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Název dokumentu: Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2016, ID dotace 
FV01696.0051 
Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2016, ID dotace 
FV01696.0051 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 

Schváleno: RK Datum: 27.9.2016 Č.usnesení: 1697/31/201 6/RK 

Dokument uložen u: Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: HOBBY CENTRUM - Krejčí, s.r.o. 

Smluvní částka: 1) 150000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor regionálního rozvoje 

Podpis zajistit do: 18.10.2016 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ORR/Hrůza 13.10.2016 ^ (íi/1 

Projednáno s: ORR/Fryšová 13.10.2016 

Právní kontrola: ORR/Tlustoš 14.10.2016 If ZAsrs y 

Předkládá: ORR/Hrůza 13.10.2016 JO ? 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ORR/Fryšová 13.10.2016 

Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 13.10.2016 u i 
Správce rozpočtu: OE/Tesařová 17.10.2016 

Poznámka: / / 
Subjekt (IČO: 29358426), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hrůza, datum ověření: 12.10.2016 14:52:00): 

Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2016, ID dotace FV01696.0051 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 150000, 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 uveďte 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). 



Km] Vysočina 

Žižkova 5 7 ,  587 3 3  Jihlava 

KUJIP0163TAD 

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") 

FV01696.0051 

ČI. 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 

a 

HOBBY CENTRUM - Krejčí, s.r.o. 
se sídlem: Otínská 37, 594 42 Měřín 
IČO: 29358426 
zastoupena: Milanem Krejčím, jednatelem 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 2904653329/0800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Nákup olepovacího stroje", 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 sjnlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v 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 akci dotaci ve výši 150 000 Kč (slovy: stopadesáttisíc 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 3 078 000 Kč 
Výše dotace v Kč 150 000 Kč 
Výše dotace v % 4,87 % z celkových nákladů na akcí 
Podíl Příjemce v % 95,13 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 2 928 000 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., že 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. věst. 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 

1) 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, úlQŽné 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 FV01696.0051", 

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 

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"). 

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. 

Příjemce je povinen pqskytnout součinnost pří výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 
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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. 

Strana 6 (celkem 7) 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita


2) 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. 

Vi 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. 

4) 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 ČI 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

6) 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. 

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

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

9) Nedílnou součástí této smlouvy je. 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnuti dotace ze dne 13. 6. 2016. 

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

V Měříně dne ^ V Jihlavě dne ...1®:..^ 

/ 
Milarf''Krejčí 

jé^tiatel 
InCfviadimir Novotný 
náměstek hejtmana 

KrajVysoana 

Žižkova s?» 517 33 Jihlava 
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Kraj Vysocma 

FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádostí klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

$ 
FV01696-19_06_16-59 A 

Název grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016 

Název oroiektu Nákup olepovacího stroje 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: HOBBY CENTRUM - Krejčí, s.r.o. 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Otínská 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Měřín 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 59442 Identifikační údaje žadatele 
Pošta: 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 29358426 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: Česká spořitelna, a.s, 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 2904653329/0800 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Milan 

Statutární zástupce žadatele Příjmení: Krejčí Statutární zástupce žadatele 

Funkce: jednatel 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Milan 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Krejčí 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: jednatel 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: info@hobbycentrum-krejci.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 777009906 

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Přesný název: 

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

IČO: Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Název banky: 

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Měřin 

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

Rozšíření činnosti- pořízení olepovacího stroje 
jsem schopni našim zákazníkům nabídnout novou 
službu olepovaní materiálů a tím se zvýši 
konkurenceschopnost naší firmy. 

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

Cíle projektu: rozšíření činnostiiirmy - nové 
výrobky, zvýšení konkurenceschopnosti, 
zaměstnanost % 

\ 
•'A. 

