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FOND VYSOČINY
PROGRAM „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021“
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“)
ID FV02801.0009

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
se sídlem:
IČO:
70890749
zastoupený:
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Roman Fabeš, člen rady kraje
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení:
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800
variabilní symbol: 28010009
a
Město Telč
se sídlem:
IČO:
zastoupeno:
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:
číslo účtu:

náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
00286745
Mgr. Vladimírem Brtníkem, starostou města
Česká spořitelna, a. s.
1466015399/0800
ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen
„dotace“) na realizaci projektu „Zpracování PD pro cyklostezku Telč - Radkov - Slaviboř“
blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy
jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

ČI. 3
Závaznost návrhu

1)

Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

na

30

kalendářních

dnů

2)

Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3
odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu,
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1)

Příjemce dotací za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními
předpisy a podmínkami této smlouvy.

2)

Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený
v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 177 167 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát
sedm tisíc sto šedesát sedm korun českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky
Příjemce.
354
177
50,00 % z celkových nákladů na
50,00 % z celkových nákladů na
177

Celkové náklady projektu
Výše dotace v Kč
Výše dotace v %
Vlastní podíl Příjemce v %
Vlastní podíl Příjemce v Kč

334 Kč
167 Kč
projekt
projekt
167 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2),
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce
v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude
vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě
k předkládání projektů (tj. 50 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných
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poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

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

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1)

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat
nejdříve ode dne 9.2.2021, nejpozději však do 31. 10.2022. Pouze v tomto období
mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

2)

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

3)

Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou
uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím
a státním fondům
b)
alkohol a tabákové výrobky,
c)
náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d)
úhrada úvěrů a půjček,
e)
penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f)
náklady na zajištění publicity projektu,
g)
dotace a dary,
h)
náklady na pohoštění,
i)
běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti,
bankovní poplatky, ...),
j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného
zaměstnavatelem,
k)
náklady žadatele na nákup a výkup pozemků a budov,
I)
poplatky za vynětí pozemků ze zemědělského / lesního půdního fondu.

4)

Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup služeb a pořízení dlouhodobého hmotného majetku spočívající ve
zpracování projektové dokumentace, dokumentace pro zadání stavby nebo studie
proveditelnosti.
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5)

V případě, že dojde k rozporu mezi ČL 1 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy,
použijí se přednostně ustanovení ČL 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6)

Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění
pozdějších předpisů.
ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a)
dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého
finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit
řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. analytickým
účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce
nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu
ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné,
průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem
zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci
sledovány odděleně ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně
uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné
označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady projektu (faktury,
výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno
z Fondu Vysočiny ID FV02801.0009",
d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně,
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na
finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data
ukončení realizace projektu uvedeného v ČI. 7 odst. 1) této smlouvy). Úhradou DPH je
v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na
zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,
f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je
umístěn na www.fondvysocinv.cz v materiálech u příslušného programu, a to
nejpozději do 30. 11.2022. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- elektronická verze výstupu projektu na elektronickém nosiči,
- fotodokumentace zrealizované publicity,
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kopie účetních dokladŮ o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů
projektu dle ČL 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.
g)
umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČL 9 odst. 2) této
smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony,
účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
i)
zajistit publicitu v souladu s ČL 10 této smlouvy,
j)
zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČL 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde
přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČL 8 bodu f) k přeměně nebo zrušení
Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), bez předchozího
souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně
nebo zrušení s likvidací.

ČI. 9
Kontrola
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení,
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být
splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. j)
této smlouvy.
3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČL 9 této
smlouvy.

ČI. 10
Publicita
1)

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

2)

Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
umístit na výstupech projektu (minimálně titulní strana / případně desky všech
tištěných paré) „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle
manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita,
v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský
vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce
informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu
Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení
image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
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3)

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

4)

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

ČI. 11
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.
ČL 12
Důsledky porušení povinností Příjemce
1)

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

2)

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

ČL 13
Závěrečná ujednání

1)

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

2)

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

3)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou
součinnost dle této smlouvy je Ing. Petr Stejskal, tel. 564 602 354, e-mail stejskal.p@krvysocina.cz.

4)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3)
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČL 1 této smlouvy je
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji.
Změnu ČI. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně stím, že tuto
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem
mění jeho zaměření, není možné povolit.
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5)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

6)

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů.
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

7)

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

10)

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne
11.5. 2021 usnesením č. 0207/03/2021/ZK.

14 06 2021

V Telči dne 4..6

V Jihlavě dne.................. .........

Mgr. Vladimír Brtník
starosta města

Mgr. Roman Fabeš
člen rady kraje
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Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČANY
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i CYKLODOPRAVA A CYKL.O1 URISTIKA 2021
| Zpracováni PD pro cyklostezku Telč - Radkov .

