Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina
pro poskytování dalších dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence
kriminality kraje Vysočina v roce 2011

ze dne 22. 3. 2011

č. 03/11
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Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen „Zastupitelstvo“) v souladu s ustanovením
§ 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), stanovuje tyto Zásady Zastupitelstva
kraje Vysočina pro poskytování dalších dotací na výdaje realizované v rámci Programu
prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2011 (dále jen „Zásady“).

(2)

Účelem poskytnutí dotace je podpora a motivace obcí kraje Vysočina, které jsou
nejvíce zatíženy kriminalitou (dále jen „Obec“) k realizaci projektů zaměřených na
omezování a snižování majetkové, násilné a pouliční kriminality a zvyšování nebezpečí
pro pachatele, že budou při páchání trestné činnosti dopadeni. Plní tak motivační a
iniciační roli při realizaci opatření obsažených v Koncepci prevence kriminality kraje
Vysočina na léta 2009 až 2011.

(3)

Dotací se pro účely těchto Zásad rozumí účelové finanční prostředky poskytnuté
z rozpočtu kraje Vysočina vymezenému okruhu příjemců. O poskytnutí dotace
rozhoduje Zastupitelstvo na základě žádosti v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákona o krajích“). Žadateli mohou být pouze obce kraje Vysočina.
Čl. 2
Předmět poskytnutí dotací

Finanční prostředky lze poskytnout pouze na úhradu nákladů projektů specifikovaných
v žádosti žadatelů o dotaci, jejichž obsahová náplň je v souladu s parametry programu
Ministerstva vnitra ČR č. 114 050 (podprogram č. 114051 Pořízení, obnova a provozování
majetku v oblasti prevence kriminality – Příloha č. 1 těchto Zásad).
Čl. 3
Podmínky pro poskytnutí dotací
(1)

Souhrnná maximální výše dotace činí 250 000 Kč.

(2)

Podmínkou pro poskytnutí dotace je podání žádosti o poskytnutí dotace na základě
Výzvy schválené Zastupitelstvem na předepsaném formuláři na výdaje realizované
v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2011.

(3)

Podmínky pro podání žádosti o poskytnutí dotace a formulář žádosti jsou součástí
Výzvy k předkládání žádosti, kterou schvaluje Zastupitelstvo.

(4)

Vlastní podíl obce, na kterém se může podílet i jiný nestátní subjekt, musí činit
minimálně 10 % z celkových skutečně vynaložených výdajů na projekt. V případě
neplnění podílu je příjemce dotace povinen část neoprávněně čerpané dotace vrátit
zpět do rozpočtu kraje Vysočina.

(5)

Mezi nepřijatelné výdaje (náklady) projektu patří náklady na daň z přidané hodnoty
(platí pro plátce DPH, pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti
s financováním daného projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty – v plné
výši nebo krácený nebo v poměrné výši).
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Čl. 4
Náležitosti žádosti, postup předkládání, termíny
(1)

Náležitosti žádosti jsou uvedeny ve Výzvě.

(2)

Na vyřízení žádosti se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.

(3)

Zveřejnění těchto Zásad, formulářů a poskytování základních informací o podmínkách
a postupech v poskytování dotace zabezpečuje odbor sekretariátu hejtmana (dále jen
„OSH“).
Čl. 5
Poskytování dotací

(1)

O poskytnutí dotace rozhodne příslušný orgán v souladu se zákonem o krajích na
základě doporučení pracovního týmu jmenovaného ředitelem Krajského úřadu kraje
Vysočina. Na základě usnesení příslušného orgánu uzavře kraj Vysočina s žadateli o
dotaci smlouvu o poskytnutí dotace (Příloha č. 2 těchto Zásad) upravující podmínky
poskytnutí a využití dotace.

(2)

Dotace bude poskytnuta zpětně na základě Závěrečné zprávy (tj. závěrečné
vyhodnocení poskytnuté dotace a finanční vyúčtování dotace, kopie účetních dokladů
vztahujících se k projektu včetně kopie dokladů o jejich úhradě, např. výpisem
z bankovního účtu – příloha smlouvy) předložené žadatelem o dotaci po dokončení
projektu na OSH do 30 dnů od ukončení realizace projektu, nejpozději však do 25.
listopadu 2011.

(3)

Dotace bude žadateli poukázána bezhotovostním převodem finančních prostředků na
účet žadatele o dotaci do 30 dnů po předložení kompletní Závěrečné zprávy a ověření
věcné správnosti použití dotace.

