Příloha č. 1

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

DOTAČNÍ PROGRAM

PODPORA UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY
CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A ÚPRAVY
BĚŽECKÝCH LYŽAŘSKÝCH TRATÍ
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2022

DOTAČNÍ PROGRAM

P ODP OR A UDRŽO V ÁNÍ ČIST OTY CYKLISTICKÝCH
KOMUNIK ACÍ A ÚPR AVY B ĚŽECKÝCH L YŽ AŘSK ÝCH
TR ATÍ
V JIH OMOR AVSK ÉM KR AJI V ROC E 2 0 22

1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel
1.1. Název:

Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy
běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2022

1.2. Vyhlašovatel:

Jihomoravský kraj

2. Vymezení pojmů
2.1. Investice:
a) výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (mimo
drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek) – u příjemců, kteří vedou
účetnictví v rozsahu podle ustanovení § 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů („podvojné účetnictví“),
b) výdaje na pořízení majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok nebo na
technické zhodnocení, s oceněním jedné věci (souboru) se samostatným
technicko-ekonomickým určením v hodnotě vyšší než 40 000 Kč v případě
hmotného majetku, a v hodnotě vyšší než 60 000 Kč případě nehmotného
majetku – u ostatních příjemců.
2.2. Čerpání dotace – zahrnuje i použití dotace, tj. i stav, kdy je projekt či jeho část
realizována v době před vyplacením dotace.
2.3. Stezky a trasy pro cyklisty (dále také „cyklistické komunikace“):
a) Stezka pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její jízdní pás vyhrazený
dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro cyklistickou
dopravu. Označuje se dopravní značkou C 8a „Stezka pro cyklisty“ (viz příloha č.
1 dotačního programu). Stezka pro cyklisty je podle své povahy a umístění buď
místní komunikací IV. třídy, nebo účelovou komunikací.
b) Stezka pro chodce a cyklisty je pozemní komunikace nebo její část určená pro
provoz chodců a cyklistů. Označuje se v případě společného pásu pro provoz
chodců a cyklistů dopravní značkou C 9a „Stezka pro chodce a cyklisty" a C 9b
„Konec stezky pro chodce a cyklisty“ (viz příloha č. 1 dotačního programu),
v případě odděleného pruhu/pásu pro chodce a pruhu/pásu pro cyklisty dopravní
značkou C 10a „Stezka pro chodce a cyklisty“ a C 10b „Konec stezky pro chodce
a cyklisty“ (viz příloha č. 1 dotačního programu).
c) Cyklistická trasa (cyklotrasa) je trasa pro cyklisty označená orientačním
dopravním nebo turistickým značením. Cyklotrasa by měla účelně spojovat
místa, mezi nimiž lze předpokládat cyklistickou dopravu, a to komunikacemi,
které jsou vhodné pro jízdu na jízdním kole. Cyklistická trasa může být vedena
místy po stezce pro cyklisty, místy po vozovce nebo vyhrazeném jízdním pruhu.
Běžné cyklotrasy by měly být vedeny jen po pozemních komunikacích
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s povrchem silniční kvality, některé jsou vedené i po nezpevněných cestách
v terénu.
d) Trasa MTB (mountain bike) – trasa terénní cyklistiky – je trasa pro jízdu na
kole mimo asfaltové cesty, na lesních a polních cestách a stezkách, nikoliv
volným terénem. Trasy terénní cyklistiky jsou projektované podle speciální
metodiky, která cyklistům zajišťuje co nejvyšší bezpečnost a přitom šetrný přístup
k přírodě (www.cemba.eu).
e) Singletrail je jednosměrná upravená stezka pro horská kola, citlivě zasazená do
lesního terénu, která má převážně hladký povrch a vlnitý profil, výjimkou ale
nejsou ani technicky náročné úseky (rychlé sjezdové úseky, terénní vlny)
s vytvořenými klopenými ostrými zatáčkami, které cyklisty donutí ke změně
