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Subjekt (IČO: 65801784), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hrůza, datum ověření: 12.10.2016 14:59:16): 

Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2016, ID dotace FV01696.0021 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 120360, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 2510, ORJ: 1364, ORG: POL: UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



i< ysocmct 
Žižkova 57, 58? 33 Jihlava 

KUJIP0163SBF 

FOND VYSOČINY 

SMLOUVA O POSKYTNUTI 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") 

FV01696.0021 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800 

David Dobrovolný 
se sídlem: 
IČO: 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 

Sadová 847, 588 13 Polná 
65801784 

Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 000000-1602897083/0800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Projekt modernizace strojního vybavení na udržení 
konkurenční výhody", blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

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 doručen 
na adresu uvedenou y záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 
písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, 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 akcí dotaci ve výši 120 360 Kč (slovy: 
stodvacettisíctřistašedesát korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 300 900 Kč 
Výše dotace v Kč 120 360 Kč 
Výše dotace v % 40,00 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 60,00 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 180 540 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., ze absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle ČI. 5 odst. 2. 

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 grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje. 

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věsí L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 
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ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 90-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

-n příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 10. 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, náklady na pořízení dodávky od třetí osoby, která dodává 

konečnému příjemci za cenu vyšší, než jakou by dosáhl za stejných podmínek u 
běžného dodavatele či výrobce, 

c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 
pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, náklady související s odměnami, 

d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, úroky z úvěru, kurzové rozdíly, 
f) penále, pokuty, náklady na právní spory, správní poplatky, které jsou příjmem 

státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis 
z obchodního rejstříku), 

g) náhrady škod a manka, výdaje v naturáliích - jedná se o poskytnutí pozemků, 
nemovitostí a stavebních prací a dodávek. Jde o výdaje, kdy žadatel příslušný 
majetek nakoupil v minulosti nebo vykonává osobně činnost bez nároku na 
odměnu, 

h) náklady na pohoštění, náklady na reprezentaci, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, bankovní poplatky, ), 
i) náklady na právní spory, 
j) náklady na publicitu, 
k) stavební nebo technologická část stavby (investice nebo technické zhodnocení) 
I) nákup lešení a mobilního oplocení, kancelářské a vnitřní vybavení, 
m) zařízení pro architektonickou činnost, skládačka výkresů, kopírovací stroj, 

velkoformátová tiskárna, HW a SW, pokud nejsou hlavním výrobním prostředkem 
žadatele, 

n) vozíky na nářadí, úložné boxy na nářadí, 
o) zařízení sloužící k výdeji potravinářských výrobků (čepování piva, vína, zmrzlinový 

stroj apod.), 
p) zařízení na balení a označování výrobků, 
q) vysokozdvižné vozíky a jiná skladová manipulační technika, 
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r) vytápění dílen a provozoven (kotel, akumulační kamna, apod.), pomocné vybavení 
dílen a provozoven (stůl, stolička, svěrák, ponk, kovadlina, apod.), 

s) nákup zásob a spotřebního materiálu, dlouhodobý nehmotný majetek (např. 
umělecká díla a předměty, výsledky výzkumu a vývoje), 

t) nákup pozemků a ostatních nemovitostí, 
u) režijní náklady žadatele (revize, náklady spojené s výběrem dodavatele, znalecké 

posudky apod.), 
v) náklady na opravu (např. oprava a údržba strojů a zařízení), 
w) poplatky charakteru sankce (např. pokuty, penále, manka, škody), 
x) leasing, marže u leasingu, 
y) projektová dokumentace akce (např. projektová dokumentace včetně rozpočtu 

k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace k EIA; zpracování dokumentace 
pro podání žádosti, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů apod.), 

z) nákup osobních, dodávkových, nákladních automobilů a autobusů, podvalníky, 
přívěsy a vleky za auto; nakladač na kontejnery, zemědělských strojů a zařízení. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup nových strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických 

rozvodů, 
b) technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení včetně souvisejících 

technologických rozvodů, 
c) nákup použitých strojů a strojního zařízení za podmínky, že žadatel při vyúčtování 

dotace) předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení, 
d) náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu (včetně připojení na 

sítě, odsávání apod.) a zaškolení obsluhy. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01696.0021", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
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„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 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 10. 2017 Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady, 

f) doručit Kraji do 30. 11. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www 
fondvysociny.cz, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- čestné prohlášení, že počet zaměstnanců se nesnížil oproti období podání jeho 

žádosti, 
- u nákupu použitého strojního a technologického zařízení je nutné předložit revizní 

zprávu a odhad soudního znalce k hodnotě pořizovaného zařízení, 
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) -
písm. k) této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. ť 
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ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

3) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka nebo samolepka se „Sponzorským 
vzkazem Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na 
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v ČI. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od 
nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či 
darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 

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, 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) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

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) splní Kraj. 

