












 

 

 

 

Příloha č. 1: GRANTOVÝ PROGRAM ŠKODA STROMKY 

PRO ROK 2019 

Již třináctým rokem bude společnost ŠKODA AUTO obohacovat českou krajinu o nové 

stromy. Grantový program ŠKODA Stromky vznikl v roce 2007, kdy se společnost ŠKODA 

AUTO rozhodla za každý svůj prodaný vůz v České republice vysadit jeden strom. V 

posledních letech se do projektu zapojují kromě zaměstnanců ŠKODA AUTO a jejich rodin 

i trainees a učni středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA. Společnost ŠKODA 

AUTO si za velké podpory svých zaměstnanců zvolila výsadbu stromků jako symbol firemní 

orientace na společensko-ekologické hodnoty. 

Vyhlašovatelem grantového programu je společnost ŠKODA AUTO, a.s. se sídlem tř. 

Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav (dále „Vyhlašovatel“). 

Odborným garantem grantového procesu a poskytovatelem nadačního příspěvku je Nadace 

rozvoje občanské společnosti se sídlem Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5 (dále „Nadace“). 

PODMÍNKY ÚČASTI V GRANTOVÉM PROGRAMU 

Podporované projekty: nekomerční výsadba se zaměřením na:  

› zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi 

› rekultivace území, revitalizace po kalamitě atd.  

› zvyšování biodiverzity lesních porostů  

Oprávnění žadatelé: především obce, školská zařízení, neziskové organizace (s výjimkou 

firemních nadací a firemních nadačních fondů), honební společnosti, občanská a zájmová 

sdružení atd.  

 

Podporované regiony: celá ČR se zaměřením na ŠKODA regiony (Mladá Boleslav, 

Kvasiny, Vrchlabí) 

 

Uznatelné náklady: finanční náklady na sazenice stromů (křovinaté rostliny nespadají do 

podporované kategorie)  

 

Maximální výše grantu: 70 000 Kč (navýšení částky je možné pouze se souhlasem dárce). 

 

Spolufinancování: je možné, ale není povinné 

 

Stanovená doba realizace projektu: od přidělení grantu do konce roku 2019.  

 

 

TERMÍN VYPSÁNÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU  

Spuštění: 1. 3. 2019 

Uzávěrka: 30. 6. 2019 

 



 

ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ  

Projektové žádosti se podávají pouze elektronicky prostřednictvím systému Grantys 

https://www.nros.grantys.cz/ Žádosti jsou přijímány v termínu od spuštění grantového řízení až 

do termínu uzávěrky.  

K žádosti je nutné připojit tyto povinné přílohy: 

 potvrzení o bankovním účtu,  

 potvrzení o vlastníkovi pozemku (výpis z katastru nemovitostí, 

 pokud nejste vlastníkem pozemku tak souhlas vlastníka s realizací projektu. 

 

PROCES HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ  

A) FORMÁLNÍ POSOUZENÍ ŽÁDOSTI  

Žádosti projdou prvotním posouzením ze strany Nadace, která kontroluje formální správnost 

žádostí a ověřuje pravdivost uvedených informací. Žádosti, které projdou formální kontrolou, 

postupují k dalšímu hodnocení. Neúplné žádosti a žádosti neodpovídající zaměření výzvy jsou z 

dalšího hodnocení vyřazeny. 

 

B) VĚCNÉ POSOUZENÍ ŽÁDOSTI 

O udělení grantové podpory rozhoduje předem určená grantová komise složená ze zástupců 

Vyhlašovatele, Nadace, odborníků. Grantová komise posoudí jednotlivé žádosti a vybere 

projekty určené k podpoře. Grantová komise je oprávněna na základě vlastního uvážení 

upravit finanční příspěvek oproti požadované částce. Na poskytnutí grantového příspěvku 

není právní nárok. Grantová komise si vyhrazuje právo nerozdělit předem určenou finanční 

sumu v plné výši, pokud neshledá podané žádosti dostatečně kvalitní, a není povinna žadateli 

toto rozhodnutí zdůvodňovat. 