směru a střídání tempa.
2.4. Směrové značení je uvedeno v příloze č. 1 a 2 dotačního programu.
2.5. Běžecký lyžařský areál je lyžařská oblast provozovaná v zimě, vytvořená za účelem
provozování běžeckého lyžování, vybavená dopravními zařízeními, běžeckými
tratěmi a odpovídajícím značením.
2.6. Provozovatel běžeckého lyžařského areálu je právnická nebo fyzická osoba, která
zajišťuje většinu činností a služeb v souvislosti s provozem běžeckého lyžařského
areálu.
2.7. Běžecká lyžařská trať (stopa) je trať v lyžařském terénu, určená k lyžařskému
běžeckému sportu, která je za tímto účelem označená a upravená. Lyžařským
terénem je chápáno vše, co je značeno jako upravovaná zimní běžecká trať.
3. Účel dotačního programu a důvody podpory stanoveného účelu, výchozí podmínky
pro vyhlášení dotačního programu
3.1. Účelem dotačního programu je podpora budování, zlepšování a udržování podmínek
pro rozvoj nemotorové dopravy v Jihomoravském kraji jako součásti bezpečného
provozu, zdravého životního stylu, snižování podílu individuální motorové dopravy,
zvyšování podílu nemotorové dopravy na dojížďce do zaměstnání, škol a službami,
zdroje zábavy, rozvoje rekreace a cestovního ruchu, udržování tras terénní cyklistiky.
3.2. Cílem dotačního programu je zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných
komunikacích pro nemotorovou dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na
stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a cyklisty, terénních a cyklistických
trasách včetně drobné doprovodné cyklistické infrastruktury a dále také zvýšení
bezpečnosti a zajištění značení a úpravy běžeckých lyžařských tratích na území
Jihomoravského kraje.
3.3. Potřeba systémové podpory nemotorové dopravy se opírá o priority, cíle a opatření
definované v strategických dokumentech Jihomoravského kraje, zejména v:
Koncepci rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016-2023:
• Priorita 1 Cyklistická doprava jako součást dopravního systému
− Cíl 1.1 Zvýšení bezpečnosti cyklistů budováním cyklostezek
a komunikací vhodných pro cyklisty
• Priorita 2 Cykloturistika a terénní cyklistika jako součást rekreace
a cestovního ruchu
− Cíl 2.2 Realizace významných projektů na území kraje
− Cíl 2.3 Podpora doprovodné cyklistické infrastruktury a kvalitních
služeb
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4. Dotační tituly
4.1. Dotační titul 1 – Čistota cyklistických komunikací – je zaměřen na podporu
bezpečné sjízdnosti stávajících cyklistických komunikací definovaných v odst. 2.3.
dotačního programu, průběžné udržování čistoty povrchu a okolí těchto komunikací
určených zejména pro cyklistickou dopravu, tzn.:
a) udržování čistoty povrchu těchto komunikací – např. úklid bahna, inertních
materiálů, komunálního odpadu, listí, větví, sněhu apod., které znemožňují nebo
omezují jejich využití,
b) udržování čistoty okolí těchto komunikací ve vzdálenosti do 2 m od krajnice (např.
odstranění křovin, komunálních odpadů, sekání trávy, ořez větví apod.),
c) udržování čistoty odpočívadel pro cyklisty vč. odvozu odpadů z odpadkových
košů, z okolí do vzdálenosti 5 m od odpočívadla, včetně drobných oprav a údržby
odpočívadel a související drobné infrastruktury (nátěry, opravy apod.),
d) provádění drobných oprav povrchu těchto komunikací včetně drobných oprav
směrového značení cyklistických komunikací.
4.2. Dotační titul 2 – Údržba singletrailů – je zaměřen na podporu bezpečné sjízdnosti
vybudovaných stávajících singletrailů definovaných v odst. 2.3. dotačního programu,
průběžné udržování a čištění přírodního povrchu a okolí těchto komunikací určených