Název projektu

Podprogram
rerosmrurrcesereay*Btg*MGMETiE*eSesg*sesVr*3****8***2122-*eé;3

Slaviboř
A. Projektová dokumentace
semzeesisesma82dEsxm-92%*6852832*E845*-*829**762289:6-4.2**3112401198*-31*9.09993**423:213222;92154722628******-3:

IČO:

00286745

Přesný název:

Město fel

Právní forina

Ulice, čp:

Identifikační údaje žadatele

P rá v n i cká o s o ba • obec

námésti Zachariáše z Hradce 10

Obec:

dele

PSČ:

58856

Sídlo pošty:

Telč

Název banky:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

1466015399

Titul:

Mgr.

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Jméno:

Vladimír

podáni žádosti je nutné více osob,
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení:

Brtník

Funkce:

starosta

Titul:

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Jméno:

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

Příjmení:
Funkce:

I Hul:

Statutárni zástupce kticiatele
V případě, kdy pro prával úIvíh
pc>dání kadosíi je nuine více osob,
uvednoa se všechny tyto osoby

Jméno:
Příjmení

funkce:
Jméno:

I ukáš

Žá d os t z pra co va I (koi ita ki 1 i

Piljinení.

Nosek

osoba projekn)

Fmail:

hikas.nosekédlelc.

fel.

567112479

Přesný název:

Inclentifikačniúdaje
zřizovatele (vyplní jest žadatel, IČO:
pokud je příspěvkovou
Název banky:
organizací zřizovanou obcí)
Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt
leali/ován (název obce včetně
okresu'}; v případě, že bude
realizace projektu probíhat na
území více obcí, tak je vypište
nebo v případě dopadu na větší
úzetni uveďte vyšší admkiishalivní
jednotku (např. obvod ORP. okres,
celý kiaj)

Město Telč (okres Jihlava)
Obec Fradkov (okres Jihlava)
Obec Slaviboř (okres Jihlava)

2. Odůvodnění projektu a jeho
cíle
Popíší^ oo vás k podání žádostí

vodě; jaká je výchozí sitiince, jaký
problém chcete vyřešit, co tím
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle
projektu co chcete /Jepš/í.
zkvalitnit.,

3, Popis projektu
Popište co konkrétně bude
obsahem projektu; co chcete
pořizovat, budovat, vylepšoval,
oigaiipoval atp.: v jakém
množství a rozsahu - uveďte
základní parametry projektu (kolik,
čeho)

Řešení cyklodopravy je seduou z pdoii m*si: 1 ntPo I •
tohoto důvodu v soče 3019 ve spolupráci s
Miki oregionem 10lsko za podpoty Fondu Vysočmy
byla zpracována podrobná studie moveditelnoei
mapujici vhodné trasy z pohledu propojení významných
mist v regionu, propojení S okolními eqiony, ale i
vytvoření vhodných tras z pohlett volnočasovólo vyžití
občanů a návštěvníků. Prioritou je vézt cyklisty mimu
dopravní komunikace, prípadné jen místní či účelové
komunikace s minimální dopravní zátéži Rovněž bylo
snahou využít pří plánování stávajicích polních a
lesních cest tedy minimalizovat hudování nových
komunikací na zelené louce'1 i s ohledem na Často
problematické vlastnické vztahy. Jedním ze stěžejních
úseků navrhovaných cyklostezek je úsek Telč - Radkov
- Slavibo.
Cíle projektu:
- Vytvořit páteřní síť cyklostezek ve vazbě na okolní
regiony
- Vytvořit podmínky pro vznik přeshraniční cyklostezky
Jihlava - Tešť -- Telč - Dačice • Slavonic© - ■ Dolní
Rakousko
- Posílit cyklodpravu v regionu, zvýšit bezpečnost na
dopravních komunikacích
- Posílit každodenní syklo dojížcku z menších obcí do
škol a zaměstnáni, k hromadné dopravě
- Posílil cestovní ruch, volnočasové vyžití občanů a
návštěvníků

Předmětem žádosti je zpracování projektové
dokumentace pro společné územní a stavební řízení
cyklostezky propojující Telč s obci Radkov a Slaviboř.
Půjde o stezku pro cyklisty vedenou mimo dopravní
komunikace. Snahou je jednak propojit obce s centrem
regionu - Město 1 elč. ale i připravil podmínky pro
propojení okolních egionu a krajů. Řešená cyklo stezka
přivede cyklisty na hraníce kraje Vysočina s tím, že v
budoucnu by měla navázat na připravované
cyklostezky v regionu Dačicko. Slavonicko a Dolní
Rakousko. Na druhé straně město Telč řeší s okolními
regiony propojení cyklo ve směru na Tresť a dále na
Jihlavu. Tím, by mělo dojít k přeshraničnímu propojeni
Jihlavy, Třeště, Telče, Dačic a Slavonic s Dolním
Rakouskem. Vše ve vazbě na možnost čerpání dotací
na realizaci z fondů EU, programu INTER EG,
Záměr navazuje na vypracovanou studii proveditelnosti
cyklostezek v mikroregionu Telčsko, která byla za
podpoty Fondu Vysočiny zpracována v roce 2019,
Řešený úsek Telč - Slaviboř je zde zakomponován jako
významná páteřní stezka ve vztahu k propojení
cyklodopravy s regionem Dačicko.

