
KUJIP01M68SB

FOND VYSOČINY
PROGRAM „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 

VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 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“)

FV02840.0052

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 pověřen: Ing. Pavel Hájek, člen rady kraje
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 28400052

a

Obec Petrovice 
se sídlem: Petrovice 68, 675 21 Okříšky
IČO: 00378470
zastoupená: Mgr. Petrem Padrnosem, starostou obce
(dále jen "Příjemce’”
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9921711/0100

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Biocentrum na území obce Petrovice", 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.
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou 
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 
odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

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

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude 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 40 000 Kč (slovy: čtyřicettisíc 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 61 710 Kč
Výše dotace v Kč 40 000 Kč
Výše dotace v % 64,82 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 35,18 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 21 710 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 zvláštních 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. 35 %), 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.
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. čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nej později do 
60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČL 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena ve struktuře 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 projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 9. 2021, nejpozději však do 31.10.2023. 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 v Čl. 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) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku 

souvisejícího se zpracování projektů sloužících k zasíťování nezastavěných 
pozemků,

I) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku 
souvisejícího s vyhledáním a napojením nového vodního zdroje, pokud je zajištěna 
dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze 
skupinového vodovodu,

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup služeb, pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku 

spočívající ve vypracování studií (pouze podprogram C), generelů, projektových 
dokumentací a provedení hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných vrtů.
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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 1 
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. 1

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákíadů 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.

Čl. 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, zejména 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 FV02840.0052",

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 bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

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

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozdéji do 30. 11. 2023. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 
- elektronická verze výstupu projektu na datovém nosiči,
- fotodokumentace zrealizované publicity (kopie stránky s umístěným „Sponzorským 

vzkazem Kraje Vysočina“, apod.),
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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 Čí. 8 písm. c), např výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního 
deníku, apod.,

- kopie smlouvy o dílo na realizaci předmětu projektu včetně kopie dokladu o 
autorizaci zpracovatele projektu v příslušném oboru autorizace podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů (tento doklad se nepředkládá, pokud již byl součástí žádosti o poskytnutí 
dotace),

g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
i) že v případě, pokud dojde bez předchozího souhlasu Kraje k jeho přeměně nebo 

zrušení s likvidací (§ 10a odst 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení 
závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. 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 Cl. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 
dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,

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

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

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), věznění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení,
a to po dobu 10 íet počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být
splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. i) této smlouvy.

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

Čl. 10 
Publicita

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

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

provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita,
- v případě slavnostního představení projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ 

na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou ktéto 
příležitosti vytvářeny a dále viditelně a prominentně umístit plachtu nebo desku s logem 
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kraje v místě slavnostního představení projektu, kterou si Příjemce vyzvedne na 
vyžádání u osoby uvedené v čl. 13 odst. 3) této smlouvy),

~ 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 informací 
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 3 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 čí jeho 
část podpořenou z dotace po dobu 3 íet od nabytí platnosti této smlouvy prodat či darovat bez 
vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

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

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s 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, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
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7)

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel: 564 602 363, email: 
zvolanek.r@kr-vysocina.cz

mjakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
588880 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
""

provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, není možné povolit.

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

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.

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.

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

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
14. 6. 2022 usnesením č. 0282/04/2022/ZK.

..77%/ V Jihlavě dne.

KO]Vysocina j 
žihca 1 882/57, sas 0: Shšaq |

Mgr. Petr Padrnos 
starosta obce

Ing. Pavel Hájek / 
člen rady kraje/

}
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675 21 Okříšky @
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Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žedatel nevyoluje) - ■■ . “ .
.............,4, - ■ g

Kód elektronické žádosti (oo 
finálním vyplněni žádosti klikněte na 
„Odeslat data11 v záhlaví formuláře)

S92422
96826,03 244200815035■

Název programu
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM 
HOSPODÁŘSTVÍ 2022

Název projektu Biocentrum na území obce Petro více

Podprogram Ochrana před povodněmi nebo suchem

IČO: 00378470

Přesný název: Obec Petrovice

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, čp Petrovice 68

Identifikační údaje žadatele Obec: Petrovice

PSČ: 67521

Sídlo pošty: Okříšky

Název banky: 0100 Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 9921-711/0100

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby

Titul: Mgr.