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

Mezi cílové skupiny patří naši odběratelé - hlavně 
truhlářské firmy a konečný zákazník 

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

Nákup olepovacího stroje 

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

1* OTT Olepovaci stroj Model TORNADO PLUS 
jednostranný stroj, obsluha zprava 
Nalepovaní a opracovaní dýhových, 
umělohmotných a masivnich hran 
Maximální síla hrany: max 15 mm 
Velikosti pracovních dilcu: Minimalni sirka 70 mm 
Minimalni vyska 8 mm 
Maximalni vyska 60 mm 
Minimalni délka 150 mm 
Provozní napnuti: 400 Volt, 50 Hz 
Prubezna rychlost: 18 m/min (za použití všech 
agregátů) 
Nanaseni lepidla: nanasecim válcem s davkovaci 
automatikou Vario melt 
Pracovní vyska: 880 mm 
Připojeni vzduchu: 6 bar 1/4" 
Velikosti stroje: Délka: 6170 mm 
Hmotnost: 3100 kg 

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

od 1.9.2016 do 31.10.2016 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

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

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 

Dodavatel stroje je f. ASAMER s.r.o která provede 
instalaci stroje a odborné zaškolení obsluhy. 

i 
Celkové náklady na 
projekt 

ft 
3 078 000 % Kč 100,00 % 

Požadovaná výše 
dotace 

\ 

150 000 kč 4,87 % 

- z toho investiční 
dotace 

150 000 Kč 100,00 % 

- z toho neinvestiční 
dotace 

Kč ,00 % 

Spoluúčast žadatele 2 928 000 Kč 95,13 % 

- z toho investiční 
spoluúčast 

2 928 000 Kč 100,00 % 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 

Kč ,00 % 

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

. ... „„M . ,,7Hanitelných plněni přijatých v souvislosti s 

finanSvLlm daného projektu nemá nárok na odpočet dané z přidané hodnoty 

žadatel ie olátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých y souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet dane z pndane hodnoty 

žadatel není plátcem DPH 

• 

• 

11 Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 

zveřejněním vybraných údajů o projektu 

žadatel nrohlašule že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zve^něn^m svého iméni (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přkíěiené podpory prcfúčely Informováni o čerpáni prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádáni závazků (netýkása obci, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a\ wnořádánv závazkv vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 

IjnLrozfituserf^ 

ST mawTstétnldnd Pozemkový fond, Slétni fond rozvoje 

bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), 

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 

není v likvidaci. 

13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 



jbdobí shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do 



4. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech wnw^,- ,, 
je.) SeChd°l"adu'kter6l< žádosti přMédéle a očíslujte 

1 - Úplný výpis z obchodního rejstříku 
2 - Cenová nabídka 
3 - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/200Sh n »- ^ 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ozpoctov^ch pravidlech 
4 - Informace o firmě 

V Měříně dne 13.6.2016 

Razítko a statutárního 
' íle 

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

jsou přiloženy veškeré doklad 
Výzvy k předkládání projektů 

- v pVpaděpolfeby konkrét* bod iédostuozepme v samostatném docentu 

- projekt splňuje kritéria a podm,nky uvedené ve Výzvě k předkládán, projekt* 

je žádost včetně dokladů nutných k ootmiyaní 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládáni 'pmkktt™ * P°dénl dle 

Na de,,, řádek (odřádkován,, v textován po,,se dostanete sUsknum k,áves CTRL • ENTER 

JmUTP™kZXrtíŠ0dynU>n6 k~"<̂ ost, požadovaná v bodě » 

V i 



HOBBY Centrum 
Milan Krejčí 

Otínská 37 
CZ 594 42 Měřín 

I V \i 
'.'A, 

Vážený pane Krejčí, 

Děkujeme za Váš zájem o olepovačky OTT a zasíláme, na základě Vašeho technického 
požadavku následovně naší cenovou nabídku : 

26.4.2016 

1 OTT Olepovaci stroj Model TORNADO PLUS 

Nove vyvinuty olepovaci stroj s jednoduchou obsluhou, 
Uzavřena konstrukce stroje s odsavanim. Výkonný a pine automatizovaný 

Pracovni system: , jednostranný stroj, obsluha zprava 

Nalepovaní a opracovaní dýhových, umělohmotných a masivních hran 

1 



/ 

/ / 
/ / 

/ / 

Technické parametry: 

Maxímální síla hrany: 