N
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4. Cilové skupiny projekin
Popište lioiriLi leehzace pruještu
pomůže: jaký to imde mít pio ně
kon kr ó!d i pří ne IS, ju k to 7 le psí
jejii h podm ínky alp

5. Předpokládatý časový
harmonogram realizace
projektu • začáteklukončení
projektu

a
i

a
H-m”
M

■■ Občané chei na hase v 1ámci cykloilopravy do
zamčsináni, škol, za shbami
Občané a n á vš té ví ci togioni luleske, připadnté
Dačicko ■ volnočasové akiivity. cyklo výloh/
- Občané a návštěvníci region Jihlavsko, ilešfsko,
lelčsko, Dačicko. Slavonicko a Dolni Rakousko páteřní propojení regioni, návaznosti ná již
vybudované t yk 1 os lezky v I o 1 n í 111 R a kol s k! 1
výběr dodavalclo: kvělcn 2021
realizace projokiin červen 2021

Popište zahájeni a ukončení
\ základních realizačních fází
projektu (např. výběr dodavatele,
příptavné práce, vlastní /ealizace
apod.). v případě organizace
kulturní/sportovní akce uvedla
přesný termín jejího konání: pokud
nejsou známy přesná dala, lak
uveďte kalendářní měsíc

6. Organ í z a ční a odborné
za bez p e č ení p roj ok tu
Popište vaše zkušenosti s
realizaci podobný<:h akcí, jaké
mále zkušeností $ tealizací
projektu (podávání žádostí), kdo
bude projekt lealizovat (phi no
žadatel nebo prostřednictvím
odborné firmy): jaké organizační
kroky budete musel podniknout,
aby projekt byl zieatizován: jaké
povolení musíte vyřídit pso zdárný
průběh projektu

Žádost byla připravena odborem rozvoje a územního
plánováni MŘU Telč
Od vzniku f ondu Vysočiny zpracovali pracovníci úřadu
velké množ siví obdobných žádostí a zajistili realizaci
úspěšných projektu podporovaných z Fondu Vysočina
Odbor rozvoj0 e územního plánováni má rovněž
významné zkušenosti s Čerpáním fondů El či iných
dotačních titulů ČR
Administralivni a organizační /ajišténí realizace
projektu provede tedy Odbor rozvoje a územního
plánování MŘU Tel.

Celkové náklady na
projekt
Požadovaná výše
dotace
. ...... . .
— ...
.

I

I
I
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I
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listopad 202 I

7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnil
odpočet DPH na vstupu, se
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní
žadatelé uvádějí náklady včetně
DPH.

částky uvádějte v celých Kč

- z toho investiční
dotace

354 334

Kč

100,00

%

177 167

Kč

50,00

%

177 16/

Kč

100,00

%

Kč

.00

%

.

- z toho neinvestiční
dotace
Spoluúčast žadatele

177 167

Kč

50,00

%

- z toho Investiční
spoluúčast

177 167

Kč

100,00

%

Kč

,00

%

- z toho neinvestiční
spoluúčast

řk

Fláicovsivi

/0

íí

adaiele

(zak/ž knijie

vhodnot

varzuntu)

žadaiel je plálcom DPH a u zdanirelných plnění phijaiych v SOUVislosi $
financováním daného projektu neiná dárok nn odpočet daně z piidané hocinoty

řadate! je plálconi DPH a 1 Adanitelných plnění přijatých v souvislosti s
Hnancovaním daného projektu má nárok na odpočet dáno z pdané hodncty

žadatel není plátcem DPH

9, Prohlášení žadatele, že zajisti podíl na spolufinaicováni projektu a notihlasi <e
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajisti podíl na spolufinancován! projektu a souhlasí se zveřejněním
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přiděluné dotace pro
účely administiace čerpání prostředku z Fondu Vysočiny.

10, Frohlášenižadatele o v/ y po řá d á n i zá v a zk Ů (i e iý k á s e o b c ,svazk ú obcia
organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:
a) má vypořádány závazky vůči státnimnu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči
stálnhnu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního
zabozpečení. zdravotním pojišťovnám a Celní správě, za státní fondy se považují Státní fond
žívotiiiho prostředí. Pozemkový fond. Stálili tond rozvoje bydleni a Slétni loud dopmvni
irifrastuiktuiy),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel
není v likvidaci,

11. Prohlášeni žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účotni
období shodné S kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .
12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, ktere k žádosti přikládáte a očíslujte
je.)

1.
2.
3.
4.

stručný popis naplněni specifických kritérii
doložení náležitostí dle zákona 250/2000 Sb.
podrobný položkový rozpis nákladů projektu
mapový situační zákres

V Telči

Poznámka pro žadatele :

dne 26,3.2021

.Me9.kgneióB.emih..,
Razítko, jméno/a a podpis/y
statutám íli o
zástupcelzástupců žadatele
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