Jméno: Petr

Příjmení: Padrnos

Funkce: starosta

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pra právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



nebo v případě dopadu na větší 
území uvedte vyšší administrativní 
jednotku (např. obvod QRP, okres, 
celý kraj)

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádostí je nutné více osob, 

; uvědnou se všechny tyto osoby

i Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Helena

Příjmení: Moudrá

Email: obec@petroviceutrebice cz

Tel.. 725101412

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

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obcí bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu), v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obci, tak je vypište

Obec Petrovice. okres Třebíč, 
katastrální území Petrovice u Třebíče. j

2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podáni žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
probtém chcete vyřešit, co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou ctíe 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit..

Nybudování biocentra - resp. tůně a mokré louky 
Kmokřadu) je jeden z nej efektivnějších jednorázových 
nástrojů pro podporu biologické rozmanitosti vůbec. 
(Budované tůně zadržují vodu v krajině a rychle se 
stávají hodnotnými biotopy.
Základním a nejběžnějším cílem je: Obecné rozšíření 
nabídky kvalitních vodních biotopů v krajině, zvýšení 
nabídky diverzity tůní v krajině, posílení a podpora 
populací živočichů a rostlin lokálního výskytu vyžadující 
specifické podmínky vázané na takto vzniklé prostředí, 
zlepšení mikroklimatu.
Současně tyto prvky plní protipovodňovou ochranu, 
neboť zpomalují povrchový odtok vody.
Uvedené území je, dle kvalifikovaného posouzení 
vhodné k realizaci biocentra. V současné době se jedná 
o území, které bylo obcí přehlíženo a nebyl dostatečně 
využit jeho potenciál,
Realizací biocentra a úpravou území chceme přispět ke 
zlepšení životního prostředí a vhodné upravit část 
území obce.



3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu: co chcete 

j pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uvedte 

i základní parametry projektu (kolik, 
i čeho)

Realizace projektu spočívá ve výstavbě krajinného 
prvku tůně a mokřadu na pozemku p. č 119/1 - lesní 
pozemek v jeho historicky nezalesněné zamokřené 
části a úpravě území.
Předpokládaná velikost cca 800 m2.

4. Cílové skupiny projektu 
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepši 
jejich podmínky atp.

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fázi 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastni realizace 
apod.); v případě organizace 
kutturni/sportovni akce uveďte 
přesný termín jejího konání: pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uvedla kalendářní měsíc

Realizace tůně a mokřadu úpravou území je relativně i 
jednoduché a levné řešení území. Odezva na budování 
túni v podobě žádoucí podpory běžných i chráněných 
druhů je často velmi rychlá a výsledky se dostavují 
prakticky okamžitě.
Realizací biocentra a úpravou území chceme přispět ke 
zlepšení životního prostředí a vhodně upravit 
opomíjenou část obce, což je prospěšné celé
.společnosti všech věkových skupin,............ ................ .......
Posouzení území a cenová poptávka na zhotovitele 
projektu: 3-4/2022,
Uzavření smlouvy o dílo: 5/2022,
Zajištění podkladů (mapové podklady, zaměření : 
llokality) do 31,12.2022.
Realizace projektové dokumentace: do 31.03.2023.
Zajištěni stanovisek dotčených orgánů a vydáni 
společného povolení k možné realizaci díla: do 
31,07.2023.

} 6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušenosti s

Í realizaci podobných akci: jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podáváni žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 

. povolení musíte vyřídit pro zdárný 
(průběh projektu J

Obec Petrovice má dostatek zkušeností s podáváním 
žádostí o dotační tituly a jejich administrací.
Technická projektová dokumentace a zajištění povolení 
k realizaci díla bude provedeno dodavatelsky 
prostřednictvím kvalifikované osoby - Ing. Blahoslavem 
Kopečkem, autorizovaným inženýrem číslo 18 357, 
který je jednatelem firmy KOINVÉST, s.r.o., Třebíč, IČ: 
25589679.
Technická dokumentace stavby bude pořizována jako 
dlouhodobý hmotný majetek - nedokončená investice, 
evidovaná obcí na SÚ 042,

*.3****»28" 
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Celkové náklady na 
projekt