 

Hodnoticí komise může v době svého jednání telefonicky kontaktovat osobu odpovědnou za 

realizaci projektu s doplňujícím dotazem týkajícím se projektové žádosti nebo organizace, 

která projektovou žádost předložila.  

 

O výsledcích grantového řízení budou žadatelé informováni průběžně, nejpozději však do      

31. 7. 2019. S úspěšnými žadateli bude následně uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního 

příspěvku. Smlouva obsahuje mj. následující náležitosti:  

 rozpočet projektu, tj. celkové projektové náklady (rozpočet je závazný, stejně jako 

obsah projektu, včetně harmonogramu);  

 výši příspěvku a režim plateb;  

 povinnost budoucího příjemce grantu předkládat Nadaci požadované informace;  

 povinnost budoucího příjemce grantu evidovat všechny účetní případy relevantní pro 

vyúčtování projektu odděleným způsobem v rámci účetnictví organizace;  

 způsob hlášení a schvalování obsahových a finančních změn projektu;  

 medializaci projektu.  
 

https://www.nros.grantys.cz/


Úspěšní žadatelé souhlasí s označením "ŠKODA ALEJ" případně „ŠKODA STROMKY“ na 

dřevěné tabuli (rozměry 60x50 cm, výška 3 m, cedule dodá Vyhlašovatel prostřednictvím 

Garanta). 

 

REPORTING  

Příjemce grantu se zavazuje zaslat Nadaci Závěrečnou zprávu o projektu (včetně vyúčtování) 

maximálně do 1 měsíce po ukončení projektového období vyznačeného ve smlouvě o 

poskytnutí grantu. Závěrečná zpráva se zasílá jak elektronicky, tak i písemně na adresu sídla 

Nadace (Na Václavce 1135/9, Praha 5, 150 00). Písemná verze závěrečné zprávy (včetně 

vyúčtování) musí být podepsána statutárním zástupcem  příjemce. 

Nadace prostřednictvím závěrečných zpráv kontroluje realizaci podpořených projektů 

a čerpání rozpočtů. 

 

Příjemce grantu je povinen doložit se závěrečnou zprávou 3 fotografie z místa výsadby, které 

musí být v kvalitě 1500 x 2100 px, velikosti 800 kB/jpeg a musí být v publikovatelné podobě. 

Vyhlašovatel a garant je oprávněn dle svého uvážení tyto fotografie upravovat, měnit, 

opakovaně použít a zejména pak publikovat ve všech v současné době známých mediích 

(zejména internet). Souhlas s užitím fotografií je udělen na dobu neurčitou a územně 

i množstevně neomezeně.  

 

KONTAKTY  

Nadace rozvoje občanské společnosti  

Na Václavce 1135/9, Praha 5, 150 00 

www.nros.cz 

Tel: 227 217 211 

Kontaktní osoba: Alena Šváchová 

Telefon: 227 217 266 

E-mail: alena.svachova@nros.cz 

  

  



Formulář žádosti o poskytnuti grantu 
 

 
1. Základní informace 

Název projektu: Alej v Hodonicích 

Výzva: Škoda stromky 

Projektový e-mail: zivotniprostredi@hodonice.cz 

Požadovaný grant: 34 000 Kč 

Číslo účtu: 1582841399/0800 

Plánovaná doba realizace projektu 

- od: 1. 9. 2019 
 

- do: 30. 11. 2019 
 

Místo realizace: Hodonice (kraj Jihomoravský) 

Rozsah působnosti: obec/město 

Anotace projektu: 
 

Obec Hodonice plánuje vysazení aleje dřevin podél frekventované komunikace k pískovně a střelnici 

na hranici intravilánu a extravilánu obce. Alej je navržena jako druhově a velikostně rozmanitý 

dvouřadý pás podél komunikace na pozemku p.č. 3997 v k.ú. Hodonice, který je ve vlastnictví Obce. 

Na lokalitě budou krátkověké rychle rostoucí dřeviny - topoly, kombinované s dlouhověkými 

mohutnými duby s příměsí středně věkých olší, všechny dřeviny jsou vhodné pro danou oblast. 

