
FOND VYSOČINY
PROGRAM „VENKOVSKÉ SLUŽBY 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“)

FV02828.0089

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

a

Obec Krokočín 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupená: 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení:

Krokočín 18, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
00377996
Ing. Janem Strašákem, starostou

Česká národní banka
94-1612711/0710

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Zachování provozu prodejny v obci Krokočín“, blíže 
specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).
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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 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 50 000 Kč (slovy: padesáttisíc 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 71 500 Kč
Výše dotace v Kč 50 000 Kč
Výše dotace v % 69,93 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 30,07 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 21 500 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. 0 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy 
dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
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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 
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 ve struktuře dle 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 1.1. 2022, nejpozději však do 31. 12. 2022. Pouze v tomto období mohou vznikat 
uznatelné nákíady 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 31. 1. 2023.

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 statním 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) náklady na pohoštění,
h) nákup počítačů a software,
i) služby telekomunikací a radiokomunikací (internet, poplatky za telefon),
j) pořízení dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného dlouhodobého 

majetku (vnitrní vybavení objektu - např. mrazáky, pulty, pokladny, regály, nábytek),
k) opravy a udržování či technické zhodnocení objektu, kde je umístěna podporovaná 

služba ve formě stavebních prací,
I) úhrady provozní ztráty z předchozích let,
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m) nákup zboží, knižního fondu.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) neinvestiční transfery podnikatelským subjektům provozujícím podporovanou službu 

(dotace, dary) v případě, že žadatel (obec) není provozovatelem této služby,
b) nákup vody, paliv a energie,
c) nájemné,
d) platy zaměstnanců v pracovním poměru (plat prodavačky, pracovníka pošty, 

knihovny, turistické atraktivity) a ostatní osobní výdaje (dohody související 
s provozem prodejny, knihovny, pošty, turistické atraktivity), včetně povinného 
pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění placené 
zaměstnavatelem.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi 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. 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 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 
FV02828.0089",

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, 
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která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přeneseni 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 zviáštní 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 nejpozději 
do 28. 2. 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 ČI. 8 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního 
deníku, apod.

g) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 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 ČI. 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 Či. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 
dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,

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

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

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. i) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 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:
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- v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém 
provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, 
prostor s umístěným sponzorským vzkazem musí být přístupný veřejnosti (např. 
u vstupu, u označení provozovny, otevírací doby apod.), alternativně je možné 
vylepit samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží 
Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy. „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysočina" musí být jednoznačně ztotožněn s realizovaným projektem 
(např. se uvede název realizovaného projektu).,

- verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti projektu,

- v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-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 ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době 
udržitelnosti stanovené v ČI. 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.

ČI. 11 
Udržitelnost projektu

U projektu se nevyžaduje udržitelnost.

ČI. 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.

ČI. 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.
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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.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Luděk Hrůza tel: 564 602 543, email: hruza.l@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 ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3) 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 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

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. 0278/04/2022/ZK.

V Krokočíně dne /23c2Z2 V Jihlavě dne......  2 1 06. 7077

OBEC KRGKOÍ# 
KROKOČÍN 18

675 7 Náměšť n. Oslavou
IČO: 00377996 

tel./fx: 568 644 517

NVW w
................ v:...................................•**
Mgr. Hana Hajnová [ 

náměstkyně hejtmana

(raj Vysocind

7



Užit Sata Načíst data Návod pro práci $ el. formulářem

Gi Vy500i10
;-tjj.i. " : : 1, ■': 3 ‘

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Odeslat data z formuláře a získat kód el žádosti

Uloženi a tisk žádosti

Evidenční číslo žadate nevypVise) F/0.-8 0U A
Kód elektronické žádosti {po
f intákmn vypinění žádosti klknte ns .Odeslat FV02828-25 04_22-112
ata" v záhkv lonubie)

Název programu
' VENKOVSK SLUŽBY 2022

Název projektu Zachování provozu prodejny v obci Krokočin.