(4)

Na poskytnutí dotace není právní nárok. Závazek kraje je nepřevoditelný do dalšího
roku. Dotaci z rozpočtu kraje Vysočina lze využít jen v roce 2011.
Čl. 6
Kontrola a vyhodnocení

(1)

Finanční prostředky mohou být vynaloženy pouze k účelu stanovenému smlouvou.

(2)

Kraj Vysočina je oprávněn, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, v rámci výkonu kontrolní činnosti kontrolovat dodržení podmínek,
za kterých byla dotace poskytnuta. Příjemce dotace je povinen předložit kontrolním
orgánům kraje Vysočina originály všech účetních dokladů vztahujících se k využití
dotace. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany příjemce dotace (např.
nedodržení náležitostí uvedených v Závěrečné zprávě, nedodržení podílu
spolufinancování, uvedení nepravdivých údajů, pozdní vyúčtování apod.) kraj od
smlouvy odstoupí a dotaci neposkytne.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení

(1)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá OSH.
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(2)

Nedílnou součástí těchto Zásad je:
Příloha č. 1 – Parametry programu č. 114050, resp. podprogramu č. 114 051
Příloha č. 2 - SMLOUVA o poskytnutí dotace na projekt Programu prevence kriminality
kraje Vysočina 2010

(3)

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem kraje.

(4)

Tyto Zásady byly projednány na jednání zastupitelstva kraje dne 22. 3. 2011
a schváleny usnesením č. 0076/02/2011/ZK.

