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FOND VYSOČINY
PROGRAM „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2022“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

FVO2825.0250

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Mgr Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 4122

a

Obec Křoví
se sídlem: Křoví 32, 594 54 Křoví
IČO: 00545406
zastoupená: Bc. Lubošem Menclerem, starostou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 5904045319/0800

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizací projektu „Oprava kanalizačního potrubí a WC v budově školy“, blíže 
specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

ČI. 3
Závaznost návrhu

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



2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou 
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlavi 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 nevnikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

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

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude 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 127 000 Kč (slovy: sto-dvacet-sedm-tisíc 
korun českých).

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

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

Příjemce.

Celkové náklady projektu 688 405 Kč
Výše dotace v Kč 127 000 Kč
Výše dotace v % 18,45 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 81,55 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 561 405 Kč

3) Výše dotace uvedená v Čí. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládání projektů (tj. 40 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

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

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 



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 
30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Případné nevyužité 
prostředky budou vráceny nejpozději do 15. 1. 2023 na účet Kraje č. 217808983/0300, včetně 
uvedení variabilního symbolu dle této smlouvy. Příjemce bude o této platbě písemně informovat 
kontaktní osobu uvedenou v čl. 13 odst. 3) této smlouvy.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1.1. 2022, nejpozději však do 31. 12. 2022. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na 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 včl. 7 odst 1) této 
smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

uvedenou včl. 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 a platy zaměstnanců v pracovním poměru,
k) nákup nemovitostí, skladové zásoby,
I) velkoobjemové a sběrné nádoby na komunální odpad,
m) nábytek (vyjma vybavení knihoven), knižní fond,
n) vybavení jednotky požární ochrany sloužící pouze pro požární sport a pro 

reprezentativní účely SDH,
o) informativní měřiče rychlosti, přenosná topidla a konvektory,
p) přístroje spotřební elektroniky (např. varné konvice, mikrovlnné trouby, ledničky, 

mrazáky), kuchyňské linky včetně spotřebičů (sporáky, odsavače, myčky apod.) 
a jejich vybavení (příbory, nádobí apod.), vybavení restaurací a klubů (barové pulty, 
výčepní zařízení apod.),
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q) stavební, autorský nebo technický dozor, inženýrská činnost (např. za účelem vydání 
správních rozhodnutí nebo k vyřízení a vypracování žádosti o poskytnutí dotace), 
poradenská činnost, správní poplatky, znalecké posudky,

r) opravy a technické zhodnocení (repase) mobilní požární techniky a komunální 
techniky,

s) kancelářská výpočetní technika a software (s výjimkou ústředen pro místní rozhlas).

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku (vč. modernizace, rekonstrukce),
b) opravy a udržování,
c) ostatní nákupy jinde nezařazené,
d) nákup ostatních služeb,
e) nákupy materiálu (vč. drobného dlouhodobého hmotného majetku),
f) podlimitní technické zhodnocení,
g) odměny za užiti duševního vlastnictví,
h) ostatní osobní výdaje (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) vč. 

povinného pojistného placeného zaměstnavatelem.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 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 Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

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 hospodárností,
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 FV02825.0250*,

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
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e)

f)

‘ni 
9,

9)
h)

k)

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 Čl. 7) odst. 1 této smlouvy). Úhradou DPH je 
v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na 
zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 
prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady, 
doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.fondvysocinv.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 15. 1.2023. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 
projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“,
- u nákupu použité komunální nebo požární techniky je nutné předložit odhad 
soudního znalce k hodnotě pořizované techniky,

zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo 
zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení 
závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto 
rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v 
průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 
dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace, 
umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
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.

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 projektu i po jeho dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být 
splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. i) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost pří výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této 
smlouvy.

5



Čl. 10
Publicita

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

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém 
provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www, kr-vysocí na. cz/pu blicita, 
prostor s umístěným sponzorským vzkazem, či konkrétní majetek podpořený 
v rámci projektu, musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, u označení 
provozovny, ve vývěsce, u otevírací doby apod.). Alternativně je možné vylepit 
samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od 
kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy. „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ musí být jednoznačně ztotožněn s realizovaným projektem (např. 
se uvede název realizovaného projektu),
v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit “Sponzorský vzkaz 
kraje" na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou 
k této příležitosti vytvářeny,
verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti projektu,
v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysočina" s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce 
informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení 
image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále 
v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.

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

Čl. 11 
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s 
péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část 
podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či darovat 
bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.
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čl. 12
2 Důsledky porušení povinností Příjemce

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

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

Čl. 13
Závěrečná ujednání

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

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

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Mgr. Dušan Vichr, Odbor regionálního rozvoje Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, tel: 564 602 541, e-mail: vichr.d@kr-vysocina.cz.