IČO' 0037799 Načti data o žadateli

Přesný název Obec Krokočin

Prámi fora. Pravická osoba - otec "

j Ulice, p Krokočín 18
! Identifikační údaje žadatele Obec: Krokočin

PSČ. 5757-

Sídlo cošty Náměšť nad Oslawou

Název banky 0710 Česká národní banka "

Číslo účtu: 94-1612711/0710

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro praví úkon podáni

Titul: Ing

Jmno: Jan
žádosti je nulne 0606, uvednou se
v&echny tyto osoby

Piijmeni Strašák

Funkce- starosta

Statutární zástupce žadatele
V pdpadé. kdy pro právni úkon podáni

Ttt

Jméro:
... — ............... ,

žádosti je nutné více osob uvcdnou se 
všechny tyto osoby

Priment:

Funkce:

Statutární zástupce Žadatele
V přpadé. kdy pro právní úkor, podaní

Titul:

Jméno.

žádbsd je nijíné víg& osob, ovednou se 
všechny tyto osoby

Příjmení

Funkce'

Jméno. Jan

Žádost zpracoval (kontaktní Prijmeni: Strašák

osoba projektu) Email; ou.krokocin@seznam cz

Tel: 737366724



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

Přesný název

IČO:

Název banky,

Čislo účtu;

1. Lokalizace projektu
Uvedts vjské obci bude projekt 
reeiizován (název obce včetně 
okresu); v případe, že bude realizace 
projektu probíhat na území vice obcí 
tak je v^Šte nebo v případě dopadu 
na větší území uveďte vyšší 
admínistratiwi jednotku (např. ob^ 
ORP, okres, celý kraj)

Obec Krokočín, okres TFebíč.

2. Odůvodněni projektu a jeho dle 
Popište co vás k podáni žádosti vede; 
jaká je výchozí situace jaký problém 
chcete vyřešit; co tím chcete 
dosáhnout, jaké j&ou cíle projektu - co 
chcete zlepšit, zkvalitnit.,.

Obec Krokočín pronajímá provozovateli obchodu tj, firm 
COOP družstvo Velké Meziii místnosti prodejny za 1 Kč. 
ročně. Dále hradí spotřebu elektrické energie, plynu, vody a 
telefonní poplatky Mimo se také zavázala k úhradě provozní 
ztráty a úhradě nevytvořeného zisku do výše 20.000 KČ.Bez 
úhrady těchto nákladů by provozovatel obchod zavřel. Vydané 
náklady jsou pro malou obec značné. Alespoň částečné krytí 
nákladů z poskytnuté dotace by přispělo k provozování 
obchodu i nadále. Zachováním provozu prodejny v obci bude 
zajištěno lepši zásobování občanů potravinami a částečně i 
drogistickým zbožím, nebot se jedná o prodejnu se 

smieným zbožím.Tuto prodejnu wužiajl zeména starší 
občan.

3. Popis projektu
Popište co konkrétné bučte obsahem 
projektu; co chcete ponzovat, 
burdovat, vylepšovat, organizovat atp.; 
v jakém množství a rozsahu - uvedte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho}

Clem projektu je zachowáni provozu prodejny Pokud by Obec 
Krokočin neprováděla výše uvedené úhrady, tak COOP 
družstvo Velké Meziříčí by prodejnu neprovazovalo, protože by 
provoz byl značně ztrátový. Zejména starší obyvatel obce by 
už střením prodejny pňšli o možnost nákupu vmiste bydliště. 
Provozní době prodejny je 6 dní v týdnu, včetně odpoledního 
prodeje třikrát v týdnu Nejbtiší prodejny jsou ve Velké BAešl, 

tj, přes šest km.

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

COovými skupinami jsou zejména všichni obyvatelé obce 
Krokočín. Zejména starší obyvatelé s obyvatelé, kteří nikam 
denně nedojíždějí nemaji možnost si jinde denně nakoupit 
běžné potraviny a základní hygienické potřeby. V prodejně 
majl možnost si také nakoupit i návštěvnici obce, neboť přes 
obec Krokočín vedou turistické trasy a mohou si nakoupit i 

občané, kteří jen přes obec projžději.