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. 

Jakékoli ^ změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě^dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Cl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce blíže 
specifikované v zadosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

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. 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Krai 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údaiů 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.' 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 
příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 13. 6. 2016. 

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 27 9 2016 
usnesením č. 1697/31/2016/RK. 

V Polné dne 

David Dobrovolný 
Sadová 847, 58813 Polná 

IČ: 65801784; DIČ: CZ7604162577 
mobil 606 640 930 

V Jihlavě dne 18. 10, 2016 

David Dobro/olny Vladimír Novotný 
náměstek hejtmana 

Kraj Vysočina 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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Kraj Vysocí na 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) p J O M C . O O l A  %  

Kód elektronické žádosti (po 
finálnim vyplněni žádosti klikněte na 
Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

l 

FV01696-13_06_16-24 

Název grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016 

Název projektu 
Projekt modernizace strojního vybavení na 
udržení konkurenční výhody 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: David Dobrovolný 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona nezapsaná v 
obchodním rejstříku 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Sadová 847 

Identifikační údaje žadatele 
Obec: Polná 

Identifikační údaje žadatele 
PSČ: 58813 

Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Polná 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 65801784 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: Česká spořitelna, a.s. pobočka Polná 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 000000-1602897083/0800 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: David 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Dobrovolný 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: OSVČ 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Ivana 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Novotná Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: externí účetní 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: ivana.novotna@sendmem.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 723341934 



1, Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Polná - mikroregion Polensko, okres Jihlava 

2. Odůvodnění projektu 
(popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti) 

zvýšení konkurenceschopnosti za vyúžití 
modernějšího stroje, který zajistí lepší kvalitu, cenu 
a rychlost dodání 

3. Cíle projektu 
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

- větší konkurenceschopnost if! 
- modernější a efektivnější výroba 
- snížení nákladů % 
- kvalitnější výrobky \ 
- zajištění většího množství zakázék 
možnost zaměstnávání nových pracovníků 

4. Cílové skupiny 
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší) 

- široká veřejnost - zákazníci - občané 
- dodávky a subdodávky malým a středně velkým 
podnikům 

5. Popis projektu 
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti) 

nákup modernějšího stroje, který svou technologií 
umožní si zachovat konkurenční výhodu 

6. Výstupy projektu 
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu) 

zajištěním nákupu modernějšího stroje bude 
umožněno kvalitněji, cenově dostupně a rychleji 
uspokojit zákazníka a tím si zachovat konkuteční 
výhodu ve stávajím sortimentu a zároveň pomocí 
nového stroje vstoupit na trh s novými výrobky, 
které jsou na trhu poptávány a analyticky 
zmapoványv přiložením projektu 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu 

září - prosinec 2016 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Plánovaný nákup nového modernějšího stroje 
Srovnávací a tloušťovací frézka AD9 51, je dalším 
strojem, který zapadá do mozaiky strojního 
vybavení podniku a umožňuje tak zdokonalovat 
výrobu. Již minulý rok došlo k výměnné strojového 
vybavení za modernější na základě projektu. 
Uvedením projektu do života se objevily další 
množnosti výhodné spolupráce a hlavně se rozšířil 
okruh zákazníků. Na podzim minulého roku podnik 
udělal projekt na marketing a s velkým úspěchem 
se setkaly webové stránky 
www.david.dobrovolny.com. 

http://www.david.dobrovolny.com


9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) 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 • ,00 goo 
projekt ' 

Požadovaná výše 12Q 3gQ 
dotace 

• z toho investiční 120 360 dotace 

- z toho neinvestiční 
dotace 

Spoluúčast žadatele 180 540 

100,00 

40,00 

Kč 100,00 % 

Kč ,00 

60,00 
- z toho investiční 
spoluúčast 180 540 KcW 100,00 % 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 % 

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

řadatel ie plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislostí s 
financováním danéhd projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti « 
financováním daného projektu ma nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 

žadatel není plátcem DPH 

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 
Žadatel prohlašuje, že má; 

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám^ a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoie hwHIaní c Qtátní fnnrí Hnnmwní infrastniUh,n.\ J 

na konkurz a žadatel 

bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), 

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh 
není v likvidaci. 