zejména pro terénní cyklistiku, tzn.:
a) udržování čistoty povrchu těchto komunikací (např. úklid listí, větví, inertních
materiálů apod.) a jejich nejbližšího okolí,
b) opravy povrchu singletrailů způsobené pádem stromů, větví a běžným provozem
způsobeným jízdou cyklistů na tělese singletrailů,
c) opravy mostků, propustků a ramp, které jsou přímou součástí vedení singletrailů,
d) kontrolu stavu těchto komunikací k zajištění bezpečné každodenní sjízdnosti,
e) kontrolu a údržbu značení a směrových šipek umístěných na sloupcích, stromech
a rozcestnících,
f) komplexní čištění a přípravu singletrailů před zahájením sezony.
4.3. Dotační titul 3 – Značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí – je zaměřen na
podporu značení a úpravy běžeckých lyžařských tratí definovaných v odst. 2.7.
dotačního programu, určených zejména pro provozování lyžařských běžeckých
sportů v zimním období, tzn.:
a) značení běžeckých lyžařských tratí ve třech skupinách, přičemž kritériem je typ
lyžařské běžecké tratě (turistické běžecké tratě – označeny zeleně; běžecké
magistrály a páteřní běžecké trasy – označeny červeně; závodní běžecké tratě –
označeny modře) – viz příloha č. 2 dotačního programu,
b) provádění úpravy značení na běžeckých lyžařských tratích,
c) provoz sněžných a terénních vozidel (rolby, skútry) určených k přímé úpravě
běžeckých lyžařských tratí v běžeckém lyžařském areálu v zimním období,
d) ruční práce spojené s úpravou běžeckých lyžařských tratí v běžeckém lyžařském
areálu v zimním období,
e) monitorování běžeckých lyžařských tratí v zimním období kamerovým systémem,
f) správu webových stránek, sběr a zveřejňování informací o běžeckých lyžařských
tratích v zimním období.
5. Okruh způsobilých žadatelů
5.1. V dotačním titulu 1 může být žadatelem tato právnická osoba:
a) obec na území Jihomoravského kraje,
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b) dobrovolný svazek obcí1, jehož převážná většina členských obcí se nachází
v Jihomoravském kraji,
c) místní akční skupina2, jejíž převážná část území se nachází v Jihomoravském
kraji,
d) Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451,
e) Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013,
f) Mendelova univerzita v Brně, IČO: 62156489,
g) České dráhy, a.s., IČO: 70994226,
h) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234,
i) jiná právnická osoba se sídlem na území Jihomoravského kraje, která splňuje
všechny uvedené podmínky:
i) byla registrována v souladu s platnými právními předpisy,
ii) má min. po celý rok 2022 ve vlastnictví, v nájmu nebo jí svědčí jiný právní
vztah k cyklistické komunikaci definované v odst. 2.3. dotačního programu
nebo realizovaly aktivitu či projekt, na základě kterého byly vybudovány
předmětné cyklistické komunikace, trasy terénní cyklistiky nebo byl upraven
povrch cyklistické komunikace.
5.2. V dotačním titulu 2 a 3 může být žadatelem tato právnická osoba:
a) obec na území Jihomoravského kraje,
b) dobrovolný svazek obcí, jehož převážná většina členských obcí se nachází
v Jihomoravském kraji,
c) jiná právnická osoba se sídlem na území Jihomoravského kraje, která splňuje
všechny uvedené podmínky:
i) byla registrována v souladu s platnými právními předpisy,
ii) má min. po celý rok 2022 ve vlastnictví, v nájmu nebo jí svědčí jiný právní
vztah k singletrailu, na základě kterého byl vybudován předmětný singletrail
nebo byl upraven povrch singletrailu a současně se jedná o podporovanou
sigletrailovou trasu dle přílohy č. 3 dotačního programu – pouze u dotačního
titulu 2,
iii) má min. po celý rok 2022 ve vlastnictví, v nájmu nebo jí svědčí jiný právní
