Naplnění cílů stanovených v Plánu 
odpadového hospodářství ČR, Kraje Vysočina, 
města Hrotovice a dále Programu předcházení 
vzniku odpadů ČR a směrnic EU a Programu 
rozvoje kraje Vysočina, mikroregionu Hrotovická a 
města Hrotovice. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou občané 
města Hrotovice. Další významnou skupinu tvoří 
chalupáři a návštěvníci Hrotovic. 



5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

V rámci Fondu Vysočiny a programu „Odpady 
2016" bychom rádi získali finanční prostředky k 
tomu, abychom rozšířili síť sběrných nádob na 
využitelné složky komunálních odpadů. 
Město Hrotovice pořídilo díky Státnímu fondu 
životního prostředí ČR automobil značky Bonetti 
spolu s pěti kontejnery na bioodpad, každý o 
objemu 4 m3. Následně pořídilo další tři kontejnery 
z Fondu Vysočiny. Se zvyšujícím se zájmem 
občanů o třídění bioodpadů je třeba zvýšit počet 
sběrných nádob na bioodpad na území města. 
Dále chceme pořídit nové kontejnery na tříděný 
odpad, díky kterým budeme moci ve městě zřídit 
další sběrné hnízdo a tím zkrátíme občanům 
docházkovou vzdálenost k hnízdům s barevnými 
kontejnery. Zakoupením popelnic na kovové 
odpady umožníme občanů separovat tento typ 
odpadů i na jiném místě než je sběrný dvůr. 
Pořizujeme také kovové stojany na odpadkové 
pytle určené pro tříděný odpad, které budou 
umístěny na koupališti a hřbitově. Díky informační 
kampani seznámíme občany s problematikou 
třídění odpadů, informovat je budeme za pomoci 
vícestranné brožurky. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

Hlavním výstupem projektu bude pořízení 1 ks 
kontejnéru vanového na bioodpad o objemu 4 m3, 
výška bočnic 1 m. Dále pořízení 2 ks plastových 
popelnic na kovy o objemu 240 I, pořízení 1 ks 
plastového kontejneru na plast o objemu 2,15 m3, 
pořízení 2 ks plastových kontejnerů na papír o 
objemu 2,15 m3, pořízení 1 ks kontejneru na 
barevné sklo o objemu 1,3 m3, pořízení 4 ks 
kovových stojanů na odpadkové pytle. Dále 
pořízení propagačních vícestranných tiskových 
materiálů týkajících se dané problematiky. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

09/2016 - 12/2016. Projekt bude zahájen po 
podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a ukončen 
nejpozději do 30.6.2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Projekt bude zajištěn zaměstnanci MěÚ Hrotovice, 
odboru výstavby a ŽP a správy majetku, kteří mají 
bohaté zkušenosti s podobnými projekty 
realizoványmi nejen z Fondu Vysočiny. Město 
Hrotovice má zkušený projektový tým, který 
úspěšně realizoval desítky projeků nejen z Fondu 
Vysočiny, ale i v rámci různých MMR, MZe, MFČR, 
a také v rámci programů EU. 



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

116368 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

49456 Kč 
42.4996 
562628 
9014 

% 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

Kč 0 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

49456 Kč 100 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 
Spoluúčast žadatele 66912 Kč 

57.5003 
437371 
0986 

% 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
spoluúčast 

Kč 0 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

66912 Kč 100 % 

10. 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 • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 

národního majetku, 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. 

13. 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 1.1. do 31.12.. 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

1, Stručný popis naplnění specifických kritérií. 2, Doložení náležitostí dle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 3, Podrobný položkový rozpis nákladů 
projektu. 4, Celkové výsledky krajské soutěže obcí "My třídíme nejlépe 2015" - obce 
od 501 do 2000 obyvatel. 

V Hrotovicích dne 14.7.2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 





Příloha č. 1 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 

Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu), (bodové rozpětí 1 - 5) 

Pozn. výběr z těchto využitelných složek: papír, plast, bílé sklo, barevné sklo, nápojový karton, 
bioodpad, textil, kovy, elektrozařízení, baterií. 

Projekt je zaměřen na: papír - plast - sklo barevné - bioodpad - kovy 

3 body - jakýchkoliv 5-6 využitelných složek odpadu 

Využití rozsahu opatření z bodu 5) Vvzvv. (bodové rozpětí 1 -4) 

- Pořízení velkoobjemových a sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu: 
z dotace bude pořízen jeden kontejner na bioodpad z důvodu potřeby rozšíření sítě sběrných 
nádob ve městě; dále budou pořízeny nové kontejnery na tříděný odpad, díky kterým budeme 
moci ve městě zřídit další sběrné hnízdo; popelnice na kovy rozšíří stávající sběrná hnízda 
ve městě; kovové stojany na odpadkové pytle budou instalovány na koupaliště a hřbitov, kde 
budou určeny ke zlepšení třídění odpadů. 
celkové náklady: 107 968 Kč 93% 

- Informování občanů a propagace předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a správném 
třídění odpadů: občané budou o dané problematice informování prostřednictvím vícestranného 
tiskového materiálu, který jim bude doručen do schránek. 
celkové náklady: 8 400 Kč 7 % 

1 bod - jakékoliv jedno podporované opatření nebo kombinace 2 podporovaných opatření (tj. 
náklady na každé opatření tvoří minimálně 40% celkových plánovaných nákladů). 

Umístění v hlavní soutěži obci „Mv třídíme nejlépe 2015" (bodové rozpětí 0-4) 

Obce od 501 do 2 000 obyvatel - Hrotovice (počet obyvatel 1760 ke 31.12.2015) 

113. Hrotovice -» 34,84 bodů 

4 body - obce s počtem bodů méně než 45 

Informovanost o problematice předcházení vzniku odpadů/opětovném použití/třídění odpadů 
n e b o  k o m b i n a c e  t é m a t  ( b o d o v é  r o z p ě t í  0 - 3 )  

2 body Vícestranný tiskový materiál (tištěný nebo e-verze) 

Míra finanční spoluúčasti žadatele (bodové rozpětí 0-4) 

Celkové náklady: 116 368 Kč 100% 
Finanční spoluúčast Města Hrotovice: 66 912 Kč 57,5% 
Dotace z Fondu Vysočiny: 49 456 Kč 42,5% 

4 body nad 55% = míra finanční spoluúčasti žadatel. 

Mgr. Hana Škodová, starostka 





Příloha č. 3 

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 

Název programu: Fond Vysočiny - Odpady 2016 

Název projektu: Podpora třídění odpadů v Hrotovicích 

4.5 Nakládání s odpady 

• pořízení velkoobjemových a sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu 

P. č. Název položky MJ množství 
cena/MJ 

s DPH 

cena celkem 

s DPH 

1. Vanový kontejner na bioodpad, 4 m3 ks 1 39 890 Kč 39 890 Kč 

2. Plastová popelnice na kovy, 240 I ks 2 2 289 Kč 4 578 Kč 

3. Plastový kontejner na plast, 2,15 m3 ks 1 17 500 Kč 17 500 Kč 

4. Plastový kontejner na papír, 2,15 m3 ks 2 17 500 Kč 35 000 Kč 

5. Plastový kontejner na bar. sklo, 1,3 m3 ks 1 11 000 Kč 11 000 Kč 

6. 
Kovový stojan na odpadkový pytel - pro 

sběr tříděného odpadu 
ks 4 950 Kč 3 800 Kč 

Celkem na opatření 107 968 Kč 

• informování občanů a propagace předcházení vzniku odpadů, opětovné použití a správném třídění odpadů 

P. č. Název položky MJ množství 
cena/MJ s 

DPH 

cena celkem 

s DPH 

7. Propagační vícestranný tiskový materiál ks 700 12,00 Kč 8 400 Kč 

Celkem na opatření 8 400 Kč 

NÁKLADY CELKEM 116 368 Kč 

CELKOVÉ NÁKLADY 116 368 Kč 

Finanční spoluúčast Města Hrotovice 66 912 Kč 57,5 % z celkových nákladů 

Dotace z Fondu Vysočiny 49 456 Kč 42,5 % z celkových nákladů 

Mgr. Hana Škodová, starostka 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0090) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:9036616  

a 
 
Obec Víska 
se sídlem: Víska 50, Chotěboř 583 01 
IČO: 00179671 
zastoupena: Ondřejem Čapkem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 2818173329/0800 
variabilní symbol: 9036616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Předcházení vzniku odpadů v obci Víska“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 34 606 Kč (slovy: třicet čtyři tisíc šest set 
šest korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 78 652 Kč 
Výše dotace v Kč 34 606 Kč 
Výše dotace v %  44 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 56 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 44 046 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. května 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0090“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 31. května 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 30. června 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ondřej Čapek Ing. Vladimír Novotný 
 starosta obce náměstek hejtmana 