Dřeviny budou sázeny v režii obce společně s občany; bude zajištěna kvalitní péče pro řádné ujímání, 

růst a vývoj. 

 
 

2. Žadatel 
 

Název žadatele: Obec Hodonice 
 

Právní forma: obec nebo městská část hlavního města prahy 

IČ: 00292788 

Adresa: Obecní 287, 67125 Hodonice 

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Bořilová 

E-mail: zivotniprostredi@hodonice.cz 

mailto:zivotniprostredi@hodonice.cz
mailto:zivotniprostredi@hodonice.cz


Telefon: 604165978, 736738341 
 
 
 

3. Projekt 
 

Název projektu: 
 

ALEJ V HODONICÍCH 
 
 
 

Popis a cíl projektu: 
 

Obec Hodonice připravuje založení aleje listnatých dřevin, vhodných pro tuto oblast. Bude se jednat o 

rozmanitou kombinaci druhů a velikosti sazenic alejových stromů (olše, duby, topoly). Komunikace, 

podél níž alej vznikne, je frekventovanou silnicí spojující krajskou komunkaci s obcí, která směřuje 

především nákladní dopravu do pískovny a osobní dopravu pro občany do této části obce a význmaně 

také do sportovní střelnice, která je největší ve středí Evropě. Obec trvale zvyšuje plochy zeleně. 

 
 

Důvod a přínos projektu: 
 

Hodonice jsou výhradně zemědělskou krajinou, bez lesů a plošných vegetačních prvků. Navržená alej 

17 kusů sazenic alejových stromů má zvýšit diverzitu v krajině, má plnit především krajinotvornou 

funkci, má být doprovodnou zelení vytižené komunikace. Významnými očekávanými funkcemi dřevin 

jsou mikroklimatická, protiprašná či protierozní. Dřeviny mají být životní prostředím živočichů, 

ptactva, hmyzu či chráněných netopýrů. Současně alej propojí prvky Územního systému ekologické 

stability. 

 
 

Zaměření projektu: 
 

zelené pásy mezi komunikacemi a obcemi: Anorekultivace území, revitalizace po kalamitě apod.: 

Nezvyšování biodiverzity lesních porostů: Nejiné: Ne 
 

Pokud jiné, popište: 
 
 
 
 

Vztah projektu ke ŠKODA AUTO: 
 

V případě získání dotace oslovíme dva subjekty ze Znojma, které podnikají v oblasti prodeje a servisu 

vozů značky Škoda, tzn. Libor Suchý Autoprodejna a Autodružstvo Znojmo, aby se zúčastnili výsadby a 

realizace projektu Alej v Hodonicích. 



Dobrovolnická výsadba: 

Ano 

 
 

Povinné přílohy: 
 

Ano 
 
 
 

Soubory projektu 
 

Název přílohy Typ Vloženo Velikost 

potvrzení o 
bankovním 
účtu.pdf 

pdf 27. 6. 2019 143.9 kB 

výpis z katastru 
3997.pdf 

pdf 27. 6. 2019 22.27 kB 

 
 

Soubory subjektu 
 

Název přílohy Typ Vloženo Velikost 

 
 
 

 

4. Rozpočet projektu 
 

Sazenice jehličnaté stromy 

Název položky Celkem (Kč) Žádaná částka 

(Kč) 

Žádaná 

částka (%) 

Komentář 

Za kapitolu celkem 0 0 0,00  

Sazenice listnaté stromy 

Název položky Celkem (Kč) Žádaná částka 

(Kč) 

Žádaná 

částka (%) 

Komentář 

Populus tremula 4 ks 12 000 8 000 66,67 topol osika 

Alnus incana 3 ks 9 000 6 000 66,67 olše šedá 

Alnus glutinosa 2ks 6 000 4 000 66,67 olše lepkavá 

Quercus petraea 3x 9 000 6 000 66,67 dub zimní 

Quercus rubra 4 x 12 000 8 000 66,67 dub červený 

Quercus frainetto 1 ks 3 000 2 000 66,67 dub fraineto 

Za kapitolu celkem 51 000 34 000 66,67  

 
 