vztah k běžecké lyžařské trati definované v odst. 2.7. dotačního programu –
pouze u dotačního titulu 3.
5.3. U žadatelů nesmí docházet k duplicitě či překrývání při údržbě komunikací či
běžeckých lyžařských tratí, tzn. stejný úsek cyklistické nebo běžecké lyžařské trati
nesmí být spravován dvěma subjekty současně.
5.4. Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli:
a) který má vypořádány veškeré závazky (dluhy) vůči Jihomoravskému kraji vzniklé
ze samostatné i přenesené působnosti kraje, které nabyly právní moci a jsou
splatné (tj. zejména provedl včasnou úhradu všech splatných odvodů a penále
za porušení rozpočtové kázně),
b) který nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy
České republiky, Evropské unie nebo některého z jejích členských států, dále
zdravotním pojišťovnám a orgánům, poskytujícím finanční prostředky na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie,
c) který se nenachází podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v úpadku a nedošlo
v jeho případě k podání insolvenčního návrhu ani tento návrh sám nepodal
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dle ustanovení § 49 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
právnická osoba s právní osobností, založená na principech místního partnerství v rámci metody Leader,
která je členem Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s., IČO: 28554272.
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a nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, a to i za období tří let před podáním
žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK (dále jen „žádost“),
d) který se nenachází v procesu zrušení bez právního nástupce (např. likvidace,
zrušení nebo zánik živnostenského oprávnění), ani není v procesu přeměny
(např. fúze společnosti, rozdělení společnosti),
e) kterému nebyl soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti nebo
zrušeno oprávnění k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání a/nebo
související s projektem, na který má být poskytována dotace,
f) vůči němuž (příp. vůči jehož majetku) není navrhováno ani vedeno řízení
o výkonu soudního či správního rozhodnutí ani navrhována či prováděna
exekuce,
g) který nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či
pozměňováním veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin
hospodářský anebo trestný čin proti majetku podle hlavy druhé a deváté části
druhé zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů,
či podle hlav páté a šesté části druhé zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, či jiného příslušného právního předpisu, ani proti
němu nebylo v souvislosti s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání
podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů; nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení
pro trestný čin dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, a to žádná osoba dle
ustanovení § 8 odst. 1 tohoto zákona; prohlášení podle tohoto ustanovení se týká
také všech osob, které obdržely plnou moc za účelem zastupování právnické
osoby pro účely podání žádosti a uzavření a realizace smlouvy o poskytnutí
dotace.
6. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na
podporu stanoveného účelu
6.1. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
Jihomoravského kraje pro realizaci dotačního programu činí 3 000 000 Kč, z toho
na dotační titul 2 je vyčleněno maximálně 600 000 Kč.
6.2. Peněžní prostředky mezi jednotlivými dotačními tituly lze v rámci dotačního programu
převádět.