V Jihlavě dne 22. 3. 2011

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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Příloha č. 1
PARAMETRY PROGRAMU Č. 114 050, RESP. PODPROGRAMU Č. 114 051:
1) kamerové soubory
Slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční
trestné činnosti a přestupků; zvyšují bezpečnost občanů v obci, vytvářejí tzv. bezpečné zóny,
vytlačují kriminalitu a přestupkovou činnost mimo snímané zóny, podporují efektivní
spolupráci a koordinaci postupů městské a obecní policie s Policií ČR; záznamy
z monitorování mohou sloužit také jako důkazní prostředek.
Kamerový soubor je tvořen především kamerou, objektivem, kamerovým krytem,
polohovací hlavicí, systémem dálkového ovládání, přenosem videosignálu, monitorem,
kamerovým přepínačem, děličem obrazu, multiplexerem, křížovým přepojovacím polem,
videodetektorem, systémem záznamu obrazu, videotiskárnou a dal. Součástí souboru jsou
přenosové trasy včetně kabeláže a řídící a vyhodnocovací centrum.
2) mobilní kamerové soubory
Jedná se zpravidla o technická opatření, která svojí mobilitou zvyšují efektivnost
stávajících stacionárních souborů. Mobilní kamerové soubory jsou nasazovány v místech,
kam se přesunula trestná činnost, v místech, kde by nasazení stabilního systému nebylo
efektivní – např. při jednorázových nebo řídce opakovaných jevech porušování zákonnosti.
Mobilní kamerový soubor je tvořen převážně kamerou, objektivem, kamerovým
krytem, polohovací hlavicí, systémem dálkového ovládání, přenosem videosignálu,
monitorem, záznamem obrazu a dal. Součástí souboru jsou přenosové trasy včetně
kabeláže.
3) rozšíření kamerového souboru
Rozšíření již existujícího kamerového souboru je realizováno s cílem zefektivnit
stávající kamerový soubor, zajistit jeho využití pro další účely spojené s preventivními
aktivitami (např. napojení na pulty centralizované ochrany, městské zvukové a výstražné
systémy a dál) a zajistit tak efektivní využívání již jednou instalované techniky, zvýšit pocit
bezpečí občanů a vytvářet multisystémová technická preventivní opatření.
Bude se jednat o technické součásti kamerových systémů i hardwarové a softwarové
soubory zvyšující výkonnost a využitelnost stávajícího kamerového systému.
4) zabezpečovací a vyhodnocovací soubory
Opatření tohoto typu mají primárně dva účinky směřující ke zvýšení bezpečí občanů.
Prvním je odstrašující a jednoznačně preventivní účinek. V místech, kde je nainstalován
technický nebo mechanický prvek zabezpečení a jeho instalace je zjevná, potenciální
pachatel neútočí a majetek i zdraví občanů zůstává bez úhony. Druhým účinkem je ztížení
podmínek při páchání trestné činnosti a zvýšená možnost zajištění pachatele přímo na místě
činu obecní policií nebo Policií ČR. Vyhodnocovací soubory pak slouží k následné analýze,
konstruování dalších dodatečných bezpečnostně – preventivních opatření i k dopadení
pachatele.
Mezi zabezpečovací
a vyhodnocovací soubory patří např. elektromotorické
a elektromechanické zámkové systémy, bezpečnostní kování a závory, bezpečnostní dveře,
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uzamykací stojany na kola, elektrické zabezpečovací systémy, uzavřené televizní okruhy,
perimetrie, kontrolní systémy selektivního vstupu, přepěťové ochrany, ochrany dat
a informací, pulty centralizované ochrany, objektové vysílače, elektronická vjezdová zařízení.
5) mříže
Velmi jednoduchý a efektivní prostředek situační prevence kriminality, který bude
používán výhradně u objektů vytipovaných na základě statistiky, sociologického šetření nebo
místní znalosti policie a bude v majetku obce. Podobně jako zabezpečovací soubory plní dvě
primární funkce – preventivní v podobě odrazení pachatele a vylučující a znesnadňující
spáchání protiprávní činnosti. Tímto prvkem bude chráněn majetek, který je nejčastějším
objektem zájmu pachatelů. Mříže vytváří bariéru mezi chráněným majetkem a pachatelem.
Může se jednat o okenní mříže, dveřní, chodbové apod.
Mříže budou instalovány po dohodě s Hasičským záchranným sborem, musí splňovat
certifikační kritéria kladená na kvalitní mechanické zábranné prostředky a budou pevně
spojeny se stavbou. Velikost ok mříží musí zamezit jejímu prolézání (mřížové oko – max.
10x20 cm; průřez tyčí 3,2 cm² - tomu odpovídají minimální rozměry použitých tyčí s průřezy
(kruhový ø 20mm, čtvercový 18x18mm, obdélníkový 16x20mm).
6) osvětlení rizikových míst
Je určeno k osvětlení konkrétního bezpečnostně problémového prostoru, který byl
identifikován na základě statistik, sociologického šetření nebo zkušeností policie. Cílem je
zpřehlednit (osvětlit) problémový prostor, působit preventivně a odradit potenciální pachatele
od protiprávní činnost na osobách nebo na majetku. Kromě základního účelu odrazení
pachatele působí výrazně na psychiku občanů, kteří se v osvětlených prostorách cítí
bezpečněji. Osvětlení zvyšuje pravděpodobnost, že protiprávní akt nebude dokonán,
pachatel bude vyrušen nebo zajištěn policií.
Jedná se např. jednat o alarmové osvětlení, osvětlení podchodů, nadchodů,
nepřehledných zákoutí, osvětlení parkovišť, domovních průčelí, chodeb apod. Osvětlení
může být doplněno nerozbitnými kryty v provedení antivandal a detektory pohybu. Součástí
je kabeláž a rozvody.
7) oplocení rizikových míst
Jedná se o efektivní prostředek, jehož cílem je zajištění ochrany majetku, případně
zvýšení bezpečnosti osob v účelově vymezených prostorách. Oplocení zabraňuje nebo