Kraj Vysocí na 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-14_07_16-111 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu Předcházení vzniku odpadu v obci Víska 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Obec Víska 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obec 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Víska 50 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Víska 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58301 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Chotěboř 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00179671 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: Česká spořitelna, a.s. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 2818173329/0800 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Ondřej 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Čapek 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Ondřej 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Čapek Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: viskaou@seznam.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 737783091 

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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Obec Víska 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

Obec Víska se nachází v Podhůří chráněné 
krajinné oblasti Železných hor, kde hraje 
nezastupitelnou roli ochrana životního prostředí. I 
místní občané se snaží předcházet vzniku odpadu 
a aktivně se zapojují do třídění a sběru odpadu. V 
této činnosti chtějí i nadále pokračovat. V obci jsou 
vytvořena dvě menší sběrná místa určená k třídění 
odpadu. Současný stav kontejnerů se však jeví 
jako nedostatečný, a proto bychom chtěli rozšířit 
počet nádob na využitelné odpady. Vybudování 
nového kontejnerového stání a pořízení nových 
kontejnerů by odstranilo problémy spojené s 
nedostatečnou kapacitou nebo absencí některých 
nádob. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektu je vybudování nového zpevněného 
kontejnerového místa a pořízení nových nádob, 
které zde nestačí pokrýt potřeby obyvatel nebo zde 
zcela chybí. Jedná se o kontejner na plast, sklo 
bílé, papír, textil a bioodpad. Jejich umístěním v 
obci by se zvýšilo účelné třídění využitelných 
složek odpadu a zároveň by došlo ke snížení 
odpadu ukládaného na skládky. Kvalitnější třídění 
odpadu by přispívalo k ochraně zdravého životního 
prostředí a větší využitelnosti odpadních složek i 
ke zlepšení estetického vzhledu dané části obce. 
V procesu předcházení produkce odpadu v obci 
budou sloužit kompostéry a velkoobjemové 
nádoby na využitelné složky komunálního odpadu. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Navrhovaný projekt řeší předcházení vzniku 
odpadu a problém spojený s nedostatkem 
odpadních nádob. Umožňuje tak široké veřejnosti 
k účelnému třídění odpadu, ochraně životního 
prostředí a napomáhá i k edukaci dětí a mládeže v 
oblasti recyklace. Cílovou skupinou, na kterou je 
projekt zaměřen, jsou zejména místní obyvatelé, 
chalupáři, cykloturisté, dále i místní instituce -
mateřská škola. 



5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

Jedná se o vybudování a zpevnění nového 
kontejnerového stání, které zahrnuje zemní práce 
(štěrk, obruba, beton, zámková dlažba) a umístění 
kontejnerů na plast (1 kus), papír (1 kus), bílé sklo 
(1 kus), bioodpad (cca 3 kusy). Obec zajistí také 
kontjener na textil (1 kus), jehož svoz bude 
zajištěn zdarma firmou REVENGE Boskovice. 
Občané budou o celé problematice informováni 
formou veřejné schůze spojenou s přednáškou 
pracovníka firmy zajišťující svoz odpadu (ODAS), 
dále tematickým článkem umístěným na webových 
stránkách obce či tiskovým materiálem doručeným 
do schránek místních obyvatel. Občané tak 
dostanou informace týkající se správného a 
nesprávného třídění, recyklace, nakládání s 
odpadem, předcházení vzniku odpadu, rozlišení 
kontejnerů. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

Výstupem projektu bude vybudování 
kontejnerového stání na bezpečném a veřejně 
přístupném místě, kde bude zajištěna nejen 
snadná manipulace s kontejnery, ale i udržování 
pořádku a čistoty v okolí. Pořízené kompostéry a 
nádoby na využitelný odpad budou napomáhat k 
důležitému předcházení vzniku odpadu a široké 
veřejnosti tak budou umožňovat účelné třídění. 
Široká veřejnost bude dostatečně informována o 
správném/nesprávném třídění, recyklaci, nakládání 
s odpadem i o předcházení vzniku odpadu. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

10/2016-5/2017 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Organizační a odborný dohled zajistí starosta obce 
Ondřej Čapek, který má předešlé zkušenosti s 
realizací Vašich projektů - grantových programů: 
POW 2008 - Výměna oken Mateřská škola Víska 

a Obecní úřad Víska, 
POW 2009 - Výměna vchodových dveří v objektu 
Mateřské školy Víska a Obecního úřadu Víska a 
úprava okolí, Naše školka 2009 - Rekonstrukce 
kuchyně Mateřské školy Víska, Sportoviště 2010 -
Modernizace - rekonstrukce přístupového 
schodiště na fotabalové hřiště a rekonstrukce 
tribuny, Naše školka 2010 - Celková modernizace 
sociálního zařízení mateřské školy, POW 2011 -
Inženýrské sítě k pěti rodinným domům, 
Ministerstvo pro místní rozvoj 2011 - Podpora 
výstavby technickéé infrasktury, Sportoviště 2012 -
Modernizace sportovního areálu Víska - nákup 
tenisového stolu, POW 2013 - Oprava sociálního 
zařízení a kabin v Sokolovně č. p. 18 + projektová 
dokumentace, POW 2014 - Opravy komunikací, 
POV SZIF 2014 - Oprava komunikací na návsi v 
obci Víska, POW 2015 - Oprava místních 
komunikací, OPZP 2015 - Zateplení MŠ a OÚ 
Víska č. p. 50, Fond Vysočina 2015 - Oslavy 500 
let obce, Sportoviště 2016 - Zavlažování 
fotbalového hřiště. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

78 652 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

34 606 Kč 44,00 % 
9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

25 000 Kč 72,24 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

9 606 Kč 27,76 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 44 046 Kč 56,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

44 046 Kč 100,00 % 

10. 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 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 
národního majetku, 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. 

13. 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 1.1. 2016 do 31. 
12.2016. 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

1. Stručný popis naplnění specifickýcj kritérií 
2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2005 Sb., 
3. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 

Poznámka pro žadatele: 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

V e Vísce dne 12. 7 2016 

Razítko a podp 
zástupce žadatele 



Příloha č. 3 

Podrobný položkový rozpis nákladu projektu 

Neinvestiční náklady 

Kom postéry 25 000 Kč, 3 kusy 

Kontejner na plast 7 260 Kč, 1 kus 

Kontejner na papír 7 260 Kč, 1 kus 

Kontejner na bílé sklo 11 132 Kč, 1 kus 

Kontejner na textil - pronájem 3 000 Kč, 1 kus 

Celkem 28 652 Kč 

Investiční náklady 

Zpevnění ploch a vybudování nového kontejnerového stání pro 

kontejnery — (zemní práce, štěrk obruba, beton, zámková dlažba) 

25 000 Kč 

Celkové náklady projektu 78 652 Kč 

Ve Vísce, 12.7.2016 ¥ 
starosta obce 



Příloha č. 1 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 

a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu 

• Projekt je zaměřen na 5 využitelných složek odpadu - plast, papír, bílé sklo, bioodpad, 
textil 

o 3 body v'-

b) Využití rozsahu opatření z bodu 5) Výzvy 

• Jedná se o kombinaci 3 podporovaných opatření: 
pořízení kompostérů - cca 3 kusy (25 000 Kč), 
pořízení velkoobjemových a sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu 
(28 652 Kč) - kontejner na plasty (1 kus, 7260 Kč), kontejner na papír (1 kus, 7260 Kč), 
kontejner na bílé sklo (1 kus, 11132 Kč), kontejner na textil - pronájem 3000 Kč na 
základě smlouvy (roční pronájem 1000 Kč) 
zpevnění ploch a vybudování nového kontejnerového stání pro kontejnery - zemní práce, 
štěrk, obruba, beton, zámková dlažba, (25 000 Kč) 

obec dále zajistí informování občanů a propagaci předcházení vzniku odpadu 
formou veřejné schůze s přednáškou pracovníka firmy zajišťující svoz odpadu, 
dále tematickým článkem umístěným na webových stránkách obce a tiskovým 
informačním materiálem 

- obec zajistí také kontejner na textil, jehož svoz bude zajištěn zdarma firmou 
REVENGE, a. s. Boskovice 

o 2 body 

c) Umístění v hlavní soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2015" 

• 54,83 bodů 

© 3 body 

d) Informovanost o problematice předcházení vzniku 

odpadů/opětovném použití/třídění odpadů nebo kombinace témat 

© Akce pro veřejnost 

• veřejná schůze s pracovníkem firmy OD AS (Žďár nad Sázavou) zajišťující svoz 
odpadu (přednáška zaměřená na správné a nesprávné třídění odpadu, recyklaci, 
nakládání s odpadem, předcházení vzniku odpadu) 

• tiskový materiál (formát A4, bude doručen do každé domácnosti)a tematický článek 
na webových stránkách (informace o správnosti třídění - rozlišení kontejnerů, co do 
kontejneru patří/nepatří, recyklace, předcházení vzniku odpadu) 

• Občanům tak bude poskytnuto dostatečné množství informací potřebných při účelném 
třídění odpadu. 