6.3. Rozhodnutí o konkrétní výši peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu
Jihomoravského kraje pro realizaci dotačního programu je v plné kompetenci
Zastupitelstva Jihomoravského kraje.
7. Lokalizace dotačního programu
Území Jihomoravského kraje
8. Uznatelné výdaje projektu
8.1. Uznatelnými výdaji projektu se rozumí
a) u dotačního titulu 1 výdaje na:
i) nákup prostředků využívaných k úklidu, v celkové ceně max. 5 000 Kč
včetně DPH (lopaty, hrábě, kolečka, popelnice, košťata apod.),
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úhradu mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění žadatele a jeho
zaměstnanců (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda
o provedení práce), kteří budou vykonávat činnosti přímo spojené
s projektem,
iii) úhradu využití strojů, mechanismů a vozidel zaměřených na udržení čistoty
povrchu cyklistických komunikací (nákup pohonných hmot apod.),
iv) nákup služeb a zboží od jiných subjektů zaměřených na úpravu a udržení
bezpečné sjízdnosti a čistoty cyklistických komunikací (tj. na odvoz odpadů,
použití čistících strojů apod.), na zajištění čistoty a drobné údržby
odpočívadel na těchto komunikacích,
v) provedení drobných oprav a údržby odpočívadel a související drobné
infrastruktury včetně drobných oprav směrového značení cyklistických
komunikací v celkové ceně max. 5 000 Kč včetně DPH,
vi) provedení drobných nesouvislých oprav povrchu cyklistických komunikací,
b) u dotačního titulu 2 výdaje na:
i) nákup prostředků využívaných k úklidu a úpravě povrchu singletrailů,
v celkové ceně max. 10 000 Kč včetně DPH (lopaty, hrábě, kolečka,
popelnice, košťata, krumpáče apod.),
ii) úhradu mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění žadatele a jeho
zaměstnanců (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda
o provedení práce), kteří budou vykonávat činnosti přímo spojené
s projektem,
iii) úhradu využití strojů, mechanismů a vozidel zaměřených na úpravu povrchu
singletrailů (nákup pohonných hmot apod.),
iv) nákup služeb a materiálu od jiných subjektů zaměřených na úpravu
a udržení bezpečné sjízdnosti a čistoty singletrailů (tj. provedení drobných
nesouvislých oprav povrchu, odstranění nežádoucích předmětů z povrchu
apod.),
v) provedení oprav a údržby odpočívadel, mostků, propustků, ramp, a
související drobné infrastruktury včetně drobných oprav směrového značení
singletrailů v celkové ceně max. 10 000 Kč včetně DPH,
vi) údržbu značení a směrových šipek singletrailů umístěných na sloupcích,
stromech a rozcestnících,
c) u dotačního titulu 3 výdaje na:
i) úhradu mezd a odvodů na sociální a zdravotní pojištění žadatele a jeho
zaměstnanců (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o
provedení práce), kteří budou vykonávat činnosti přímo spojené s projektem,
ii) úhradu využití strojů, mechanismů a vozidel zaměřených na úpravu
běžeckých lyžařských tratí (nákup pohonných hmot apod.),
iii) nákup služeb a zboží od jiných subjektů zaměřených na úpravu běžeckých
lyžařských tratí,
iv) značení běžeckých lyžařských tratí a provádění úpravy značení na
běžeckých lyžařských tratích,
v) úhradu prostředků na nákup služeb spojených s pravidelnou technickou
údržbou rolby na úpravu běžeckých lyžařských tratí, v celkové ceně max.
30 000 Kč včetně DPH,
vi) nákup služeb a zboží spojených se zajištěním realizace projektu, např. sběr
informací, zpracování dat, podpora mobilních aplikací, nákup kamerového
systému, správa webových stránek, výroba a tisk jednoduchého
propagačního materiálu (na tištěných materiálech je třeba uvést logo
Jihomoravského kraje – při uvádění loga musí být respektována pravidla pro
jeho použití).
ii)