alespoň maximálně ztěžuje vniknutí potencionálních pachatelů trestné činnosti do zájmových
zón. Zájmovými zónami budou např. parkoviště (krádeže aut, věcí z aut a součástí vozidel) a
přístupové cesty k majetku ve vlastnictví obce (např. školy, divadla, muzea, knihovny,
kulturní a sportovní areály). Oplocení účinně zabraňuje především majetkové trestné
činnosti, vandalismu apod. Bude instalováno v místech vytipovaných na základě statistiky,
sociologického šetření nebo místní znalosti policie.
Oplocení bude splňovat certifikační kritéria kladená na kvalitní mechanické zábranné
prostředky a bude pevně spojeno se zemí. Oplocení bude instalováno včetně sloupků a
souvisejících stavebních prací.
8) softwarové a grafické soubory
Jedná se o parametr, jehož podstatou je cíl propojení jednotlivých subjektů
s kompetencemi v oblasti prevence kriminality, předávání údajů v jednotné podobě, zrychlení
a zjednodušení reakce na protiprávní jednání. Cílem je odklonit pachatele od páchání trestné
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činnosti, zamezit recidivě, plánovat preventivní opatření, analyzovat zvolené postupy a
operativně měnit postupy subjektů prevence kriminality, propojovat separátní databáze a
informace, podporovat komplexní přístup, vytvářet databáze a grafické interaktivní programy,
zvyšovat účinnost a efektivitu stávajících zařízení.
Bude se jednat např. o specifické programy, lokální i síťové aplikace, databáze,
grafické a mapové soubory, převaděče (formátovače), upgrade programů, multilicence apod.
9) hardware pro preventivní a bezpečnostní účely
Smyslem tohoto parametru je podpořit a zajistit preventivní činnost z hlediska
hardwarového vybavení jednotlivých subjektů působících v oblasti prevence kriminality.
Jedná se o samostatná bezpečnostní zařízení, součásti větších celků i součásti celých
komplexů. Cílem je poskytnout subjektům pracujícím v oblasti prevence kriminality a
zvyšování bezpečí občanů dostatečné technické zázemí pro jejich činnost.
Jedná se např. o zařízení nebo sestavy PC, periferní zařízení a příslušenství, nosiče
softwaru, úložiště dat, zařízení pro záznam příchozích a odchozích hovorů, bezpečnostní a
logistický systém, přístupové systémy, systémy ozvučení, systémy pro správu dat, zařízení
pro digitální záznam a distribuci obrazu, systém pro signalizaci stavu ohrožení a střežení
osob a majetku, systém pro podporu neslyšících, systémy pro komunikaci a pro výměnu dat.
10) soupravy pro sport
Cílem projektů sociální prevence, mezi které patří vybavování sportovními
soupravami, je vytvářet podmínky pro smysluplné a aktivní prožívání volného času
v nekriminálním a nepatologickém prostředí. Pomocí sportovních aktivit je možné nenásilné
provádění sociální depistáže, poradenství a intervence (streetwork), vytěsňování živelně
sportujících z ulic a tím minimalizování škody na majetku a posilování bezpečnosti
sportujících i občanů měst, zpřístupňování sportovních aktivit i pro sociálně handicapované
zájemce, podchycování zájmu o sport a jeho využití pro změnu ke zdravému životnímu stylu,
nenásilný způsob výchovy k respektování přijatých pravidel.
Jedná se např. o překážky pro skate, in-line a freestyle sporty, horolezecké stěny a
další typy sportovních souprav včetně mantinelů a ohrazení.
11) sportovní hřiště a plácky
Cílem projektů sociální prevence, mezi které patří vybavování sportovními
soupravami, je vytvářet podmínky pro smysluplné a aktivní prožívání volného času
v nekriminálním a nepatologickém prostředí. Pomocí sportovních aktivit je možné nenásilné
uplatňování sociální depistáže, poradenství a intervence (streetwork). Zvýšením počtu
opravených a zlepšených sportovních ploch docílíme větší zapojení dětí i mladých dospělých
do sportovních aktivit, podpoří se jejich soutěživost a zdravý životní styl, odkloní se od
patologických forem trávení volného času. Kultivací dříve zanedbaných ploch dojde
k pozitivnímu a bližšímu vztahu občanů k jejich okolí.
Bude se převážně jednat o lanové konstrukce (tzv. lanová centra) nebo o vybudování
nových a oživení starých a zanedbaných sportovních hřišť a plácků včetně povrchů ve
vytipovaných rizikových lokalitách, jejich případné ohrazení nebo oplocení a osazení herními
prvky.
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Příloha č. 2
SMLOUVA
o poskytnutí dotace na projekt Programu prevence kriminality kraje Vysočina 2011
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních
stran ve smyslu § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
ID ZZ00049
I.
Smluvní strany
Vysočina
kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana kraje Vysočina
IČO: 70890749
bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800
(dále jen „kraj“)
a
Obec
se sídlem:
IČ:
zastoupené:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
II.
Předmět a účel smlouvy
(1) Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina č.
xxxx/02/2011/ZK, kterým Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo poskytnutí dalších
dotací na realizaci projektu Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2011.
(2) Kraj se zavazuje poskytnout v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro
poskytování dalších dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence
kriminality kraje Vysočina v roce 2011 č. xx/11 ze dne 22. 3. 2011 (dále jen „Zásady“)
příjemci dotaci ve výši
,- Kč (slovy korun českých) za účelem realizace projektu –
„………“ podle žádosti ze dne xx. xx. 2011 evidované pod čj. KUJI /2011 (dále jen