© 3 body 

e) Míra finanční spoluúčasti žadatele 



• Míra finanční spoluúčastni žadatele je 56 % 

o Nad 55 % 

© 4 body 

Celkem: 15 bodů 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0094) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:9436616  

a 
 
Město Ždírec nad Doubravou 
se sídlem: Školní 500, Ždírec nad Doubravou 
IČO: 00268542 
zastoupeno: Janem Martincem, starostou města 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bohumír Nikl, místostarosta města 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1120817319/0800 
variabilní symbol: 9436616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Rozšíření a zkvalitnění třídění jednotlivých složek odpadů ve 
Ždírci nad Doubravou“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 



Strana 2 (celkem 6)  

 
Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 191 800 Kč 
Výše dotace v Kč 50 000 Kč 
Výše dotace v %  26,07 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 73,93 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 141 800 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
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Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. května 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
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b) realizovat akci 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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0094“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 31. května 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 30. června 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 14. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Bohumír Nikl Ing. Vladimír Novotný 
 místostarosta města náměstek hejtmana 



Kraj Vysocí na 

FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) .DčW 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-14_07_16-116 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu 
Rozšíření a zkvalitnění třídění jednotlivých složek 
odpadů ve Ždírci nad Doubravou 

Přesný název: Město Ždírec nad Doubravou 

Právní forma: obec 

Ulice: Školní 500 

Obec: Ždírec nad Doubravou 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58263 

Pošta: Ždírec nad Doubravou 

IČO/RČ: 00268542 

Název banky: Česká spořitelna, a.s. 

i Číslo účtu: 1120817319/0800 

Titul: Ing. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Bohumír 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Nikl 

f 
1 Funkce: místostarosta 

Titul: Ing. 

Jméno: Bohumír 

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Nikl 

osoba projektu) Funkce: místostarosta 

Email: nikl.b@zdirec.cz 

Tel.: 602493451 



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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Zdírec nad Doubravou, místní část Horní Studenec 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 

vede k podání žádosti) 

Systém odpadového hospodářství ve Ždírci nad 
Doubravou je zajištěn s mluvně s firmou ODAS 
Žďár nad Sázavou o pronájmu sběrného dvora, 
svozu a likvidaci všech odpadů. Kladný vztah k 
separaci a třídění odpadů město nezapře, 
dokladem je 1. místo v krajské soutšži "My třídíme 
nejlépe" z roku 2013, 2014 a 2015 a 1. místo v 
celostátní soutěži "0 křišťálovou popelnici". Město 
má smlouvu se společností Elektrowin, ASEKOL, 
EKOLAMP, Diakonie Broumov a EKO-PF Č. 
Budějovice (sběr olejů z domácností). 
Projektu počítá s doplněním stávajícho systému 
sběru a třídění recyklovatelných složek odpadu a 
bioodpadu o další možnosti sběru a třídění 
recyklovatelných složek odpadu a bioodpadu a se 
zvýšením informovanosti obyvatel ohledně sběru a 
třídění odpadu. Projektu zvýší počty kontejnerů 

1.100 I (8 ks) na papír, plast, nápojové kartony, 
železo a barevné kovy a kontejnerem se spodním 
výsypem na bílé sklo. Pro sběr a likvidaci 
bioodpadů v zahradách občanů Ždírce je počítáno 
s 24 ks kompostéry a pro zvýšení informovanosti 
obyvatel výtisk dvoustránkového letáku A4 s 
tématem třídění bioodpadu. Ve Ždírci nad 
Doubravou vybudujeme nové sběrné místo v ulici 
Na Rozcestí z důvodu lepší dostupnosti ukládání 
odpadů pro obyvatele. V Horním Studenti 
plánujeme současné sběrné místo zrekonstruovat 
a plochu pro kontejnery zpevnit. Na tomto 
sběrném místě plánujeme zvýšení počtu 
kontejnerů na plast. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektu je minimalizace negativních vlivů na 
zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s 
odpady a maximální využívání odpadů jako 
primárních přírodních zdrojů. Dalším cílem 
projektu je plnění směrnic EU a vyhlášek MŽP o 
omezení skládkování biologicky rozložitelných 
odpadů a ostatních recyklovatelných složek 
odpadu v jednotlivých letech.Ekonomickým cílem 
projektu je výrazné zvyšování rozdílu mezi náklady 
na komunální odpad a ostatní recyklovatelné 
sloýky odpadů. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

Projekt je zaměřen na všechny věkové skupiny. 
Předpokládá se zapojení od dětí až po seniory 
Cílem projektu ve Zdírci n. D. a místních částí 
zvýšení podílu recyklovatelného odpadu, třídění 
bioodpadu a snižování množství směsného 
komunálního odpadu. 



( 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

V projektu počítáme s doplněním stávajícho 
systému sběru a třídění recyklovatelných složek 
odpadu a bioodpadu o další možnosti sběru a 
třídění recyklovatelných složek odpadu a 
bioodpadu a se zvýšením informovanosti obyvatel 
ohledně sběru a třídění odpadu. V projektu 
počítáme s nákupem kontejnerů 1.100 1 (8 ks) na 
papír, plast, nápojové kartony, železo a barevné 
kovy a kontejnerem se spodním výsypem na bílé 
sklo. Pro sběr a likvidaci bioodpadů počítáme s 
nákupem 24 ks kompostéru do zahrad a pro 
zvýšení informovanosti obyvatel výtisk 
dvoustránkového letáku A4 s tématem třídění 
bioodpadu. Ve Ždírci nad Doubravou vybudujeme 
nové sběrné místo v ulici Na Rozcestí z důvodu 
lepší dostupnosti ukládání odpadů pro obyvatele. 
V Horním Studenci plánujeme současné sběrné 
místo zrekonstruovat a plochu pro kontejnery 
zpevnit. Na tomto sběrném místě plánujeme 
zvýšení počtu kontejnerů na plast. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

Tento projekt bude mít několik aspektu v 
odpadovém hospodářství ve Ždírci n. D. Při 
zvýšení počtu nádob na sběrných místech 
umožníme občanům ještě více třídit recyklovatelné 
složky odpadů. Každý obyvatel Ždírce n. D. vytřídí 
průměrně 73,7 kg vytříděného odpadu (papír, 
plast, sklo, nápojový karton). Toto číslo chceme 
ještě zvýšit. Republikový průměr je 35,8 kg. 
Výstavbu nových sběrných míst chceme snížit 
počet obyvatel na sběrné místo, nyní připadá na 
sběrné místo 98 obyv. (republikový průměr je 153 
obyv. na sběrné místo) a zmenšit vzdálenost pro 
obyvatele ke sběrnéku místu. Nákupem 
kompostéru a následným pronájmem do zahrad, 
chceme nabídnout občanům možnost bioodpad na 
zahrádkách kompostovat a tím také snižovt 
množství bioodpdu, které svážíme. Sběru 
bioodpadu, který jsme začali v roce 2009 máme i 
konkrétní výstupy. V roce 2009 jsme sebrali ve 
Ždírci n. D. 115 t, v roce 2010 159 t, v roce 2011 
212 t, v roce 2012 2261, v roce 2013 2381, v roce 
2014 269 t a letošním roce do konce června 1291 
bioodpadu. Všechny informace o problematice 
sběru recyklovatelných složek odpadu a 
bioodpadu zveřejňujeme na webových stránkách 
města, v periodikách "Naše noviny" a 
Havlíčkobrodském deníku. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

říjen 2016 - květen 2017 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Projekt bude zabezpečen spoluprácí Města Ždírec 
n.D, Služeb města Zdírec n. D., ODAS ODPADY, 
s.r.o., Žďár n. S. Já jako místostarosta mám 
vysokoškolské vzdělání, lesní inženýrství. Od roku 
2009 mám u Města Ždírec n.D. v náplni práce 
městské lesy, veřejnou zeleň a odpadové 
hospodářství. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 191 800 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 50 000 Kč 26,07 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

0 Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

50 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 141 800 Kč 73,93 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

62 400 Kč 44,01 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

79 400 Kč 55,99 % 

10. 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 G3 

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 • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 
národního majetku, 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. 