8.2. Uznatelné výdaje projektu musí vzniknout v době od 01.01.2022 do 31.12.2022.
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8.3. Celkové uznatelné výdaje projektu jsou souhrnnou sumou uznatelných výdajů, tj.
výdajů hrazených z poskytnuté dotace + výdajů hrazených z vlastních zdrojů
žadatele.
8.4. Uznatelnými výdaji projektu nejsou zejména výdaje na (na tyto výdaje nelze dotaci
použít):
a) nákup zboží a služeb, které nesouvisí s realizací projektu,
b) cestovní náhrady,
c) pojistné, pokuty, správní a místní poplatky, penále, náhrady škod, soudní
poplatky, smluvní pokuty, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, poštovné,
poplatky za občerstvení,
d) souvislé opravy povrchu cyklistických komunikací,
e) cyklotrasy, které vedou po silnicích I., II. a III. třídy,
f) pořízení nového směrového značení cyklistických komunikací a dopravní
značení,
g) údržbu a úpravy pumptrackových hřišť a drah.
9. Výše dotace a podmínky pro poskytnutí dotace
9.1. Dotace je poskytována na uznatelné výdaje projektu neinvestičního charakteru, je
přísně účelová a její čerpání je vázáno jen na financování projektu, na který byla
poskytnuta. Poskytuje se zálohově a podléhá následnému vypořádání.
9.2. Dotace se poskytuje do výše tímto dotačním programem stanoveného maximálního
podílu na celkových uznatelných výdajích projektu. Podíl je vyjádřen v procentech
a vztahuje se k celkovým uznatelným výdajům projektu v daném kalendářním roce.
9.3. Na realizaci projektu musí být zajištěno podílové financování z rozpočtu žadatele
v takové výši, aby spolu s poskytnutou dotací bylo finančně kryto 100 % výdajů
projektu.
9.4. Maximální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu činí max. 70 %
celkových uznatelných výdajů projektu.
9.5. Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 1 a 3 činí 70 000 Kč.
9.6. Maximální výše dotace na jeden projekt u dotačního titulu 2 je do 8 000 Kč
na jeden kilometr udržovaných singletrailů, které jsou vybudované
a provozuschopné k 01.01.2022, a které jsou uvedeny v příloze č. 3 dotačního
programu.
9.7. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 25 000 Kč.
9.8. Dotace není slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu Jihomoravského kraje,
z rozpočtu jiných územních samosprávních celků, státního rozpočtu, strukturálních
fondů Evropské unie nebo fondů EHP a Norska.
9.9. Dotace bude žadateli poskytnuta na základě a za podmínek smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu: „Podpora udržování
čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí
v Jihomoravském kraji v roce 2022“ (dále jen „smlouva“).
9.10. Dotace bude poukázána jednorázově převodem na účet žadatele/zřizovatele
nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy.
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9.11. Dotace slouží k úhradě uznatelných výdajů projektu, které musí být vynaloženy
v souladu s podmínkami a zaměřením dotačního programu.
9.12. Žadatel je povinen oznamovat změny projektu vyhlašovateli a po uzavření smlouvy
je oprávněn provádět změny projektu na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě,
jehož předmětem je požadovaná změna, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.
9.13. Žadatel musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými právními předpisy.
Výběr dodavatele musí být proveden v souladu s předpisy upravujícími zadávání
veřejných zakázek.
9.14. Použití dotace podléhá kontrole ze strany vyhlašovatele3. V případě, že žadatel
nepoužije dotaci k účelu, na který mu byla poskytnuta nebo se dopustí jakéhokoliv
jiného porušení rozpočtové kázně, vystavuje se sankcím podle zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů4.
9.15. Žadatel je povinen předložit vyhlašovateli nejpozději do 31.01.2023 závěrečnou
zprávu obsahující vyhodnocení přínosu projektu a finanční vypořádání dotace.
9.16. Administrátorem dotačního programu je odbor regionálního rozvoje Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, oddělení strategického rozvoje, které také zajišťuje
koordinaci, realizaci a zveřejnění dotačního programu. Kontaktními osobami jsou:
a) u dotačního titulu 1 a 2: Ing. Pavel Fišer, tel. 541 651 348, e-mail:
fiser.pavel@jmk.cz nebo Ing. Hana Bukatovičová, tel. 541 651 331, e-mail:
bukatovicova.hana@jmk.cz,
b) u dotačního titulu 3: Mgr. Soňa Šírová, tel. 541 658 902, e-mail:
sirova.sona@jmk.cz
9.17. Funkci řídícího orgánu plní Rada Jihomoravského kraje, příp. Zastupitelstvo
Jihomoravského kraje, a to dle druhu žadatele a dle výše požadovaných dotací
ve stávajícím kalendářním roce jedním žadatelem.
10. Pravidla pro předkládání žádostí
10.1. Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti. Žádost musí být vyplněna
elektronicky na formuláři zveřejněném na internetových stránkách vyhlašovatele,
jiná forma podání není považována za žádost. Po vyplnění formuláře na
internetových stránkách vyhlašovatele žadatel žádost odešle na server
vyhlašovatele, žádost se získaným kódem (totožným s elektronickou žádostí) a
potvrzením o odeslání dat na server vyhlašovatele vytiskne/uloží si elektronicky. Poté
žadatel žádost včetně všech příloh (vyjma příloh uvedených v odst. 10.2. písm. a)
a b) tohoto článku vložených žadatelem v aktuální verzi na elektronické úložiště
vyhlašovatele) ve stanovené lhůtě:
a) vytiskne, nechá podepsat oprávněnou osobou a odešle nebo předá osobně
v 1 originále administrátorovi nebo
b) vytiskne, nechá podepsat oprávněnou osobou a odešle nebo předá v 1 originále
osobně na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo
c) odešle administrátorovi jiným způsobem přípustným podle zvláštních právních
předpisů (např. datovou zprávou do datové schránky).
3