7. Rozpočet projektu
U žadatelů., kteří mohou uplatnit

• odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 

í žadatelé uvádějí náklady včetně
DPH
částky uvádějte v celých Kč

j • z toho irwestičpJ 
i dotace

i - z toho neinvestiční
| spoluúčast

| Požadovaná výše 
■ dotace

j - z toho neinvestiční 
। dotace

i Spoluúčast žadatele 
P- z toho investiční 

spoluúčast

| 61 710

40 000 i Kč 64,82 i %
-... ........ -.. -L_ _ _____—

■40 000 Kč 100,00 %

I 0 j Kč j ,00 %
L.. .. „ j ...í - ___ _ .
! 21 710 | Kč I 35,18 | %

.... .............................t—----------.........------- -

[ 21 710 I Kč 100,00 i %
i....... .................. ..__------—-------_
f j i
| 0 | Kč ,00 1 %

L.

j Kč j 100.00 |

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

žadatel je plátcem DPH a U zdanitelných plnění přijatých v souvislosti $ 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty o

; 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

9, Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, pism. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podlí definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb.. o obchodních 
korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba podnikající uvede přímý obchodní podíl 
v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných 
právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

v případě potřeby rozvedše v samostatné příloze k žádosti

Pořadové, 
... čislogi; ičo. Nzev prynické osobyv: píž má žadatel ptimý. 

4* fipodil*, Mns. ; Výše podiuv

1
2
3
4
5
6
7
8
3

10

10. 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

$8
38

sé
22

32
64

49
#S

*ě
**

66
3



svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny,

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obci a 
organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považuji závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečeni, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za statní fondy se považují Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktur/),
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 do .

13. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádostí přikládáte a očíslujte 
je.)

1. Naplnění specifických kritérií
2. Rozpočet projektu
3. Kopie cenové nabídky zhotovitele ze dne 5.4,2022 - KOINVÉST s.r.o., Třebíč
4, Osvědčení o autorizaci projektanta (Ing. Blahoslav Kopeček)
5. Doklady o povodních na území obce - fotokopie z kroniky obce
6. Informace o pozemku
7. Situační výkres záměru ___ _ ___________

OBEC PETROVICE 
i 676 21 OKKEky ® !

V Petrovicich dne 05.05.2022
Razítko, jméno/a a podpis/y 

statutárního 
zástupce/zástupoů žadatele
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MMBMec Petrovice____ ______ ____ __ ______  ... .............. ........IC: 00378470

IMF Příloha Žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny

Program: Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022
P od program: C: O chrana p řed po v oil něminebos u che m

Projekt: Biocentrum na území obce Petrovice

Specifická kritéria
Podaná žádost je v souladu s obsahem programu •- realizace biocentra zvýši retenční schopnost krajiny

a) Význam navrhovaného opatření:
Obce Petrovice v minulosti (od 1. I. 1980) řešila několikrát problémy s povodněmi (záplavami) na svém 
území. Tyto byly vždy způsobeny přívalovými dešti, kdy v krátké době spadlo velké množství srážek na 
území obce, a došlo k zaplavení částí území obce.
Tylo povodně a poškození majetku obce a fyzických osob (občanů obce) nastalo:
V roce 1996 (II. června 1996). zápis kronikárkon obce Marií Čechovem
v roce 2010(12. června 2010), zápis kronikářkou obce Helenou Moudrem
y roce 2012 (8. a 13. června 2012). zápis kronikářkou obce Helenou Moudrou.
Od roku 1998 je každoroční zápis událostí zveřejňován na internetových stránkách obce:

https://www.petroviceutrebice.cz/O-obci/histomie/kronika

V územi. kde bude záměr realizován však dochází k častějším problémům, neboť v blízkosti se 
nachází vodní tok - řeka Jihlava.
V současné době obec Petrovice řeší obecné problémy se suchem v posledních letech, kdy nedostatek vody 
způsobuje pokles hladiny vody v domovních studních.