13. 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 



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

1. popis naplnění specifických kritérií - 2 listy 
2. doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. -1 list 
3. podrobný položkový rozpis nákladů -1 list 
4. kompostér,kontejner se spodním výsypem, kontejner plastový 1.100 I - 3 listy 
5. fotodokumentace sběrných míst, ulice Na Rozcestí, Nový Studenec - 2 listy 
6. cenový návrh na sběrná místa, ulice Na Rozcestí, Nový Studenec - 2 listy 
7. výsledky krajské soutěže "My třídíme nejlépe 2015" -1 list 
8. diplomy ze soutěží rok 2013, 2014, 2015 - 4 listy 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poliše dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

V e Ždírci nad Doubravou dne 14.7.2016 

Řazítk 
zástupce žadatele 

i 



Rozšíření a zkvalitnění třídění jednotlivých složek 
odpadů ve Ždírci nad Doubravou 

Odpady 2016 

Naplnění specifických kritérií 

a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu (bodové rozpětí 1-5) 

Projekt je zaměřen celkem na 7 složek využitelných odpadu: papír, plast, bílé sklo, barevné sklo, 

nápojový karton, bioodpad, kovy 

(4 body) 

b) Využití rozsahu opatření z bodu 5) Vvzw (bodové rozpětí 1-4) 

Jedná se o kombinaci 3 podporovaných opatření (tj. náklady na každé opatření tvoří minimálně 

30% celkových plánovaných nákladů): 

- pořízení kompostéru 

- pořízení velkoobjemových a sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu 

- zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání pro kontejnery/nádoby na tříděný odpad 

Opatření, informování občanů a propagace předcházení vzniku odpadů, opětovném použití a 

správném třídění odpadů (např. využití výrobků a materiálů vyrobených z recyklovaných materiálů, 

uspořádání výměnné burzy knih, hraček, oblečení, zelené slavnosti, apod.), netvoří 30% celkových 

nákladů. 

(2 body) 

c) Umístění v hlavní soutěži obcí ..Mv třídíme nejlépe 2015" (bodové rozpětí 0-4) 

v 

Zdírec nad Doubravou se umístil v krajské soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2015"-obce od 200Ido 

10000 obyvatel, na 1. místě, počet bodů 81,81. 

(1 bod) 



d) Informovanost o problematice předcházení vzniku odpadů/opětovném použití/třídění 
o d p a d ů  n e b o  k o m b i n a c e  t é m a t  ( b o d o v é  r o z p ě t í  0 - 3 )  

Obyvatelé budou informováni o problematice třídění odpadů vícestránkovým tiskový materiálem, 

který bude zveřejněn na webových stránkách města, www.zdirec.cz a vyjde v tištěné podobě v 

ždíreckém měsíčníku „Naše noviny" nejméně ve dvou vydáních. 

(2 body) 

d) Míra finanční spoluúčasti žadatele (bodové rozpětí 0-4) 

Celkové výše nákladů na projekt je 191.800,- Kč. Požadována výše dotace je 50.000,- Kč. Finanční 

spoluúčast žadatele je 141.800,- Kč, což je 73,93 %. 

(4 body) 

zpracoval: Ing. Bohumír Nikl 



v 

Rozšíření a zkvalitnění třídění jednotlivých složek odpadů ve Zdírci nad Doubravou 
v 

Investor: Město Zdírec nad Doubravou, Kraj Vysočina 

Položkový rozpočet nákladů projektu 

položka / text MJ počet MJ jedn. cena (Kč) cena celkem (Kč vč.DPH) 

1. Kontejner 1.100 1 modrý na papír ks 2 6.100 12.200 

2. Kontejner 1.100 1 žlutý na plast ks 2 6.100 12.200 

3. Kontejner 1.100 1 žlutý na nápojové kartony ks 2 6.100 12.200 

4. Kontejner 1.100 1 šedý na železo ks 1 6.100 6.100 

5. Kontejner 1.100 1 zelený na barevné sklo ks 1 6.100 6.100 

6. Kontejner se spodním výsypem na sklo bílé ks 1 13.200 13.200 

7. Kompostéry ks 24 2.600 62.400 

8. Kontejnerové stání ks 2 31.200 62.400 

9. Informovanost o problematice odpadů ks 1 5.000 5.000 

Náklady celkem vč. DPH 

Zpracoval: Ing. Bohumír Nikl 

191.800,00 Kč 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0097) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:9736616  

a 
 
Obec Okrouhlice 
se sídlem: Okrouhlice 186, Okrouhlice 582 31 
IČO: 00267953 
zastoupena: Ing. Lubomírem Pospíchalem, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 2780260207/0100 
variabilní symbol: 9736616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Třídíme a přírodu šetříme“, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 149 640 Kč 
Výše dotace v Kč 50 000 Kč 
Výše dotace v %  33,41 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 66,59 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 99 640 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. května 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0097“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 31. května 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 30. června 2017závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 14. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Lubomír Pospíchal Ing. Vladimír Novotný 
 starosta obce náměstek hejtmana 



Kraj vysoo na 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) Pí/0464̂  . 004? 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-15_07_16-119 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu Třídíme a přírodu šetříme 

Přesný název: Obec Okrouhlice 

Právní forma: obec 

Ulice: Okrouhlice 186 

Obec: Okrouhlice 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58231 

Pošta: Okrouhlice 

IČO/RČ: 00267953 

Název banky: Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu: 2780260207/0100 

Titul: Ing. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Lubomír 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Pospíchal 

Funkce: starosta 

Titul: Ing. 

Jméno: Lubomír 

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Pospíchal 

osoba projektu) Funkce: starosta 

Email: starosta@obec-okrouhlice.cz 

Tel.: 569489110 

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 

Přesný název: 
Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, IČO: 

pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Název banky: pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Obec Okrouhlice, místní části obce Okrouhlice -
Babice, Chlístov, Olešnice.Vadín 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

exkurze ve sb.dvoře,Sběr. nádoby pro následně 
využití jsou v někt. částech obce Okrouhlice 
objemově nedostačující, velmi rádi bychom 
umožnili občanům dostatek prostoru pro sběr 
využit.složek komun.odpadu, zajistili i svoz tohoto 
odpadu z míst.částí a zmírnili tak dopad odpadu 
na život, prostředí a zvýšili objem vytříděného a 
dále využitelného odpadu a tím snížili podíl 
směsného kom.odp., kt.končí na skládkách.Projekt 
navazuje na další aktivity vedení obce Okrouhlice 
ke zlepšení třídění odpadů (revitalizace sb.dvora, 
osvěta očanů prostřednictvím web.str., místního 
zpravodaje, speciálních letáků, plakátků, exkurzí 
ve sb.dvoře, nauky v ZŠ a MŠ, spolků, atp.). 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Zvýšení účelného třídění využitelných složek 
odpadů, snížení množství odpadů, jež jsou 
ukládány na skládky, umožnění opětovného a 
správného třídění využitelných složek odpadu 
našim občanům, zkvalitnění poskyt. služeb s 
maxim, ohledem k život, prostředí a na potřeby 
občanů, širší zapojení obyvatel do třídění odpadu. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

Vytvoření potřebného prostoru pro sběr 
využitelného odpadu pro obyvatele (všech 
generací) obce Okrouhlice a obyvatele jejích 
místních částí s ohledem na čistotu životního 
prostředí a podporu občanů k třídění využitelných 
odpadů. 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

Jedná se o pořízení 8 nových kontejnerů se 
spodním výsypem na sběrná hnízda v Okrouhlici a 
do místních částí pro zajištění služby na sběr, svoz 
a nakládání s využitel. složkami komun.odpadu 
(objem sb.nádoby na plast 3200 I, na papír 3200I, 
na čiré sklo 2,15 m3, na směsné sklo 2,15 m3).Na 
současných sb.hnízdech v našich obcích se 
hromadí díky nedostatečné objemové kapacitě 
kontejnerů odpady vedle kontejnerů, příp. na 
jiných místech v obci, zvýšený objem díky nově 
pořizovaným kontejnerům nám umožní zvýšit 
prostor pro ukládání tříděného odpadu našimi 
občany. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

8 nových kontejnerů se spodním výsypem: 3 na 
plast každý o objemu 3200 I, 3 na papír každý o 
objemu 3200 I, 2 na sklo (1 na směsné, 1 na čiré 
každý o objemu 2,15m3), zvýšené množství 
sesbíraných využitelných složek odpadů, čistější 
životní prostředí v obci Okrouhlici, místních 
částech a okolí. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

08/2016-05/2017 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Nový provozní řád pro sběrný dvůr v Okrouhlici 
vypracovávaný ve 2015-2016, nový systém třídění 
odpadů v obcích patřících pod Okrouhlici 
vytvářený od r. 2014, zajištění spolupráce s 
kolektivními systémy ASEKOL, EKOLAMP, 
Elektrowin, atp. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 149 640 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 50 000 Kč 33,41 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

50 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 99 640 Kč 66,59 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

99 640 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

Kč ,00 % 

10. 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 • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 
národního majetku, 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. 

13. 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 1.1. do 31.12. 