4

zejména dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
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10.2. K vyplněné žádosti budou připojeny následující přílohy:
a) originál dokladu o oprávněnosti osoby jednat za žadatele (např. jmenovací listiny,
zápisu či výpisu ze schůze zastupitelstva obce o zvolení starosty, zápisu ze
schůze orgánu oprávněného volit statutární orgán, plná moc apod.), pokud si
vyhlašovatel tento údaj nemůže ověřit či opatřit jiným způsobem přípustným
podle zvláštních právních předpisů,
b) prostá kopie dokladu o zřízení bankovního účtu nebo potvrzení banky o vedení
účtu, má-li žadatel zřizovatele, pak i prostou kopii takového dokladu zřizovatele,
c) popis projektu (originál) zahrnující zejména:
i) popis aktivit, které budou v rámci projektu uskutečněny,
ii) popis přesné lokalizace cyklistické komunikace nebo běžecké lyžařské trasy
a vyznačení na mapovém podkladu s uvedením její délky a výměry povrchu,
které budou udržovány nebo upravovány,
iii) rozpočet projektu dle jednotlivých aktivit (příloha č. 8 dotačního programu –
doporučený vzor rozpočtu projektu, pokud žadatel nemá vlastní formulář o
stejné vypovídací schopnosti a formálních náležitostech),
iv) časový harmonogram projektu,
d) prostá kopie dokladu prokazující vlastnické právo nebo účast na vybudování
cyklistické komunikace, upravení povrchu cyklistické komunikace nebo běžecké
lyžařské trasy, (výpis z katastru nemovitostí, kolaudační rozhodnutí, smlouva
apod.) nebo doklad o jiném právním vztahu (např. nájmu) k cyklistické
komunikaci nebo běžecké lyžařské trase,
e) originál čestného prohlášení o zajištění spolufinancování podílu ze svých
vlastních zdrojů.
10.3. Pokud je žadatelem obec, může přílohy uvedené v odst. 10.2. písm. a) a b) tohoto
článku vložit na elektronické úložiště vyhlašovatele nebo zaslat spolu se žádostí
a ostatními přílohami.
10.4. Žadatel může podat v rámci:
a) dotačního titulu 1 jen jednu žádost,
b) dotačního titulu 2 jen jednu žádost,
c) dotačního titulu 3 jen jednu žádost.
10.5. Lhůta pro podávání žádostí je průběžná a je vyhlášena od 14.02.2022 od 8:00 hod.
do 28.02.2022 do 17:00 hod. V tomto období mohou oprávnění žadatelé předkládat
své žádosti a to vždy:
a) v pondělí a ve středu od 8:00 hod. do 17:00 hod.,
b) v úterý a ve čtvrtek od 8:00 hod. do 15:00 hod.,
c) v pátek od 8:00 hod. do 14:00 hod.
10.6. Rozhodující pro doručení žádosti je okamžik převzetí listinné (tištěné) podoby
finálně uložené žádosti vyhlašovatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení) nebo
převzetí originálu žádosti vyhlašovatelem jiným způsobem přípustným podle
zvláštních právních předpisů. V případě, že poslední den lhůty pro podávání žádostí
připadne na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, musí být žádost v listinné
podobě doručena poskytovateli nejpozději následující pracovní den.
10.7. Žádosti, které nesplňují podmínky tohoto dotačního programu nebo nebudou
vyhlašovateli doručeny řádně (předepsaným způsobem) a včas nebo případně
nejsou v administrátorem stanovené lhůtě řádně a včas doplněny, administrátor, aniž
by přistoupil k hodnocení podle kritérií pro hodnocení uvedených v dotačním
programu, předloží řídícímu orgánu s doporučením, aby poskytnutí dotace nebylo
schváleno vč. odůvodnění.
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10.8. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyžádat si doplnění předložené žádosti. Tuto činnost
zajišťuje administrátor dotačního programu. Předložené žádosti o dotace se
zakládají u vyhlašovatele, žadatelům se nevracejí.
10.9. Vyhlašovatel nehradí žadatelům náklady spojené s vypracováním a předložením