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyDlňuie?ariatQi w. -
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní Mnóttou? ÚČet"' 
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 
1 - Výpis z registru osob ze dne 10.6.2016 
2 - Projekt modernizace strojního vybavení na udržení konkurenční výhody 
3 - Rozpočtový rozpis nákladů projektu - cenová nabídky na srovnávací a 
tloušťkovací frézku AD9 51 

V Polné dne 13. června 2016 

DAVID DOBROVOLNÝ 
Sadová 847 

58É13 POLNÁ 
IČOV658 01 784 O 

04165577/ 

Razítko a podpls^íatutárního 
zástupceááaatele 

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
" Výzvy k předkládání projektů 

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
' podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů 

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 



FELDER Group CZ ^ 
CZ - 155 00 Praha 5 • Jáchymovská 721 • Česko 

Tel. +420 220 516 596 • Fax. +420 251 512 /72 
www.felder.cz • info@felder.cz 

W 

David Dobrovolný 
Sadová 847 , 
588 13 Polná 'b 

;--ť 

31/05/2016 
Y4LHP 
C2 Venera Michal 

JUBILEJNÍ NABÍDKA "60 let značky FELDER" 
Vážený pane Dobrovolný ! 
děkujeme za Vaší poptávku a dovolujeme si Vám nabídnout 

SROVNÁVACÍ A TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKA AD9 51 

Nový model Felder AD 951 je stroj patřící do extra třídy! 

Zákazník.: DOBROVOL Praha, 
, ,  „  , .  ,  ,  ,  . .  V a s e  z n a č k a :  
Vase objednávka c.. K, v 

,  .  . .  .  . . .  A D 9 - 5 1  N a s e z n a č k a :  Výrobní cislo stroje. Aua ° 

Vyobrazeni s optimální výbavou. 

Felder je jednou z registrovaných značek FELDER KG • Nabídka Nr.: 36-3197/53 strana 1 z 7 
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Přednosti výrobku 

intuitivní koncept ovládání snižuje nároky na výměnu nástrojů na 
r&kalik málo pohybů rukou a z modelu AD 951 Hčiá stroi Špiř.krwÁ 

Přednosti FELDER AD 951 y. 
"V. 

A, 
, Hoblovací hřídel se samonastavitelnými noži pro nejvyšší kvalitu opracování 

. Místo šetřící srovnávací pravítko s nejvyšším komfortem obsluhy 

. Snadné a rychlé současné odklopení obou srovnávacích stolů díky tažným pružinám 

. Prizmové vedení Felder, přesnost přestavení pro mnoho let 

. Plynulá regulace podávači rychlosti 

. Individuální možnosti výbav 
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Základní výbava 

Srovnávací jednotka: 

Úběr třísky plynule nastavíte v rozmezí do 5 mm. Odečítací lupa zajišťuje přesné 
nastavení. K tomu slouží patentovaný, vzájemně propojený systém nastavení stolu 
srovnávací frézky pomocí prizmových vedení. Osvědčený koncept ovládání Felder snižuje 
nároky na výměnu nástrojů pro srovnávání a tloušťkování na minimum. Intuitivní systém 

upevnění na stole vám přitom umožňuje synchronní odblokování a odklopení srovnávacích 

stolů jedním pohybem ruky. Délka srovnávacího stolu 2250 mm 

Srovnávací pravítko: 

Obzvláště místo šetřící konstrukce srov-návacího pravítka zajišťuje, že Vaše srov-návací 
a tloušťkovacl frézka může stát přímo u zdi a Vy můžete využít celou šířku srovnávacího 
stolu. 