Výdaje projektu celkem 51 000 Kč 100 % 

Žádaná částka 34 000 Kč 66,67 % 







Zápis z jednání k řešení stavu Panského rybníka 

Ze dne 10. 7. 2019 

1. Jednání zastupitelů, vedení obce a jednatele realizační firmy Agromeli v 15.00 na obecním 

úřadě 

2. Jednání komise pro životní prostředí v 18:30 u Panského rybníka 

 

1. Schůzka k řešení stavu – netěsnosti Panského rybníka po dokončení stavebních prací.  

Obec Hodonice z pozice investora trvale již od dokončení realizačních prací a předání díla odbahnění a 

budování hráze a dalších stavebních prací eviduje netěsnost hráze a únik vody z rybníka. Obec písemně 

reklamovala tento stav realizační firmě Agromeli, která reagovala v prvním kroku obnažením prostoru 

za hrází jižně od ní s cílem posoudit výskyt průsakových cest z rybníka skrz hráz. Toto se nepotvrdilo. 

Následně byli na místo přizvání proutkaři, kteří nezaznamenali konkrétní průsakové cesty. Poté po 

dohodě mezi investorem a zhotovitelem zhotovitel aplikoval do hráze v místě vtékání vody do 

gabionové stěny bentonit s cílem dotěsnění jemných spár, jako nejsnazší možné řešení, avšak 

s výsledkem, který se nedal v té době vyhodnotit, do jaké míry bude úspěšný. Tento krok byl částečně 

úspěšný během zimního období, následně se únik vody projevil opět. Dále byla provedena další fáze 

zkoumání průsakových cest, a to hloubením v místě, kde se při prvním hloubení tato práce ukončila. 

Nově se tedy navázalo a bylo zjištěno, že v hloubce níže pod dnem narazila tato sonda na množství 

vody, která ale není průsakem z rybníka, ale pravděpodobně pramenem, proudícím v tomto místě. 

Výkop byl následně okamžitě zasypán.  

Dále proběhla schůzka na místě, kde byli přítomní někteří zastupitelé obce, členové komise ž.p. a 

jednatel a stavbyvedoucí z firmy Agromeli. Zde bylo panem Mackem, jednatelem realizační firmy 

navrženo toto řešení: Utěsnit hráz zevnitř, tedy vytvořit „jílovou vanu“ a to tak, že se natěží nebo 

doveze kvalitní jíl, který se v trojúhelníkovém profilu přitlačí ke gabionové stěně až do výšky přibližně 

předpokládané hladiny vody při plném naplnění. Základna pravoúhlého trojúhelníku (v řezu) by měla 

mít cca 2 m a navazovala by přímo na dno rybníka při hrázi. Schůzky tou dobou nebyl přítomen 

projektant pan Parolek. S ním byl tento návrh korespondenčně konzultován a v zásadě s tímto řešením 

souhlasí, navrhuje však těžit jíl na místě naproti hrázi v mírném svahu a navrhuje aplikovat jej až do 

výšky hráze, po její korunu. Navrstvením jílu a současně odtěžením z protilehlého dna by tak zůstala 

retenční kubatura v zásadě shodná.  

Po těchto krocích byla sjednána schůzka pro konečné návrhy, která se uskutečnila 10.7.2019 v 15:00 – 

17:00 na obecním úřadě v Hodonicích. Přítomni byli pan Macek (jednatel Agromeli), starosta obce Bc. 

Pavel Houšť, místostarosta obce Jan Procházka, Jitka Lattnerová, Ing. Jitka Bořilová, Tomáš Letocha, 

Josef Albert.  

Nejprve bylo mezi přítomnými projednáno technické řešení, které by mělo zajistit utěsnění rybník tak, 

aby držel vodu a bylo možné nastoupání vodní hladiny na cílový a navržený stav. Toto řešení je popsáno 

výše.  

Není však jisté, zda bude možno vytěžit potřebné množství jílu přímo na místě, které navrhuje 

projektant pan Parolek. Další variantou získání jílu by mohl být jeho dovoz z deponie v místní pískovně. 

Není ovšem zatím prověřena jeho kvalita a možnost použití. To bude řešeno.  



