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Program budování důstojného urnového hřbitova 2021 – 2022
DOTACE

Program budování důstojného urnového hřbitova 2021 - 2022 je realizován v gesci
OZ  DOMINUM  NZ,

které vypisuje

Výzvu na budování urnových stěn (kolumbárií) a urnových hájů na hřbitovech.

Program dotací je určen pro samosprávy a správce hřbitovů.
Zapojte se do Výzvy na budování urnových stěn ve vašem městě /obci.

Cílem je podpora budování důstojných urnových míst formou dotací 
a realizace urnového systému MODU-AL na hřbitovech.

Alokovaný objem finančních prostředků pro roky 2021-2022
                                                                - formou dotace:                     25  000 000 Kč

- formou bezúročné půjčky:  65 000 000 Kč

Žádosti o poskytnutí podpory formou dotace a půjčky je možno podávat v termínech:
1. kolo do  30.06.2021
2. kolo do 30.10.2021
3. kolo do 30.06.2022

Schéma financování

25%  - NENÁVRATNÁ DOTACE
                                55%  -   BEZÚROČNÁ PŮJČKA

        20%  -   VLASTNÍ ZDROJE ŽADATELE



Specifikace podpory formou dotace a bezúročné půjčky

Dotační podpora je určena pro samosprávy a správce hřbitovů (v dalším označení jako „žadatel“) na realizaci a
výstavbu urnových stěn, kolumbárií, urnových hrobů, solitérů a mobiliáře urnového systému MODU-AL.
Projekt  výstavby  může  být  ucelený,  větší  projekt  jako  urnový  hřbitov,  rozdělen  na několik  etap nebo menší
realizace  jako jedna urnová stěna nebo solitér. 
Dotace na realizaci je možno čerpat  jenom na objekty postavené v průběhu roku 2021 a 2022.  Pokud  by se
jednalo o větší projekt rozdělený na několik etap v průběhu několika let, dotaci je možno poskytnout i na budoucí
realizace zahrnuté v projektu. Více informací u poskytovatele.
Předpříprava,  betonové základy, zeleň a pod. nejsou součástí oprávněných nákladů.

Urnový systém MODU-AL 
- Urnový systém zohledňuje stále náročnější požadavky obyvatel, s přihlédnutím na dlouhodobý vývoj hřbitovní

urnové architektury, s ohledem na rozvoj měst a obcí České republiky v této oblasti. 
- Přináší estetické a důstojné řešení, které je finančně méně náročné jako doposud využívané hroby a  betonové

urnové stěny.
- Tvoří kompletní a moderní urnový hřbitov v podobě urnových hájů, které tvoří urnové stěny, kolumbária,

stojany na pálení svíček, stojany na květiny, navigační tabule, lavičky a jiné. 
- V urnových stěnách jsou všechny urnové schránky uzavřeny přední nápisovou deskou, kterou je možno podle

potřeby opětovně otvírat a zavírat.
- Doba dodání požadované zákázky – čas dodání od podpisu smlouvy po odevzdání díla je do 4 měsíců.
- Doba montáže na hřitově je od 1 do 3 pracovních dnů, v závislosti od velikosti díla.
- Práce na hřbitově spojené s výstavbou urnových stěn jsou provedeny s dodržením co nejnižší hladiny hluku,

nepořádku a rušení klidu

Podmínky čerpaní – limity požadované a poskytnuté dotace

Minimální výška obstarávací ceny v jedné žádosti, na kterou  může být poskytnuta dotace a půjčka je 100 000 Kč.
Dotace  bude  poskytnuta  jenom  na  urnový  systém  MODU-AL  (urnové  stěny,  bezpečnostní  prvky,  mobiliář).
Maximální výška oprávněných nákladů (obstarávací cena výrobků Modu-al) je 2 500 000 Kč. 
Žadatel je oprávněn předložit více jako jednu žádost, vzhledem na počet hřbitovů, které má ve správě.

Před vyplněním žádosti o poskytnutí podpory formou dotace na rok 2021-2022 doporučujeme:

- navštívit webovou stránku urnového systému MODU-AL:  www.modual.eu
- prohlédnout si sestavu krátkých videí o systému MODU-AL https://modual.eu/video-prezentacia/
- podívat se na odpovědi na často kladené otázky
- navštívit showroom na ploše 350 m² v Nových Zámcích s prohlídkou
- navštívit první komplexní urnový háj DOMINUM na hřbitově v Nových Zámcích
- inspirovat se vizualizacemi na naší stránce https://modual.eu/galeria/vizualizacie
- kontaktovat nás telefonicky na 602 582 009 nebo  e-mailem svitidla-imex@seznam.cz   