žádosti.
11. Kritéria pro hodnocení žádostí
11.1. Hodnocení žádostí probíhá ve dvou fázích:
a) posouzení a kontrola formálních náležitostí žádostí,
b) hodnocení žádostí dle hodnoticích kritérií.
11.2. Hodnoticí kritéria jsou:
a) reálnost a průhlednost rozpočtu projektu,
b) kvalita projektu,
c) počet kilometrů – pouze u dotačního titulu 2.
11.3. Žádosti budou hodnoceny v časovém pořadí podle došlých žádostí a podle
uvedených hodnoticích kritérií.
12. Administrace žádostí a následné postupy
12.1. Administrátor shromáždí přijaté žádosti v došlém pořadí a provede posouzení a
kontrolu formálních náležitostí žádostí. Administrátor má právo vyzvat žadatele
k doplnění žádosti a jejich příloh.
12.2. Administrátor provede hodnocení žádostí podle hodnoticích kritérií. Hodnoceny
budou pouze žádosti splňující formální náležitosti.
12.3. Na základě výsledků hodnocení administrátor připraví podklady k projednání
řídícímu orgánu. O poskytnutí či neposkytnutí dotace a její výši rozhoduje řídící
orgán. Rozhodnutí o konkrétní výši dotace je v plné kompetenci řídícího orgánu.
Řídící orgán o žádostech rozhodne do 30.06.2022.
12.4. Administrátor seznámí žadatele s výsledkem dotačního řízení, a to zveřejněním
na internetových stránkách Jihomoravského kraje (Dotační portál JMK http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/).
12.5. V případě nevyhovění žádosti, administrátor vyrozumí žadatele sdělením
o nevyhovění žádosti, ve kterém uvede i důvod neposkytnutí dotace. V případě
částečného nevyhovění žádosti administrátor nesděluje žadateli, že došlo ke snížení
požadované výše dotace ze strany vyhlašovatele. Rozhodl-li vyhlašovatel o částce
nižší, než žadatel požadoval, má se zato, že žádosti bylo vyhověno, byť byla
poskytnutá částka nižší.
12.6. Řádně zdůvodněnou žádost o změnu smlouvy ve smyslu čl. 9. odst. 9.12.
dotačního programu může žadatel podat jen za mimořádných okolností, a to
nejpozději do 30.09.2022. Vyrozumění o schválení nebo zamítnutí požadované
změny bude žadateli sděleno. V případě schválení požadované změny řídícím
orgánem bude se žadatelem uzavřen dodatek smlouvy.
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12.7. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskytnutím dotace se nezakládá nárok
na poskytnutí další dotace z rozpočtu vyhlašovatele či jiných zdrojů státního rozpočtu
nebo státních fondů.
13. Ostatní ustanovení
13.1. Dotační program bude vyhlášen vyvěšením oznámení na úřední
Jihomoravského kraje a na internetových stránkách Jihomoravského kraje.

desce

13.2. Přílohy dotačního programu:
a) Příloha č. 1 – Směrové značení cyklistických komunikací
b) Příloha č. 2 – Směrové značení běžeckých lyžařských tratí
c) Příloha č. 3 – Podporované singletrailové trasy
d) Příloha č. 4 – Výkaz práce
e) Příloha č. 5 – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací
a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2022“ – pro
dotační titul 1
f) Příloha č. 6 – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací
a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2022“ – pro
dotační titul 2
g) Příloha č. 7 – Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací
a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2022“ – pro
dotační titul 3
h) Příloha č. 8 – Rozpočet projektu – doporučený vzor
i) Příloha č. 9 – Vzor žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro dotační tituly
1, 2 a 3
Doložka podle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Tento dotační program byl schválen na .….. schůzi Rady Jihomoravského kraje dne
…………………… usnesením č. …………
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