Realizací stavby biocentra - mokřadu (mokié louky a tůně) dojde ke zlepšeni retenční schopnosti vody 
v krajině, k lokálnímu zlepšeni klímáni a biotopu, zlepšení prostředí na části území obce. Vzhledem 
k umístění díla, lze očekávat zlepšení stavu v dotčeném území, ne vŠak v zastavěném území obce.
V obci Petrovice bylo k 1. L 2022 přihlášeno k trvalému pobytu 421 osob - údaj dle MV ČR *
https://wwwmvyer.cziclaneklinformativnipocty-obyvatel-y-obeich.aspx,

b) Vazba projektu na ochranu přírody nebo ochranu vodních zdrojů:
Stavba biocentra se nachází na pozemku p. č 119/1 - lesní pozemek v katastrálním územi Petrovice u 
Třebíče, na okraji obce Petrovice. Trvalé stas by nacházející se v územi jsou využívány k trvalému pobytu a 
k rekreaci.
V blízkosti plánované stavby biocentra se nachází tok řeky Jihlavy - viz situace z KN dle informace o 
pozemku. Obec Petrovice se nachází v povodí řeky Jihlavy nad vodním dílem Dalešice.

c) Poskytnutí dotace z dotačních programů • gesci MŽP a MZe:

Realizace projektu - stavby biocenter, tj. tvorba a obnova tůní, mokřadů a dalších prvků, které zlepši retenční 
schopnosti krajiny jsou podporovány dotačními tituly v operačním programu Životní prostředí, v prioritní ose 
Ochrana a péče o přírodu a krajinu - a to na zastavení poklesu biodi verzi ty, zajištění ekologické stability-' 
krajiny a na vznik a zachování přírodních prvku.
V současné době nemá obec Petrovice rozhodnutí nebo smlouvu o poskytnutí dotace na uvedený 
projekt.

V Petrovicich dne 04. 05. 2022 Mgr. Petr Padrnos, starosta

OBECPETROMCE —B -...
675 21 Okšěky O



Pbec Petrovice  __________1Č: 00378470

Prii oh a Žád o s ti o pos Vytnuli dota ce z F ond u Vysočin y

Program: Projektová příprava ve vodním hospodářstvi 2022
Podprogram: C: Ochrana před povodněmi nebo suchem

Projekt: Biocentrum na území obce Petrovice

Rozpočet projektu:
Zpracováno dle cenové finanční nabídky firmy KOINVRST s.r.o.. Třebfč. ze dne 5.1.2022. víz příloha.

Uznatelné náklady projektu: 61,710,— Kč

a) Zajištěni podkladů p ro zpracová nitechnie ké p rej e ktov dokumentace 
Zaj ištěni m a pových pod kladů, mistníšetření, v ýs kopis a polohopis lokality 

DPH 21%

18,150,— Kč
celkem 15.000.- Kč

3.150,- Kč

b) Projektová dokumentace 
(DUR + DSP) včetně rozpočtu 
DPH 21%

43.560,— Kč
celkem .36.000,— Kč

7.560.- Kč

V Petrovicich dne 04. 05. 2022 Mgr. Petr Padrnos, starosta

OBEC PETROVICE
| 675 21 Okšky (



K INVEST.,
Projekčně inženýrské služby

# 
es

Obec Petrovice-OU
Petrovice 68

675 21 Okříšky

Věc : fjmdčni nabídka

Zasílám finanční nabídku na vypracování dokumentace pro společné povolení (DUR
1 DSP) na Biocentrum - tůně, mokřad v k.ú. Petrovice u Třebíče (p.č. I 19/1 a daiší)

a) Podklady :
- Zajištění mapových podkladů - existence šiti 1 tis.Kč
- Místní Šetření 2 tis. Kč
- Výškopis a polohopis lokality (dle Fa) 12 tis. KČ 
(- Inženýrsko-geologický průzkum - v případě požadavku)

(mezisoučet 15tis.Kč)

b) Projektová dokumentace ( UR DSP) 
Rozpočet

3 1 lis Kč
5 lis. Kč

c) Zajištěni společného povolení 
Poplatek za vydáni SP

x/ 15 tis. Kč 
/ 3 tis. Kč

Celkem 69 tis. KČ

K ceně bude připočítáno DPH dle platných předpisů (21%)

} případě soiih/asi-i s nabídkou prosím o její ukceptuci

Těším se na další spolupráci

S pozdravem
Ing. Blahoslav Kopeček 

jednatel

Třebíč 5.4.2022

KOINVRST, s.re Demlova 1011, 6 74 01 Tiebi 
Tel Fox 568DIČ C225589679