Příloha:
Žádost o poskytnutí dotace, bezúročné půjčky a realizace urnového systému MODU-AL



ČASOVÝ HARMONOGRAM

PŘÍKLAD:
- obstarávací cena urnové stěny je 250 000 Kč bez DPH

- nenávratná dotace ve výši 25% = 62 500 Kč

- vlastní zdroje obce 20% = 50 000 Kč

- bezúročná půjčka ve formě splátek 55% = 137 500 Kč (rozdělená na 4 splátky)

Ceny jsou uvedeny bez DPH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Časová

osa
duben - květen

2021
červen 2021

září - říjen
2021

Leden 2022 duben 2022 červenec 2022 říjen 2022

Činnost
vizualizácie,

CN

smlouva,
splátkový
kalendář

převzetí díla
úhrada 20%

vlastní zdroje 
1. splátka 2. splátka 3. splátka 4. splátka

50 000 Kč 34 375 Kč 34 375 Kč 34 375 Kč 34 375 Kč

Poznámka:

1 uvedený příklad je pro příjemce dotace, který je plátcem DPH.

2 DPH není oprávněným nákladem z pohledu nároku na dotaci, ale je možno ji započítat do nároku na 

bezúročnou půjčku ve formě splátek.

1 Projevení zájmu o dotační (grantové) schéma, vizualizaci a urnovou stěnu

 Inspirace už hotovými vizualizacemi na stránce www.modual.eu , nebo požádání o vyhotovení vlastní 
vizualizace (osobně, telefonicky, e-mailem) v rozsahu podle Ceníku MODU-ARCH, umístněného na web 
stránce v sekci Dokumenty – Cenníky, anebo přímo na linku: 
https://modual.eu/wp-content/uploads/2021/06/MODUARCH_CENNIK-SLUZIEB_R07_20210602_web-1.pdf 

 Žádost o cenovou nabídku – potřebné informace dohodnuty osobně, telefonicky, e-mailem
 Vizualizace + cenová nabídka je žadateli zaslána e-mailem
 Schválení vizualizace a cenové nabídky urnového systému MODU-AL žadatelem
 Výběrové řízení
 Žádost o poskytnutí dotace, bezúročné půjčky a realizace urnového systému MODU-AL (příloha)
 Schválení  žádosti  o poskytnutí  dotace,  bezúročné  půjčky  a realizace  urnového  systému  MODU-AL

poskytovatelem

2 Smluvní dokumentace

 Smlouva o dílo
 Výroba na straně dodavatele, termín odevzdání díla – do 4 měsíců (může být dohodnuto individuálně)
 Stavební příprava ze strany zákazníka

3 Montáž díla na místě  

 Montáž (instalace) díla na místě
 Odevzdání a převzetí díla oběma smluvními stranami
 Zaškolení správce urnového systému
 Úhrada první platby ve vyši 20%, platba provedena do 7 dnů od převzetí díla

4.   Splácení bezúročné půjčky

•     Úhrada čtyř čtvrtletních splátek dle splátkového kalendáře



 Příloha

ŽÁDOST o poskytnutí dotace, bezúročné půjčky a realizace urnového systému MODU-AL

Žadatel:

Obchodní jméno:
Sídlo: 
IČ: 
DIČ:
Zastoupený:  

Poskytovatel / Dodavatel:

Obchodní  jméno: SVÍTIDLA IM-EX spol. s r.o.  
Sídlo:      Hlavní 574, 696 04 Svatobořice-Mistřín, ČR
IČ:                             25549243       
DIČ:      CZ25549243
Zastoupený:      Roman Šefčík – jednatel 

Na základe vypsané  výzvy: „Program budování důstojného urnového hřbitova 2021 – 2022“  označte “ X“ 
požadované řešení

Předmět výzvy:

 Realizace urnového systému MODU-AL na hřbitově v naší správě
 Nenávratná dotace ve výši 25% ceny díla
 Bezúročná půjčka ve výši 55% ceny díla 

Časový horizont: 

 1. kolo do 30.06.2021
 2. kolo do 30.10.2021
 3. kolo do 30.06.2022

Možnosti řešení urnového systému:

 Urnová stěna (kolumbárium)
 Solitér
 Kombinace více produktů
 Ucelená kompozice urnových prvků na hřbitově
 Orientační počet urnových schránek : ......................ks
 Vizualizace (placená služba - grafický návrh na konkrétní hřbitov) 

Hřbitov v .............................................................................
(Obec, ulice, místo – jestliže je ve správě více hřbitovů)

Kontaktní osoba 
Jméno, pracovní pozice: 

mobil:

e-mail:

V............................., dne: ......................... ....................................................
  Žadatel  (jméno, podpis, razítko)