Po technickém vyřešení byla řešena finanční stránka problematiky. Agromeli předložilo rozpočet ve 

výši cca 200 tisíc Kč bez DPH. Tato částka zahrnuje již provedené práce (/hloubení sond- 2x 30 tisíc) a 

dále práce k těsnění hráze dle návrhu, počítaje s těžením v místě.  

Jednatel firmy navrhuje finanční podíl tento: Obec 150 tisíc Kč, Agromeli 50 tisíc Kč.  

Reakce a návrh zastupitele Josefa Alberta je tento: Obec celou částku s tou podmínkou, že po 

dokončení prací, které by dle slov jednatele měly proběhnout koncem srpna nebo v září, by obec 

zajistila napuštění rybníka a pokud by se voda dále neztrácela a držela se po dobu tří měsíců, pak by 

obec uhradila plnou výši dle rozpočtu.  

S tímto řešením jednatel souhlasí.  

Nesouhlasí však p. Tomáš Letocha, který tuto problematiku s některými členy komise řeší dlouhodobě 

a má všechny potřebné informace a zná jednotlivé kroky, které se s touto problematikou pojí. Již 

opakovaně došlo k návrhům řešení, k jejich zafinancování ze strany obce s tím předpodkladem, že 

rybník bude funkční. K čemuž nedošlo a minimálně by ponížil náklady o 2x 30 tisíc Kč. Hloubení sond 

by považoval za řešení v rámci reklamace. Na toto reaguje Agromeli – p. Macek, že se hloubením ale 

neprokázala vina Agromeli.  

P. Macek předpokládá, že k odtoku vody dochází takto – voda projde do gabionů mezi patou gabinoů 

a horní plochou betonového základu, načež hned za základem svisle odtéká kolmo dolů. Současně p. 

Macek nepřipouští odpovědnost vlastní realizační firmy za netěsnost rybníka a přijal by návrh p. 

Alberta.  

Současně ale akceptuje to riziko, že pokud se voda během tříměsíční lhůty ztratí a rybník nebude těsnit 

ani po tomto zásahu, nebude ze strany obce uhrazena sjednaná částka a bude se řešit tato záležitost 

dále.  

Dále pokud by nebylo dostatečné množství jílu v místě a byl nutný jeho dovoz, což akci prodraží, bude 

se na těchto nákladech podílet především obec, ale s tím, že přednostně bude použito maximum 

materiálu z místa.  

Na závěr této schůzky bylo dohodnuto, že pan Macek připraví písemný dodatek ke smlouvě, který bude 

projednán na zastupitelstvu obce; to se dle plánu mimořádně sejde 31.7.2019, aby bylo možné započít 

s přípravnými pracemi.  
 

2. Schůzka komise žp. k této problematice 

V 18:30 – 19:30 proběhla schůzka komise žp., která se uskutečnila přímo na místě. Členové komise, 

přítomni jednání v odpoledním čase na oú předali členům komise sdělení průběhu jednání. Přítomni 

této schůzky byli Tomáš Letocha, ing. Jitka Bořilová, Ing. Milan Mejzlík, Ing. Milan Suchý a Zdeněk 

Jeřábek.  

V zásadě se členové komise shodli na finančním i technickém řešení. Ing. Milan Suchý argumentuje 

k technickému řešení takto: Vyhloubený rybník bude opět zasypán, čímž dojde mimo jiné k reálné 

hrozbě nárůstu vegetace při mělkém profilu v tomto místě. K vyplavení jílu do hráze a zatěsnění 

kritických míst by mělo dojít i při navrstvení jílu pouze do cca ½ výškového profilu gabionové hráze. 

Tím se mají snížit i náklady. Na schůzce bylo dohodnuto, že tento návrh společně s argumenty bude 

předán panu Mackovi a potažmo projektantovi, aby toto zvážil.  

Dále je zatím prostor ke zvážení a doporučení členů komise starostovi obce ke sdělení konečného 

návrhu řešení.  