„dotace“).
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(3) Celkové finanční náklady ve smyslu čl. III odst. 2 písm. a) této smlouvy na realizaci
projektu činí xxxx,- Kč (slovy korun českých). Dotace představuje % z celkových
nákladů na realizaci projektu.
III.
Platební a technické podmínky
(1) Příjemce se zavazuje prokázat úhradu celkových nákladů ve smyslu čl. III odst. 2 písm.
a) této smlouvy za účelem uvedeným v čl. II odst. 2 této smlouvy formou Závěrečné
zprávy. Součástí Závěrečné zprávy je závěrečné vyhodnocení poskytnuté dotace a
finanční vyúčtování dotace, kopie účetních dokladů vztahujících se k projektu včetně
kopie dokladů o jejich úhradě, např. výpis z bankovního účtu. Předložení Závěrečné
zprávy je podmínkou převodu dotace na účet příjemce.
(2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) celkové náklady jsou náklady tvořené součtem podpory poskytnuté krajem a vlastním
podílem příjemce,
b) vlastní podíl příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními prostředky
příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, dary, apod.). Příjemce musí
být schopen prokázat jejich výši.
(3) Závěrečnou zprávu příjemce předloží nejpozději do 25. listopadu 2011 na adresu
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor sekretariátu hejtmana, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
Rozhodujícím pro posouzení včasnosti předložení Závěrečné zprávy bude datum
doručení kraji vyznačený podatelnou kraje.
(4) Dotace bude příjemci poskytnuta do 30 dnů po předložení kompletní Závěrečné zprávy
a ověření věcné správnosti použití dotace odborem sekretariátu hejtmana, a to formou
bezhotovostního převodu dotace na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
(5) Výše dotace uvedená v čl. II odst. 2 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné náklady
na realizaci projektu překročí celkovou předpokládanou výši nákladů, tedy základ pro
stanovení výše dotace, uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů.
Pokud budou skutečné náklady na realizaci ochrany obecního majetku nižší než základ
pro stanovení podpory, procentní podíl podpory kraje se nemění, tzn., že absolutní
částka podpory se úměrně sníží.
IV.
Základní povinnosti a důsledky porušení závazků příjemce dotace
Příjemce se zavazuje:
a) uhradit % celkových nákladů na realizaci projektu, tj. ,- Kč.
b) poskytnutou dotaci přijmout a použít bez zbytečného odkladu výhradně za účelem
uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy a vést o jejím použití samostatnou průkaznou
evidenci. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních
účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením „hrazeno z dotace kraje
Vysočina ID ZZZ00049“.
Pokud příjemce nesplní podmínky dané Zásadami nebo touto smlouvou, nebude dotace
poskytnuta a kraj od smlouvy odstoupí.
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c) umožnit osobám pověřeným krajem provádět věcnou, právní, finanční a účetní kontrolu
v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to do doby, kdy bude zcela zřejmé,
že příjemce dotace splnil všechny své závazky a povinnosti dle Zásad a této smlouvy.
d) bez zbytečného odkladu požádat kraj o změnu smlouvy či poskytnutí výjimky v případě
takových změn skutečností či podmínek předpokládaných ve smlouvě, které by mu bez
jeho zavinění znemožnily dodržet podmínky Zásad a této smlouvy.
e) informovat kraj o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění
povinností příjemce podle této smlouvy a Zásad.
f) využije-li dotaci jen zčásti, vrátit její nevyužitou část na účet poskytovatele uvedený
v záhlaví této smlouvy , a to ve lhůtě nejpozději do 15. prosince 2011.
g) pokud použije dotaci (případně její část) k jinému účelu, než je uveden v čl. II. odst. 2
této smlouvy, nebo pokud nevrátí nevyužitou část dotace ve smyslu čl. IV. odst. 6 této
smlouvy, považují se tyto prostředky (případně jejich část) za peněžité prostředky
neoprávněně použité ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a příjemce je povinen je vrátit a
zaplatit kraji penále ve výši odpovídající 1 ‰ (jednomu promile) neoprávněně použitých
prostředků za každý den uplynulý ode dne, kdy byly připsány na účet příjemce, do dne
jejich opětovného připsání na účet kraje.
h) dotaci z rozpočtu kraje Vysočina využít jen v roce 2011 a podle podmínek uvedených
v této smlouvě.
V.
Závěrečná ustanovení
(1) Pokud tato smlouva či zvláštní obecně závazný právní předpis nestanoví jinak, řídí se
vztahy dle této smlouvy příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána ve dvou exemplářích, z nichž každý má
platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
(3) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými, vzestupně
číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
(4) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – vzor závěrečné zprávy.
(5) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné
vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
(6) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

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

V ....................................., dne .................

......................................................
za poskytovatele
Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana

...................................................................
za příjemce
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