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

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

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

7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

8) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 14. 6. 
2022 usnesením č. 0280/04/2022/ZK.
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V Křoví dne (.%.2022

-M U 
y Bc. Luboš Mender 

" starosta obce
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Mgr. Hana Hajnová \ 
náměstkyně hejtmana
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Kraj VyOCnG 1
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Kraj vysočino

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo tadalei nevyninus;

Kód elektronické žádostiipc 
ínáinimn vpinni šádost hliknia no 
Odeslt data* v rahlav toruinle) "*

-2
8 i iH

#9
,*

20
,’ 0

51255553E3,*386)
Název programu OBNOVA VENk OVA VYSOČINY 2022

Název projektu Oprava kanaliza 
školy

óniho potrubí a WC v budově

IČO

Přesný nácev:

Pravn forma

0054 53406

Onec Křoví

Právnická osoba - obec

i

identifikační údaje žadatele

Llce, óp: ....
Obec

Sidip pQSty'

Křoví 32

Křoví

50454

Křoví

Název banký

U1Siť udlu:

0830 Česká spofileina, a.s

500,045319/0800

Statutární zástupce žadatele
V pnpaáe kdy pro práv úhon 
pod&m žádosti nutrii vice os6h 
wednoe se vsecnny tyta osoby

Titul

Jíněno:

Pfimeni

Bc

iuboš

Menmer

Funkce 6 ie 1 •81

Statutární zástupce žadatele
V pnpadě. kdy pro pravni okon

Titui

Jmeno:
- -------------—. ..... .... .......

podáni žadcsb je nutpe vice osob, 
tvednou se všechny tyto osoby

Přimer.

FunkCO:
-- - ■■ -... ...------ ------------ ----.... ................



Statutární zástupce žadatele : 2., .
V pnpadé. kdy pro pravnr Ókon j -Dinli
pocan je nutne Ví Ctí OSOb i pphmgn
uvecnoi se všechny yto 0s9% !.

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

jmnc

PYjmeni

Email

Šárka

Křivánková

ouikromdseznam.c2

b66b38 126

Indentitikačni údaje
+Y 6 s r; Y n -3 2 6v.

■........... ...............................................................................................................-....—........ ....

zřizovatele (vyplní jen žadatel .... ....... .... ... ........ . ................... .............. ............... ................................ ... ...

pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obd bude p^ekf 
redbzcíván (název obce včetně 
okredijb vpnpadé.. ze bude 
realizace projektu probíhat na 
zemi vice obct tak je vypište 

nebo v pnpade dopadu na yi/ 
území uveďte vyšší acministrativni 
jednotko (napi obvod ORP okres., 
suď krai)

2. Odůvodněni projektu a jeho 
cile
Popište co vas k podaní adOS! 
sede, jeká je vyuhoz.i situsce j&íy 
problem chcete vyteste co dm 
chc&te dosáhnou, jeké jsou cde 
projektu - co chcete ď&pšč. 
zkvahtni..

3. Popis projektu
Poptete co konkréln bude 
obsahem projekte: co chcete 
pozovat budovat vylepsovat 
organizovat tepu v jakém 
mnazstvi a mzsabu - uveďte 
zkadni pammcďy pmjěhtu ďďlk. 
čeho}

Názov banky

Číslo učiu
Obec Křoví

Timlo projektem chiceme vyrosit opravu vadného 
vedeni kanalizace v šatně zklaco; Školy a výměnu 
sanitámniho zařízení WC v budově školy. Kanalizačni 
vedeni prosakuje do podlahy a je nutné tuto závadt 
odstranit. Sanitární zanzení je v budově původní (od 
reku 1988) a je ve špamem stavu

Obsahem projektu bude opravo kanalizačniho vedení v 
šatné Z3 a na záchodech školy.
odstraném příček z dřevotisky a osazen; nových piček 
na chiapockém WC dozděni přiek azárubni na 
divčich zchodech. výména abklad na WC a u 
umyvadel, výmna podlahy v šatné 7Š 1zola00 proti 
vodě:
výmna vnitřní kanalizace 50 m
výměna a osazeni puček na chlapeckém WC 0 kusu 
bouraní a osazem obkladu 47,8 m2
výměna umyvede! 3 ks



4. Cílové skupiny projektu
Popšte komu re8lzace pr0ekie 
pomůže' jaky to bude mil pra né 
konireéthi pnooR, jak m zíepé; 
iejmh podminky etp

...... ....... -. —...... ......... . .......... ...... .
5. Předpokládány časový 
harmonogram realizace 
projektu - zaátek/ukončem 
projektu
Popište zeháieoí a úkomcn 
zpkfádmeh mpkzaópich /i 
pmpekto pmpr výběr dodvatele 
pipravne prače Paštik realizace 
apctí.k v pdpadé 
kultemmi/sportovna akce uvecte 
přeny lermm ^ejlbp kcmank pokud 
ne/sou známy přesná data, tak 
avedte kalendáini mesic

Realzace prjektu bude pinosem pro ky zaklaani 
školy, zlepši se mnost udržoval sanitárni zařizen: 
výbomném hygienickém stavu.