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

Příloha č. 1 - Stručný popis naplnění specifických kritérií, příloha č. 2 - Podrobný 
položkový rozpis nákladů, příloha č. 3 - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 
Sb. (vč. výpisu ze souhrnu usnesení) 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

Obec Okrouhl ice  
Okrouhlice 186 ^ 

582 31 Okrouhlice ^ 

1Č: 00267953 DIČ: CZ00267953 

V Okrouhlici dne 14.7.2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 



< 



Příloha č.  1 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 

k projektu „Třídíme a přírodu šetříme" 

a) zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu 

• papír, plast, bílé sklo, barevné sklo (4 složky) 

b) využití rozsahu opatření z bodu 5) Výzvy 

• jedno podporované opatření: pořízení sběrných nádob na 
využitelné složky komunálního odpadu 

c) umístění v hlavní soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2015" 
• obec Okrouhlice se v kategorii „obce od 501 do 2000 obyvatel" 

umístila na 95. místě s počtem 38,55 bodu 

d) informovanost o problematice předcházení vzniku odpadů/opětovném použití/třídění odpadů 
nebo kombinace témat 

• tematické články v obecním zpravodaji „Okrouhlické listy" (např. 
č. 2/2016 - článek „Recyklovat je nejen správné, ale také snadné", 
č. 1/2016 - článek „Nové červené kontejnery") a na webových 
stránkách obce Okrouhlice 

• zajištění, roznos a poskytování speciálních tištěných materiálů s 
tematikou třídění a využití odpadů (např. spol. EKO-KOM, 
Elektrowin) 

• zajištění vzdělávacího programu „Tonda obal na cestách" 
společnosti EKO-KOM pro rozšíření povědomí dětí a dospělých o 
třídění a využití odpadů při akci pro veřejnost - „Rodinného 
odpoledne v Okrouhlici" 

• pořádání motivačních exkurzí pro žáky ze Základní školy 
Okrouhlice a děti z Mateřské školy Okrouhlice do Sběrného dvora 
odpadů v Okrouhlici 

e) míra finanční spoluúčasti žadatele - obce Okrouhlice 

• 66,59 % 

Obec Okrouhl ice  
Okrouhlice 186 

582 31 Okrouhlice 

IČ: 00267953 DIČ: CZ00267953 

\i 





Příloha č. 2 
Podrobný položkový rozpočet projektu (pořízení 8 nových kontejnerů se spodním výsypem) 

(dle nabídky REFLEX Zlín, s.r.o.) 
„Třídíme a přírodu šetříme" 

Náklady na projekt jednotka počet jednotek 
sazba 

za jednotku 
v Kč (bez DPH) 

DPH 
(21 %) 

sazba 
za jednotku 

v Kč (vč. DPH) 
náklady 

v Kč 

kontejner se spec.vhozem 
MAXI H-B-3,2 m3-papír ks 3 17067 3584,07 20651,07 61953,21 
kontejner se spec.vhozem 
MAXI H-B - 3,2 m3 - plasty ks 3 15510 
kontejner se spec.vhozem 
MAXI H-B - 3,2 m3 - plasty ks 3 15510 3257,1 18767,1 56301,3 
kontejner 
H-B - 2,15 m3 - sklo čiré ks 1 12969 
kontejner 
H-B - 2,15 m3 - sklo čiré ks 1 12969 2723,49 15692,49 15692,49 
kontejner 
H-B - 2,15 m3 - sklo směs ks 1 12969 
kontejner 
H-B - 2,15 m3 - sklo směs ks 1 12969 2723,49 15692,49 15692,49 

celkové náklady v Kč 149 639,49 

Obec Okrouhl ice  
Okrouhlice 186 ^ 

582 31 Okrouhlice ^ 

1Č: 00267053 DIČ: CZ00267953 

Stránka 1 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0102) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:10236616  

a 
 
Obec Cerekvička-Rosice 
se sídlem: Cerekvička-Rosice 30, Stonařov 588 33 
IČO: 42634644 
zastoupena: Ing. Josefem Roučou, starostou obce 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S. 

číslo účtu: 1466045379/0800 
variabilní symbol: 10236616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Zpevnění ploch pro kontejnery na tříděný odpad“, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 



Strana 2 (celkem 6)  

Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 113 930 Kč 
Výše dotace v Kč 50 000 Kč 
Výše dotace v %  43,89 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 56,11 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 63 930 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. prosince 2016.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0102“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 31. prosince 2016. 
Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního 
úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. ledna 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www.kr-
vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 15. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Josef Rouča Ing. Vladimír Novotný 
 starosta obce náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY ' / 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) 

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

pi/ g m -

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu 
Zpevnění ploch pro kontejnery na na tříděný 
odpad 

Přesný název: Obec Cerekvička-Rosice 

Právní forma: Obecní úřad 

Ulice: Cerekvička-Rosice 30 

Obec: Cerekvička-Rosice 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58833 

Pošta: Stonařov 

IČO/RČ: 42634644 

Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNAA.S. 

Číslo účtu: 1466045379/0800 

Titul: Ing. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Josef 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Rouča 

Funkce: starosta 

Titul: Ing. 

Jméno: Josef 

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Rouča 

osoba projektu) Funkce: starosta 

Email: roucaj@seznam.cz 

Tel.: 723155627 



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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Obec Cerekvička-Rosice 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

V současné době jsou v obci zřízeny 2. stání. 
Jedno v části Cerekvička, zde jsou kontejnery 
umístěny na parkovišti před OU, kde znemožňují 
parkování přijíždějívím vozidlům, navíc sklon 
parkoviště zásadně omezuje manipulaci s 
kontejnery pracovníkům svozové firmy. V části 
Rosice je stání kontejnerů u krajnice krajské 
vozovky, zde brání bezpečnému provozu, 
především pak autobusům místní linky. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Vybudování dvou nových zpevněných ploch pro 
kontejnery. Jedno v části obce Cerekvička, které 
bude přístupnější pro všechny občany obce. Dojde 
k uvolnění parkovací plochy před budovou OÚ a 
pro pracovníky svozové firmy bude zabezpečena 
snadnější manipulace s kontejnery a nebude tak 
docházek k situacím, kdy nebude možno 
kontejnery vyvést. 
Druhá zpevněná plocha bude vytvořena v části 
Rosice, bude tak zabezpečen bezpečný přístup ke 
kontejnerům mimo vozovku ve správě KSUSV. 
Kontejnery zde nebudou představovat riziko pro 
účastníky silničního provozu a nebude v rámci 
zimní údržby docházet k jejím poškozením. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

Přínosem projektu bude zlepšení přístupnosti 
kontejnerů pro všechny občany celé obce. Dále si 
od této změny slibujeme zkvalitnění třídění odpadu 
a zvýšení podílu občanů na třídění opětovně 
použitelných odpadů. 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

Díky projektu dojde k realizaci dvou 
kontejnerových stání pro kontejnery na tříděný 
odpad a odpad k určený k opětovnému použití. 
Kontejnerová stání budou vybudována v části 
Cerekvička a druhé v části Rosice na pozemcích v 
majetku obce. Kontejnerová stání budou od 
okolního prostoru prostorově ohraničena svahově 
zapuštěnými betonovými tvárnicemi a silničními 
obrubníky, zpevněný povrch bude v provedení 
obalované asfaltové směsy, případně zámkové 
dlažby. Samotná realizace bude probíhat formou 
zakázky u profesionální firmy, která se zaměřuje 
na projekci a realizaci komplexních staveb. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

Díky projektu dojde k realizaci dvou 
kontejnerových stání pro kontejnery na tříděný 
odpad a odpad k určený k opětovnému použití. 
Přínosem projektu bude zlepšení přístupnosti 
kontejnerů pro všechny občany celé obce. Dále si 
od této změny slibujeme zvýšení podílu občanů na 
třídění odpadů a samotné zkvalitnění třídění. 



7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

Zahájení projektu po podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotace. Ukončení projektu 31.12.2016. 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

V současné době vykonávám funkci v pozici -
neuvolněný starosta obce. Pracuji u VAS a.s. na 
pozici vedoucí provozu V+K Polná. 
Samotná realizace bude probíhat formou zakázky 
u odborné firmy, která se zaměřuje na projekci a 
realizaci obdobných staveb. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 113 930 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

50 000 Kč 43,89 % 
9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

50 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 63 930 Kč 56,11 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

63 930 Kč 100,00 % 

10. 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 El 

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 • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 
národního majetku, 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. 

13. 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 1. ledna do 
31.prosince. 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladůfkteré k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

příloha č.1/1 - popis naplnění specifických kritérií 
příloha č.2/2 - výpis z registru osob 
příloha č.3/2 - doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
příloha č.4/2 - cenová nabídka dodavatele 

V Cerekvičce dne 15.7.2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 



O B E C  C E R E K V I Č K A - R O S Í C E ,  
Cerekvička 30. 588 33 Stonařov. IČO 42634644. Tel.:567 319 025 

Příloha č. 1/1 

ODPADY 2016 

Věc: Popis naplnění specifických kritérií 

a) Díky realizaci projektu na zpevněni ploch a vybudování kontejnerových stáni pro 
kontejnery na tříděný odpad nebo k opětovnému použití bude zajištěn jednoduší 

bezpečnější a pohodlnější přístup ke všem nádobám jednotlivých využitelných složek 
odpadu (papír, plast, bílé sklo. barevné sklo. bioodpad). 

b) Realizací projektu dojde k využiti podporovaného opatření písmene g). 

c) Obec Cerekvička-Rosice se v v hlavní soutěži obcí ..My třídíme nejlépe 2015" 
zveřejněných na http:.7\vw\v.dobryden.cz/wp-content/uploads/Hlavní-soutěž-
EKOKOM-finálni-výsledky-VYSOCINA.pdf. umístnila v kategorii obcí do 500 
obyvatel na 196 pozici s bodovým hodnocením 49.28. 

d) Pro zájemce zrad obyvatel obce bude v průběhu měsíce záři - říjen roku 2016 
v prostorech obecního úřadu vytvořena možnost absolvování teoreticko praktické 
přednášky na téma třídění odpadu a odpadové hospodářství. 

e) Obec Cerekvička - Rosice se na realizaci akce bude finančně spolupodílet minimálně 
ve vvši 56% celkovvch nákladů. 