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace projektu - 
začátek/ukončeni projektu 
Popište zahájeni a ukončení 
základních realizačních fázi projektu 
(n^rř. výběr dodavatele, pňpra^mé 
práce, Mastní realizace apod.): v 

případě organizace kuitumí/sportovní 
akce uveďte přesný tezrnín jejího 
konání; pokud nejsou známy přesná 
dala, tak uvedte kalendářní měsíc

Realizace projektu je od 1.1.2022 do 31.12.2022,

6, Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušeností s realizací 
podobných akcí; jaké máte 
zkušeností s realizací projektů 
(podáváni žádostí}; kdo bude projekt 
realizovat (přkno žadatel nebo 
prostřednictvím odborné firmy}, jaké 
organizační kroky budete muset 
podniknout, aby projekt byl

Prodejnu v obci drbe provozovalo několik soukromých osob, 
ale vždy krátkodobě, protože provoz byl ztrátový. Obec 
Krokočín jíž dříve také sama provozovala prodejnu smíšeným 
zbožím, ale ztráta činila v průměru 140 tisíc Kč ročně a proto 
i ona provoz ukončila. Proto pro zachování provozu prodejny 
hledala Obec Krokoči nájemce. Jediné COOP družstvo 
Velké Meziříčí bylo ochotno provozovat prodejnu, ale $ 
podminkou nájmu za 1 Kč, úhradou nákladů za 
spotřebovanou elektrickou energii, plynu, vody, telefonních 
poplatku a smluvního závazku úhrady případné ztráty z. 

provozu obchodu a úhrady zisku do výše 20.000 Kč.



zrealizován: jaké povolení musit9 
vyřídit pro zdárný průběh projektu

7. Rozpočet projektu
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

71 500 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

50 000 Kč €9,93 %

- z toho investiční 
datace

Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

50 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 21 500 Kč 30,07 %

- z toho investiční 
spoluúča^

Kč ,00 %

- z toho neinvestični 
spoluúčast

21 500 KČ 100,00 %

8. Plátcovstvi DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění pojatých vsouvslosti s financováním 
daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty g

Žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti 3 fnancovánim 
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, písm. f) 3

PodS&m je myšlen obchodní podíl definovaný v §31 zákona c. 90/2012 Sb., o obchodních korporacth, ve 
znění pozdějších předpisů. Právnická osoba podnikajíc/ 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 nevyplňme.

v případě potřeby rozveďte v samostatně piloze k žádosti

Pořadově 
čisto

iČG Název právnické osoby, v niž má Žadatel přímý podíl Výše podílu v %

1 47438126 ENERGOREGION 2020 0,77
2 47438126 OSLAVKA o.p.s 1,75 ■■ -
3 63113074 Svaz měst a obcí České republiky 0,04
4 75130165 Sdružení místních samospráv ČR 0,05
5 72040971 Svazek obci Hluboké - Krokočin - Újezd u Rosic 33,33
6 72040971 Chvojnice - Mikroregion 5,10
7 47438541 Svazek obci pro komunální služby 0,18
8 49458892 Svazek vodovodů a kanalizaci haníce 0,48
9
10

10, Prohlášeni žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlas' se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajisti podíl na spolunancovní projektu a souhlasí se zveejněnim svého jména 

"(obchodhlho ména), adresy (sidla), nzvu projektu a wýše přiděleně dotace pro účely administrace
čerpání prosthedkúz Fondu Vysočiny.

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

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu 
mzpíKlu se považu/i závazky vůči finančnímu úřadu. Správě sociálního zabezpečení, zdravením



**agemp-* 
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pajišťovnám a Ceini sprav, za statní fonířy s6 považuji Statní fond ž^tníhc prosi/edi Pozemkov) fond

Statni fond rozvye bydie/H a Stairn fond dopre inímstfim furyt.

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

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 (hospodárský rok) od
do .

13. Seznam dokladů (Uedésezoam šech cokiedů, které k ácostpfiklédfe a očísfujteje.)

o=c KROKOČÍN
KROKOČÍN 18

675 71 Náměšť n. Oslavou 
IČO- {377$00 

tel./fax: 568 646 511

V Krokočíně dne 25 4.2022
RazKo. jménola 

stattzámtho zástupcelzástupc
žadatele

Poznámka pro žadatele :
Pfepodsniiiproyjektt stovée, Zdír

- je 'formidář zadosti komp?etne vyznn vetn ki\io elektrcke íadradi

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 15 Výzvy k 
’ předkládáni projektů

• pmjakt spiňuje kňténa a f^drninky tvodené ve Výzvě k předkládáni ppijfík 11,

js žádost váetně úkladu nutných k posouzen/ žádosti pnpra^ia k podáni die podrránek ,
" vedených z bodě 14 Výzvy * předkltdániomektu

- je podeps,78 statttamim zástupci, gejiohž podpisy <soti má né pro platnost 
pramsho jednni