SZVO  Daníž Hnanice, Znojmeská 113, Hnanice, 669 02 Znojmo IČ: 68729235 

       -   Rozpočet SZVO Daníž Hnanice na rok 2019 byl zveřejněn na fyzické i elektronické      

           úřední desce Obce Hodonice v době od 24.4.2019 do 25.6.2019. Schválen byl na  

           jednání valné  hromady dne 28.5.2019.  

           Oznámení o zveřejnění rozpočtového  hospodaření SZVO Daníž Hnanice bylo     

           doplněno  o odkaz  na Schválený rozpočet  na rok 2019 a zveřejněno na fyzické  

           i elektronické úřední desce Obec Hodonice dne 26.6.2019. 

- Aktuální Střednědobý výhled rozpočtu SZVO Daníž Hnanice na rok 2019 – 2022 byl 

zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice v době od 16.5.2018 

do 8.6.2018. Schválen byl na jednání valné hromady dne 5.6.2018.  

Oznámení o zveřejnění rozpočtového  hospodaření SZVO Daníž Hnanice bylo     

            doplněno  o odkaz  na Schválený střednědobý výhled rozpočtu  na rok 2019-2022 

            a zveřejněno na fyzické i elektronické úřední desce Obec Hodonice dne 13.6.2018. 

- Účetní závěrka SZVO Daníž Hnanice  za rok 2018 byla schválena Revizní  

a inventarizační komisí SZVO Daníž dne 7.5.2019.  Valná hromada SZVO Daníž 

Hnanice vzala na jednání dne 28.5.2019 informaci o schválení  na vědomí. 

- Návrh závěrečného účtu SZVO Daníž za rok 2018 byl zveřejněn na  fyzické  

i elektronické úřední desce Obce Hodonice v době od 24.4.2019 do 25.6.2019. 

Schválen byl  na jednání valné hromady SZVO Daníž Hnanice  dne 28.5.2019  

Dne 26.6.2019  bylo  Oznámení o zveřejnění rozpočtového  hospodaření SZVO Daníž 

Hnanice  doplněno  o odkaz  na Závěrečný účet  za rok 2018 schválený a zveřejněno 

na fyzické i elektronické úřední desce Obec Hodonice. 

 

Svazek obcí Tasovice a Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice, IČ:68689420 

       -   Rozpočet Svazku obcí Tasovice a Hodonice na rok 2019 byl zveřejněn na fyzické  

           i  elektronické  úřední desce Obce Hodonice v době od 4.3.2019 do 3.4.2019. 

           Schválen byl na jednání výboru Svazku  dne 28.3.2019.  

           Oznámení o zveřejnění rozpočtového  hospodaření Svazku obcí Tasovice a  

           Hodonice bylo doplněno  o odkaz  na Schválený rozpočet  na rok 2019 a zveřejněno na  

           fyzické  i elektronické úřední desce Obec Hodonice dne 3.4.2019. 

       -   Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Tasovice a Hodonice na rok 2019-2021 

            byl zveřejněn na fyzické i  elektronické  úřední desce Obce Hodonice v době od        

            4.3.2019 do 3.4.2019. Schválen byl na jednání výboru Svazku  dne 28.3.2019.  

           Oznámení o zveřejnění rozpočtového  hospodaření Svazku obcí Tasovice a Hodonice 

            bylo doplněno  o odkaz  na Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok  

           2019-2021  a zveřejněno na  fyzické  i elektronické úřední desce Obec Hodonice  

           dne 3.4.2019. 

- Účetní závěrka  Svazku obcí Tasovice a Hodonice za rok 2018 byla schválena na 

jednání výboru Svazku dne 25.6.2019 

- Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Tasovice a Hodonice za rok 2018  byl zveřejněn 

na fyzické  i elektronické úřední desce Obce Hodonice od 30.5.2019 do 19.7.2019. 

Schválen byl na jednání výboru Svazku dne 25.6.2019.  

Oznámení o zveřejnění rozpočtového hospodaření  bylo doplněno o odkaz na 

Závěrečný účet Svazku obcí Tasovice a Hodonice za rok 2018 schválený a zveřejněno 

na fyzické  i elektronické úřední desce Obce Hodonice dne 19.7.2019. 
 

 

 

 

 