^ -

Obec Cerekvička - xosice 

Cerekvička 30 

Ing. . _ 
Obec Cerekvička - Rosice 

^88 33 Stonařc 
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PROVOZ VODOVODŮ A KANALIZACI POLNA 
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Jaromír PANÁČEK 
mistr provozu Polná 

Vrchlického 1000, 5S8 13 Polná 

Phone: +420 567 212 623 

Mobile: +420 737 221 693 
e-mail.: panacek@vasji.cz 

Obec Cerekvička-Rosice 

Cerekvička 30 

58S33 

cer5r-A'icka@7Qinv.cz 
567 319 025 

Cenová nabídka 

na provedení zpevněné plochv oro kontejnery na tříděný odpad v části obce 

Cerekvička 

Popis množství 
počet M3 

cena za M3 cena-ceíkem 

Vvpis materiálu: 

Celkem bez DPH: 

DPH 21% 

Celkem: 

kamenivo 32/64 6 t 207,00 1 242,00 

kamenivo 16/32 6 t 213,00 1 278,00 

kamenivo 4/S 2 t 308,00 616,00 

asfaltová obalovana směs Sil 4 t 2 000,00 8 000,00 

betonová směs 2 t 1 400,00 2 800,00 

betonové tvarovky 80 ks 53,00 4 240,00 

betonové silniční obrudníky 4 ks 212,00 848,00 
19 024,00 Kč 

Likvidace materiálu fzemina") 
odvoz zeminy včetně uskaldnění 32 t 80,00 2 560,00 

2 560,00 Kč 
Technika: 
osobni vozidlo 101 km 15,00 1 515,00 

nákladní vozidlo Mercedes Benz Atego 205 km 32,00 6 560,00 

bagr CAT 428 4 S.hod. 690,00 2 760,00 

řezačka asfaltu 1 m 260,00 260,00 

vybrační pěch 1 S.hod. 170,00 170,00 

vybrační válec 1 S.hod. 240,00 240,00 

11 505,00 Kč 

Práce v HZS 63 h 310,00 19 530,00 

Ostatní činnosti 
poplatek - zvláštní užívání silnice 0 1 000,00 

19 530,00 Kč 

0,00 

0,00 Kč 

52 619,00 Kč 

11 049,99 Kč 

63 668,99 Kč 

V Polné dne: 12.7.2016 

kSď VODAftCNSKti 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. 5. 

SocéšicKé 320/* 56, Lesná. 638 00 Brno 
Divize Jihlava 

| Žižkova 93. 5S6 29 Jihlava 
/ -'.O-

JUi'.ml u 
Jaromír PANÁČEK 

mistr orovozu Vř-K Polná 



=R0V0Z VODOVQDC A KANALIZACÍ PC LNA 

Jaromír PANÁČEK 
mistr provozu Poiná 

Vrchlického 1000, 5S8 13 Polná 

Phone: +420 567 212 523 

Mobile: +420 737 221 693 
e-mail.: panacek@vas]i.cz 

Obec Cerekvička-Rosice 

Cerekvička 30 

58833 

cčrekvicka.Qvoinv zz 
567 319 025 

Cenová nabídka 

na provedení zpevněné plochv pro kontejnery na tříděny odpad v části obce Rosice 

Popis 

Výpis materiáiu: 

kamenivo 32/64 

kamenivo 16/32 

kamenivo 4/8 

asfaltová obalované směs Sil 

betonová směs 

betonové silniční obrudníky 

množství cena za MJ cena-ce!kem 

počet M3 

6 t 207,00 1 242,00 

6 t 213,00 1 278,00 

2 »• L 308,00 616,00 

4 t 2 000,00 8 000,00 

2 t 1 400,00 2 800,00 

17 ks 121,00 2 057,00 

15 993,00 Kč 

Likvidace materiálu fzeminal 
odvoz zeminy včetně uskaldnění 

Technika: 
osobní vozidlo 

nákladní vozidlo Mercedes Benz Atego 

bagr CAT 428 

vybrační pěch 

vybrační válec 

Práce v HZS 

Ostatní činnosti 
poplatek - zvláštní užíváni silnice 

Celkem bez DPH: 

DPH 21% 

Celkem: 

21 80,00 

75 km 15,00 

195 km 32,00 

3 S.hod. 590,00 

1 S.hod. 170,00 

1 S.hod. 240,00 

42 h 310,00 

1 000,00 

1 680,00 
1 680,00 Kč 

1 125,00 

6 240,00 

2 070,00 

170,00 

240,00 

9 845,00 Kc 

13 020,00 

13 020,00 Kč 

1 000,00 
1 000,00 Kč 

41 538,00 Kč 

8 722,98 Kč 

50 260,98 Kč 

V Polně dne: 12.7.2016 

V O D í Í R C H S K á  
__ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, G. s 

Sobéšická 820/156. Lesné. 638 00 Brno 
/ Divize. Jihlava 

, / Žižkova 93/586 29 Jihlava 

•ří-JWL 
Jaromír PANACEK 

mistr provozu V-K Polná 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0103) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:10336616  

a 
 
Městys Krucemburk 
se sídlem: Nám. Jana Zrzavého 13, Krucemburk 582 66 
IČO: 00267716 
zastoupen: Mgr. Otto Kohoutem, starostou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S. 

číslo účtu: 1125171369/0800 
variabilní symbol: 10336616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Pořízení sběrných nádob, tašek na tříděný odpad a zpevnění 
plochy pod kontejnery“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 



Strana 2 (celkem 6)  

Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 49 585 Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc pět 
set osmdesát pět korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 112 694 Kč 
Výše dotace v Kč 49 585 Kč 
Výše dotace v %  44 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 56 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 63 109 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. června 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0103“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. června 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. července 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 14. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Otto Kohout Ing. Vladimír Novotný 
 starosta městyse náměstek hejtmana 
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Kraj Vysočina 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-15_07_16-125 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu 
Pořízení sběrných nádob, tašek na tříděný odpad 
a zpevnění plochy pod kontejnery 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Městys Krucemburk 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Nám. Jana Zrzavého 13 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Krucemburk 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58266 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Krucemburk 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00267716 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNA 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 1125171369/0800 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Mgr. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Otto 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Kohout 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Tomáš 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Trávníček Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: místostarosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: mistostarosta@krucemburk.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 606600841 



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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Vlěstys 
Krucemburk 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 

vede k podání žádosti) 

U zdravotního střediska a obecního bytového 
domu v ulici Dr. Drbálka č.p. 193 a č.p. 345 je 
nedostačující množství sběrných nádob pro tříděný 
odpad. Obyvatelé bytového domu a přilehlých 
rodinných domů (ul. Zahradní, Školní, U Hájku) 
mají delší donosovou vzdálenost pro tříděný odpad 
- papír, plasty, bílé a barevné sklo. Dále je zde 
nezpevněná (travnatá) plocha pro tyto sběrné 
nádoby a svozová firma musí komplikovaně 
kontejnery vytahovat, čímž dochází také k jejich 
častému poškozování. 
Další 4 nádoby budou určeny pro novou 
zástavbovou zónu "Vydrbalka" ulice Větrná, kde 
sou již prodané všechny parcely (17 parcel) 
určené pro zástavbu a jsou zde již z 80% 
zastavěné pozemky s rodinnými domy. 
Sady tašek na tříděný odpad, chceme zdarma 
předat obyvatelům, aby se jim usnadnilo a zlepšilo 
samotné třídění domácího odpadu. 
Abychom zlepšili informovanost našich občanů o 
třídění odpadů, chceme pro ně uspořádat 
odbornou přednášku o třídění odpadů a jeho 
využití v místním Kině ve spolupráci se společností 
EKOKOM. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 

projektem dosaženo) 

Lepší dostupnost a kratší donosová vzdálenost pro 
třídění odpadů našim občanům a návštěvníkům 
městyse. 

Usnadnění vývozu nádob pro tříděný odpad 
svozové firmě a tím i zmenšení možnosti 
poškozování kontejnerů (kolečka atd.). 
Zlepšení třídění odpadů a usnadnění jejich 
donášky do nádob na tříděný odpad. 
Posun v pořadí krajské soutěže obcí "My třídíme 
nejlépe" - obce od 501 do 2000 obyvatel. 
Celkové snížení produkce směsných komunálních 
odpadů ukládaných na skládky a zvýšení účelného 
třídění využitelných složek odpadu. 
Zlepšení informovanosti o samotném třídění 
odpadů a jejich využitelnosti. 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

Občané a návštěvníci městyse Krucemburk, všech 
věkových kategorií. 
Žáci základní školy. 