5/2022 ahájeni
8/2022 ukončen;

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkaŠeoQsd $ 
r&ahzom podobných akci; jaké 
máte zkušenosti s feeimaci 
pcQfoktm ípodavaní žádosti): kdo 
bode proiski reoiizoeai ipřímo 
2adalel nebo prostřednictvím 
odborné iírmyk iske orgamzačm 
kroky budete muset podmtmcui. 
aby prQiekt byí 2realzova?, yoke 
povolám mtisiie vyřídil pro zdárný 
průběh pirojektu

Projek1 bude reaizoval znzovatel Základni Školy a 
MAateiska školy Kfovi - Obec Kov

7 Rozpočet projektu
U žedamim kteří rrrnhcm midamit 

odpočet DPH ne vstupu, sé 
nákiady ucáděý bez DPiř Qelami 
žauaf&ié uvádejináhlace chelae 
DPH. ’

částky uvádějte v celých Kč

Celkove naklady na .g. ,re ... 7 688 40.5 Keprojekt

Požadovaná výse 1127000 Kc
dotace : .

—.........— -......................... ... . ........f........ 
:..............................i

- z tohc- mvesioni : 1.
dolace 1 Ke

2lofio1,2irive-stin/ 127000
dolace

Spoluúčast žadatele 561 405 Kč

■ z ioho maestids : g
vpoDúCuD :

■.....-.................................. :.....--............. -—•

- z lobe neinvastiCru / , c .! 561 405 Kc

100.00

■  *— 

18,45

,00

100.00

81,55

.00

100,00

i 8, Plátcovstvi DPH U adateiec2akfikujte hodnou vanantu) 



žadatel je plátcem DPH a u zdaniteiných piněni pijatých v s0uvislost s 
financovénim daného projektu nemá nárok na odpočet daně 2 přidané hodnoty

žadatel se platcem DPH a U zdaniteloých pinéni přijatých v $0uislos1 s 
financováním danéno projektu má narok na odpočat daně 3 podané hodnoty

žadatel neni plalcem DPH

9, Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podi a výše tohoto podilupodiczakon;
č, 250/2000 Sb.. o ormdlech územmch ^pociú - §100. odst 3 pisnr f) 3.

Podilémn je mysen ochedni pobfl defipoveny • $ 33 zákone $ 3U//012 Sb,, 0 o)chocn,h
vě znéni pczdépíeb Právreke 05060 pQdnP^isci uvede pžmy.abshadni.godé/

v yných pipvntckyah osobách Pokud pravnicka os0de nemn primy obchodm pódii v žádných 
orrnký) r^cbácti 1eb popud je šadetel fyzickou 090004/ 0a4 n/če 4/V40en01 robudu pevyphuje

v pripocté prytreby /ozve0te v ssmoshrtné přze k žádost

Pořadově 
číslo čo Název právnické osoby, v níž má zadatel přímý 

podíl Výše podílu v %

1 75021986 Základni ěkola a Mateřská •kole Křoví ........... . . _
2 63487977 Lesní družstvu svazu obci s.r.o. 16 _____
3
4
5
6
7
8

'...........

9 ■

10 _

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancováni projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Zadatel prohlašuje, že zajisi podi na spolufinancováni projektu o souhlasi se zverejněnim 
svého jména (obchodního jména i, adresy (sidta). nazvu poekt a výše přidiené dotace pro 
účely adminstrace čerpání prostředku z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazku (netýká se obci, svazků obci a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že;

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za zevazky vym 
stšínifdu rozpe-átu st povaéaji závazky vi fi/isnenippy uřpdu. Správě sociáiniho 
zabeapečtíPr pdravotpirn pQy&rQvrmrd a Cmhi správě: za statni fondy se povaĚup S>aird fond 
prvotního prostředí. Pozemkový fond Státní fond rozvoje bydtem A Stainí fond dopravní 
intrasřmkmry).

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

12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel který není účetní jednotkou) 
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1J. do 3D 12.



13. Seznam dokladů (Uveďte scznaíTt všech dokiade, Ueré k žack-sh přikládáte a očhiuíte 
/6,;

1. doklad o vlastnictví
2. čestné prohlaseni - stavební povoleni

dne 16.5.2022 ■. 4/*, 22.‘*s45,8. ..............

Razitko. mnénora a podpisíy 
statutárního 

zástupce/zástupc adatele