Krvt srovnávání: 

Nei vyšší možná bezpečnost práce a bezkonkurenční komfort ovládání. Kryt hřídele s 
úsporou prostou díky integraci do stojanu stroje stabilizuje obrobek při srovnávání. 

Hohlnvací hřídel: 

4 nožový hřídel 510 mm šetři čas nutný pro výměnu nožů. Samonastavitelné nože 
zručují vysokou přesnost při jejich výměně. Zamezení zasmolování upínacích šroubů 
Extrémně klidný chod díky způsobu umístění nožů v hřídeli. Nožová kružnice o průměru 

D= 120 mm. 

!?_S v 

m 
ijf 

Tloušťkovací jednotka: 

Protahovací šířka v mm .504. Plynulé nastavení protahovací výšky 3-254 mm S přesností 
na desetinu mm nastavíte protahovací stůl pomocí ručního kola s integrovaným digitálním 
odeótem. 4 trapézové šrouby zajišťují vysokou přesnost výškového přestaven í 
tloušťkovacího stolu a jeho nejvyšší zatížitelnost. Stůl je navíc zajišťován v bočním 
vedení (A+B). Tato vedení eliminují tlak vzniklý při podávání materiálu 
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Podávači rychlost: 

Pomoci plynule regulovatelné podávači rychlosti v rozmez! 4-16 m/min dosáhnete vždy 
dokonale opracovaného povrchu, A to bez ohledu na druh a strukturu dřeva. 

Další výbava stroje 

Poz. @453S 

1 

3x 400 V S6 50 Hz 5,5 kW Přepínač hvězda - trojúhelník 

% 
\ 

Poz. 44 
1 
Spirálový hoblovací hřídel Silent-POWER 
Nový hoblovací hřídel Silent-POWERR se spirálovým ostřím, exkluzivně v 
srovnávacích a tloušfkovacích frézkách koncernu Felder. Přehled výhod... -
Extrémně tichý, hlukové zatížení sníženo na polovinu - Dvacetinásobné 
prodloužení životnosti ostří - Velký vyklízecí prostor pro třísky - Opracování 
povrchu bez vytrhání - Čtyřnásobné ostří břitové destičky - Redukce 
potřebného příkonu stroje 

Poz.  53 
1 

Elektromotorické přestavení protahovacího stolu ("Power-Drive" D1) (#55/60) 

Poz. 60 
1 

Předvolba protahovací výšky číslicovou klávesnicí ("Digi-Drive" D1) (#53) 
Řízení polohy tloušfkovacího stolu Digi-Drive D1 umožňuje zadáním 
požadované hodnoty polohy přesné přenastavení. Zadejte požadovanou 
hodnotu polohy tloušťkovacího stolu, stiskněte tlačítko Start a tloušťkovací 
stůl se naprosto přesně přenastaví do vámi požadované polohy. LED 
displeje pro zobrazení aktuální i požadované polohy. Další funkce: 
přírůstková, 4 předprogramovatelné polohy. 
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FELDER 

Příslušenství 

1 22-0045 

Doprava stroje na místo určení 

1 23-0002 
ví 

Montáž a instruktáž "STANDARD" 1 
Úrovňová doprava stroje po pevném povrchu ^ 
do budovy min. šířka dveří 1,2 m.Součinnost ^ 
zákazníka nutná. ^ 
Elektrické připojení musí připravit zákazník 
provede kvalifikovaný elektrikář. 
Pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení a nava
zující provoz zajistí pracovník firmy 
FELDER provádějící montáž. Zápis o přejímce 
bude vyhotoven na tiskopise FELDER. 

1 07.0.021 

Náhradní šroub pro Silent Power Spiral 
hoblovací hřídel, M5x10 TX20, DJ=10 ks 

8 07.0.020 

Náhradní nůž HW pro Silent Power Spiral 
hoblovací hřídel 13.8x13.8x2.5 mm, DJ=10 ks 

Mezisoučet 

Vaše cena 

Celkem 

CZK 342,804.00 

CZK -41,904.00 

CZK 300,900.00 

Platební podmínka 

Cena celkem 
Platba 
Dopravné 
Dodací termín 
Platnost nabídky 
Záruka 

bez DPH, DIČ 
10% záloha, zbytek před dodáním 
DAP místo určení 
dle dohody 
20/11/2016 
12 měsíců 