5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

Projektem bude zajištěn nákup sběrných nádob na 
tříděný odpad - papír, plasty, barevné a bílé sklo 
pro dvě sběrná místa v Krucemburku. Bude 
Drovedeno zpevnění plochy pro kontejnerové stání 
na sběrné nádoby u zdravotního střediska a 
bytového domu č.p. 193 a 345, zámkovou dlažbou 
s obrubníkem. Dále nakoupeny sady tašek na 
tříděný odpad s popiskem - plasty, sklo, papír. 
Dále bude uspořádána odborná přednáška pro 
naše občany v místním kině o třídění odpadů a 
zpětného využití, ve spolupráci se společností 
EKOKOM - ZDARMA a občanům budou při této 
příležitosti rozdány sady tašek pro třídění odpadu. 
Pro žáky ZŠ Krucemburk bude uspořádána 
exkurze na Sběrném dvoře v Krucemburku. 

6. Výstupy projektu 
(Uvedte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

Nové sběrné nádoby na tříděný odpad pro dvě 
sběrná stanoviště. 
Zpevněná plocha na sběrné nádoby u Zdravotního 
střediska a bytového domu č.p. 193 a 345. 
Tašky na tříděný odpad s popisem pro naše 
obyvatele. 
Informovanost občanů a žáků o třídění odpadů a 
jejich využití. 
Posun v pořadí krajské soutěže obcí "My třídíme 
nejlépe" - obce od 501 do 2000 obyvatel. 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

Říjen 2016 - Červen 2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušeností s 

realizací projektů) 

Městys Krucemburk spolupracuje v odpadovém 
hospodářtví a v třídění odpadů s firmou EKOKOM, 
dále s firmami pro zpětné využití elektroodpadů 
ELEKTROWIN, ASEKOL, EKOLAMP atd. a dále 
se svozovou firmou ODAS Žďár n. S. 
Vybrané firmy pro ralizaci projektů mají velmi 
dobrou pověst jak v obci tak i v okolí. 



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

112 694 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

49 585 Kč 44,00 % 
9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho investiční 
dotace 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

49 585 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

Spoluúčast žadatele 63 109 Kč 56,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádostí) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

63 109 Kč 100,00 % 

10. 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 

El 

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 • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) 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 Fond 

národního majetku, 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. 

13. 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 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je-) 

Doklad č. 1 - SPECIFICKÁ KRITÉRIA PROJEKTU 
Doklad č. 2 - Obec nedokládá 
Doklad č. 3 - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 
Doklad č. 4 - POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ PROJEKTU 

V Krucemburku dne 14.7.2016 

\ív£S7>tf 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 



Doklad ě. 1 

Název programu: Odpady 2016 

SPECIFICKÁ KRITÉRIA PROJEKTU: 
„Pořízení sběrných nádob, tašek na tříděný odpad a zpevnění plochy pod kontejnery" 

a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu 

Městys pořídí 2 ks kontejnerů na bílé a 2 ks kontejnerů na barevné sklo, dále 2 ks 
kontejnerů na papír a 2 ks kontejnerů na plasty, tím budou splněny tyto složky 
tříděného odpadu: papír, plast, bílé sklo, barevné sklo 

b) Využití rozsahu opatření z bodu 5) Výzvy 

• pořízení sběrných nádob na využitelné složky komunálního odpadu 

• sady tašek na třídění odpadů do domácnosti 

• informování občanů a propagace předcházení vzniku odpadů, opětovném 
použití a správném třídění odpadů - využití výrobků a materiálů vyrobených 
z recyklovaných materiálů, uspořádáním odborné přednášky v místním kině 
pro občany Krucemburku a exkurze na Sběrném dvoře Krucemburk pro 
žáky ZŠ Krucemburk. 

• zpevnění plochy a vybudování kontejnerového stání pro 
kontejnery/nádoby na tříděný odpad nebo k opětovnému použití u Zdravotního 
střediska a bytových domů č.p. 193 a č.p. 345 

c) Umístění v hlavní soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2015" zveřejněných na 
http://www.dobryden.cz/wp-content/uploads/Hlavní-soutěž-EKOKOM-finální-
výsledky-VYSOCINA.pdf 

Městys Krucemburk se umístil na 32. místě s počtem bodů 55,02. 

d) Informovanost o problematice předcházení vzniku odpadů/opětovném 
použití/třídění odpadů nebo kombinace témat. 

Městys Krucemburk zajistí odbornou přednášku v místním kině pro občany 
Krucemburku a exkurzi na Sběrném dvoře Krucemburk pro žáky ZS 
Krucemburk. 

e) Míra finanční spoluúčasti žadatele 

Městys Krucemburk se bude na projektu podílet spoluúčastí 56%. 



Doklad ě. 4 

Název programu: Odpady 2016 

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ PROJEKTU: 
„Pořízení sběrných nádob, tašek na tříděný odpad a zpevnění plochy pod kontejnery" 

Položka množství Jednotková cena Kě Celková cena Kč 

1. Pořízení sběrných nádob na tříděný odpad 

Kontejner na bílé sklo 
MINI HK-B 1,3 m3 

2 ks 10.043,- 20.086,-

Kontejner na barevné sklo 
MINI HK-B 1,3 m3 

2 ks 10.043,- 20.086,-

Kontejner na plasty 
SULO 1100 lt 

2 ks 6.126,- 12.252,-

Kontejner na papír 
SULO 1100 lt 

2 ks 6.126,- 12.252,-

2. Pořízení tašek na tříděný odpad s popisky 

Sada tašek na tříděný odpad 
3 ks - plasty,sklo,papír 

100 ks 249,- 24.900,-

3. Zpevněná plocha pod kontejnerové stání 

Zámková dlažba 
materiál, montáž, podkladový 

materiál, zhutnění 

15 m2 1.180,- 17.700,-

Obrubník silniční+zahradní 
materiál, montáž, beton 

18 m 301,- 5.418,-

Cena celkem 112.694,-
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FOND VYSOČINY 
 
 

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“) 

 
(FV01694.0104) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  variabilní symbol:10436616  

a 
 
Městys Kamenice 
se sídlem: Kamenice 481, Kamenice 588 23 
IČO: 00286079 
zastoupen: Mgr. Evou Jelenovou, starostkou městyse 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S. 

číslo účtu: 1466050389/0800 
variabilní symbol: 10436616 

 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „Třídíme odpady moderně a promyšleně“, blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 
(dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 21 950 Kč (slovy: dvacet jeden tisíc devět 
set padesát korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 52 263 Kč 
Výše dotace v Kč 21 950 Kč 
Výše dotace v %  42 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 58 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 30 313 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
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a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. června 2017.  

 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 

4) Neuznatelné náklady akce jsou:  
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, 
g) náklady na pohoštění a občerstvení, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ......), 
ch) náklady na právní spory, 
i) kancelářská a výpočetní technika 
j)   ostatní náklady prokazatelně nesouvisející s problematikou odpadů 

 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nádob na využitelné odpady, 
b) kompostéry a kompostovací sila,  
c) interiérové nádoby, sady tašek na třídění 
d) doprava k žadateli 
e) náklady na opravy a repasování kontejnerů na tříděný odpad 
f)  materiál a služby potřebné pro zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání 
pro nádoby na tříděný odpad nebo opětovné použití 
g) náklady na realizaci informační kampaně a aktivit (příprava, tisk, distribuce letáků, 
inzerce, semináře, apod.) 

 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
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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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01694.0104“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 30. června 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. července 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.kr-vysocina.cz/edotace, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,  

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, 
a to do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací.  

l)    na nádobách a kompostérech vylepit sponzorský vzkaz kraje, který formou 
samolepek dodá Příjemci dotace Kraj. 
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Čl. 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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. l) 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 akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
4) Příjemce dotace je povinen vylepit na nádoby nebo kompostéry samolepky 

se sponzorským vzkazem, které obdrží od Kraje. 
 
5) „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.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým investičním majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se 
zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího 
písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí investiční majetek pořízený z poskytnuté dotace 
po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu 
nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, 
pronajmout 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, bude postupováno 
dle ustanovení tohoto zákona.   
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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 inf. 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) 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, 
email: navratilova.e@kr-vysocina.cz a ing. Milan Křížek tel. 564 602 527 
email: 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. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obč. 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. Sml. 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 inf. k jiným účelům, než je plnění podm. smlouvy. 

 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

 

8) 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. 

 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 15. 7. 2016  

 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 13. září 2016 usnesením č. ................................. 

 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Eva Jelenová Ing. Vladimír Novotný 
 starostka městyse náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) pl' 946%. OM 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01694-15_07_16-126 

Název grantového programu Odpady 2016 

Název projektu Třídíme odpady moderně a promyšleně 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Městys Kamenice 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Kamenice 481 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Kamenice 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58823 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00286079 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 1466050389/0800 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Mgr. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Eva 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Jelenova 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starostka 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Mgr. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Eva 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Jelenová Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: starostka 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: obec.kamenice 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 606757892 

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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Kamenice, Mikroregion Loučko 

2. Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí situaci, která Vás 

vede k podání žádosti) 

Městys Kamenice rozšířil v loňském roce sběrná 
hnízda ještě o 3 nové lokality: 2 u hřbitova ( u 
Dřední a zadní brány), 1 u nových garáží v části 
nazvané Cihelna. Důvodem byly 2 staré 
velkoobjemové kontejnery, které stály u hřbitova a 
<teré se již nedaly vyvážet, nešly natáhnout na 
plošinu a odvézt. Z tohoto důvodu byly 
velkoobjemové, staré a již nevyhovující kontejnery 
u hřbitova nahrazeny popelnicemi na bioodpad 
(zvadlé květiny, tráva), na velkoobjemový odpad 
(věnečky, kombinované vazby, hadříky) a 
popelnicemi na barevní sklo a plast. Tyto materiály 
se vyskytují na hrobech. Zatím jsme na plast a 
sklo dali popelnici kovové- starší s popisem 
tříděného materiálu. Dokonce při větších úklidech ( 
v době "Dušiček"- Památek zesnulých - a v době 
před Velikonocemi objednáváme od naší svozové 
firmy ESKO - T s.r.o. Třebíč přistavení velkých 
velkoobjemových kontejnerů na dobu 10 dnů, 
protože materiálu je opravdu hodně.V těchto 2 
výše uvedených obdobích se hroby uklízí nejvíce 
Důvodem přesunu kontejnerů na bioodpad v 
Cihelně mimo rodinné domky byly stížnosti na 
zápach, hlavně v letním období.Máme v plánu 
postavit 3 nová zpevnění kontejnerového stání a 
postavit box - ohradu, aby byly popelnice i 
kontejnery chráněny před větrem. Velmi často se 
stává, že je vítr převrátí.Dále potřebujeme nakoupit 
2 popelnice na plast ( žluté) a 2 popelnice na 
barevné sklo (zelené).Posledním našim úkolem je 
také zábavnou formou informovat občany o 
důležitosti tříděni odpadů.Nejen pravidelnými 
články v místním tisku KAMENOVINY, ale také 
přípravou nového letáku o třídění a programem 
pro děti i dospělé "Zelená slavnost" ke Dni dětí, 
která se uskuteční na hřišti Líchy v Kamenici. 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 

projektem dosaženo) 

- zlepšit zázemí pro třídění odpadů 
- rozšířit hnízda o nové nádoby 
- předejít převrácení nádob větrem 
- umožnit svozové firmě lepší podmínky pro svoz 
odpadů - zpevněné plochy 
- informovanost veřejnosti 
- zlepšit třídění odpadů v jednotlivých 
domácnostech 
- zábavnou formou přiblížit recyklaci odpadů a 
zdůraznit jeho další využití 
- připravit bulletin - leták- o třídění odpadů 
- zlepšit umístění v soutěži "My třídíme nejlépe" 



4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 

navrhovaný projekt zaměřen a 

jejich potřeby, které navrhovaný 

projekt řeší) 

- děti 

- žáci MŠ a ZŠ 
- mládež 
- dospělí 

- senioři 
- návštěvníci hřbitova 
- turisté jdoucí po zelené turistické značce kolem 
hřbitova 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 

rozepište v samostatném 

dokumentu, který doložte k 

žádosti) 

V příštím roce postaví pracovníci Úřadu městyse 
Kamenice 3 stání pro kontejnery a popelnice na 
tříděný odpad. Dvě stání budou u hřbitova( u 
přední a u zadní brány), kde je potřeba, aby stání 
byla decentní, estetická, funkční a pietní vzhledem 
k důležitosti místa, kam denně chodí mnoho lidí, 
ale i návštěvníci pohřbů. Třetí stání bude 
postaveno v části městyse Cihelna u nových 
garáží a nové trafostanice, kterou bude stavět 
firma E.ON.Budeme mít takto vyřešeno nejen 
třídění, ale také problémy s větrem převrácenými 
popelnicemi, které budou stát na rovném podkladu 
ze zámkové dlažby a ze tří stran bude ohrada z 
ozdobných šedých tvárnic. Den dětí oslavíme v 
příštím roce netradičně v zeleném oblečení 
"Zelenou slavností", kterou pomohou organizovat 
členové zdejšího mysliveckého spolku.Bude se 
jednat o ukázku techniky svozové firmy ESKO-T 
s.r.o..kterou pan ředitel vždy na valných 
hromadách svozové firmy nabízí, odbornou 
přednášku pro veřejnost a připravený leták o 
třídění. Nebudou chybět soutěže pro děti o přírodě 
a třídění odpadů, výstava "plasťáků", kterou 
připraví pedagogové MŠ a ZŠ i burza oblečení, 
knih a hraček, kterou uspořádá SRPDŠ. Důraz 
bude kladen na to, že věci mají být využity, i když 
jsou starší, ne jen kupovat nové a staré likvidovat 
do sběru. Odpoledne bude zakončeno koncertem 
třebíčské hudební skupiny STORM, kde zpívá řidič 
svozové firmy ESKO - T s.r.o. pan Jaroslav 
Huňáček a která je již v Kamenici velice dobře 
známá. 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 

kvantifikované výstupy projektu) 

- vznik 3 nově zpevněných a doplněných sběrných 
hnízd 

r dostupné aktuální informace pro veřejnost 
- zábavnou formou působit na děti a mládež 
- zdůraznit, jak je důležité třídit odpad 
- zapojit do akce "Zelená slavnost" členy 
mysliveckého spolku, školu, školku i SRPDŠ 
- ukázat nebezpečí černých skládek pro životní 
prostředí 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

01.03.2017 - 30.06.2017 (včetně závěrečného 
vyúčtování) 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 

organizační schopnosti včetně 

předešlých zkušenosti s 

realizaci projektů) 

S grantovými programy Fondu Vysočiny máme 
bohaté zkušenosti. Z finančních příspěvků Kraje 
Vysočiina máme vždy velikou radost, protože 

pomoci těchto finančních příspěvků vzniklo mnoho 

zajímavých, potřebných i smyslupných projektů 
nejen v Kamenici, ale i v místních částech.Vždy 
máme také správně a včas odevzdané závěrečné 
vyúčtování jednotlivých projektů 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádosti) 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 

52 263 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádosti) 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 

Požadovaná výše 
dotace 

21 950 Kč 42,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádosti) 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 

- z toho investiční 
dotace 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádosti) 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 

- z toho neinvestiční 
dotace 

21 950 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádosti) 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 

Spoluúčast žadatele 30 313 Kč 58,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádosti) 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 
- z toho investiční 
spoluúčast 

Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 

projektu zašlete společně s touto 

žádosti) 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

30 313 Kč 100,00 % 

10. 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 • 

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 

státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 

zabezpečeni, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 

národního majetku, 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. 

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

je.) 

Příloha č. 1 - Specifická kritéria 
Příloha č. 2 - Obce nedokládají 
Příloha č. 3 - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 

Příloha č. 4 - Podrobný položkový rozpis nákladů, včetně cenových nabídek 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 

Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 

podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

V Kamenici dne 15.07.2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 



období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od dc 

• 

v •-

\ 

. . : 

' / 



Příloha č. 1 



Specifická kritéria: 

a) Zaměření projektu na počet využitelných složek odpadu 

3-4 využitelné složky odpadu ( bioodpad, barevné sklo, plast) 

2 body 

b) Využití rozsahu opatření z boduS) výzvy 

Kombinace 2 podporovaných opatření 

78 % zpevnění ploch a vybudování kontejnerových stání pro kontejnery 

a nádoby 

14 % pořízení velkoobjemových nádob 

8% informování občanů, zelená slavnost 

1 body 

c) Umístění v hlavní soutěži obcí 

„My třídíme nejlépe 2015" 

Obce s počtem méně než 45 bodů Kamenice 44,06 bodů) 

4 body 

d) Informovanost o problematice předcházení vzniku odpadů, opětovném 

použití/třídění odpadů nebo kombinace témat 

Přednáška pořádaná naší svozovou firmou ESKO -T Třebíč pro veřejnost 

Spojená s akcí ZELENÁ SLAVNOST 

3 body 

e) Míra finanční spoluúčasti žadatele 

58% 

4 body 

f t\ Ti \ 

Celkem: 14 bodů 

z"? / 
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Příloha č. 4 



Položkový rozpis nákladů: 

Materiál na 3 vybudovaná stání: 

(plotové tvarovky a střížky + cement) 

40.577,- Kč 

Nákup popelnic: 

( 2 na barevné sklo, 2 na plast) 4.296,- Kč 

Zhotovení letáku o třídění 1.000 ks: 7.390,- Kč 

Celkem náklady: 52.263,- Kč 