Velikosti pracovních dilcu: 

Provozní napnuti: 

Prubezna rychlost: 

Nanaseni lepidla: 

Pracovní vyska: 

Připojeni vzduchu: 

Velikosti stroje: 

Odsavac) přípojky: 

Stroj ie vybaven : 

/ 
/<?•/>$>, 

/ v / o / 

/$ '  / & /  v9 / 'o 
/ / j ř / ,* / iS 

o" 

max 15 mm 

/ $ / / í;-

4 / ,<? / í? / 
/ / / / / .  ť-

VT 

ih 

Minimalni sirka 
Minimalni vyska 
Maximalni vyska 
Minimalni délka 

70 mm 
8 mm 

60 mm 
150 mm 

\ 
•X 

400 Volt, 50 Hz 

18 m/min (za použití všech agregátů) 

nanasecim válcem s davkovaci automatikou Vario melt 

880 mm 

6 bar 1/4" 

Délka: 
Hmotnost: 

viz pian postaveni 

6170 mm 
3100 kg 

RMV-40- Automaticky magazín hran 
se zasekacaim zarizenim 0,4 - 3 mm tloustky hrany 
NOVINKA lil kapovací nůžky s rolničkou a optickým 
snímačem, zkracuje délku hrany na dílci (šetření hrany) 

Automaticky zásobník na hrany 
S optickým hlidanim kusových hran ve fixních délkách 

* jj l r:_ * 

sssefc; » 

Combi Melt - nalepovaci zona 
Modulární stavebnicový system pro jednoduchou možnost vymeny tavné nadrze. 
Vyvinuto pro EVA a PUR tavné lepidla stejne jako pro všechny bezne čističi granulaty. 
Možnost pouzivani libovolných druhu lepidel se vsemy pracovnimy parametry 
(laků mnozstvi dávkováni, teplote predhreu a pracovní teplota) pomocí pracovních programu 
Zakladni vybaveni obsahuje nadrz 1,5 litru s naplnovai rourou. 
Rychlovýměnná sada: Možnost vyjmutí lepící hlavy a trychtýře ze stroje bez použití nářádí. 

Řízeni stroie : 

P'os 18,3 palcový bareny touch monitor, libovolný počet programu pro práci, ukladanych 
posloupne, veškera předvolba obrabeich agregátu stejne jako pracovní parametry pro 
combimelt lepici system pro plnou automatizzaci a nejvyssi komfort obsluhy. 

2 
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/ Q)' / o / 

' ^ / 'éf / <§> /Jř /  J? / <tf  ,  

/ i / i  /  

'\ f / 
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O?/W, /  'O /  /  <i> /  
»  /  / « ?  /  

rt 'V / •O" / ,/&' ' 
 ̂ / ,<? 

Elektronické řízeni - tratove body 
S vysokou přesnosti +/-1 mm, i 
Pres Beckhoff industrialni PC je mozne behem napinovani stroje přestavovat nek'^re agregaty 
Pres uzavírací prst (závoru ) je blokováno vpuštěni dalsiho dilce, po jeho uvolňuj.stroj opracuje 
dilec podle původně definovaných kriterii, a potom jsou provedeny změny • 

Jenotlive frekvenční menice \ 
s vysokou pružnosti individuálního snimani jednotlivých pracovních motoru pres Power-Bus-System 

«• j ÍíM 

Rozeznaní mezer 
pro zaslepení pro CNC opracovaní, vyrezy apod 
( do délky 80 mm ). 

Schopnost sítového zapojeni pro integraci stroje do datové site. 

Pracovní agregaty: 

Predfrezovani: 
K predfrezovani pracovních dilcu pred nánosem lepidla, 
2 HF motory 1,5 kW, ve směru a v proti směru, automaticky rizeno 
Nastroj:LEUCO Dia Max - sada prumer 85x30x42, z 3, 
pro tloustku desek do 40 mm 

T V ]rr " " i'" " 

- K 12 
Dvojíte kapovaci zařízení 

2 HM pilové kotouče 140 x 3,2 x 16 mm, Z 36 

l • \t -.h'"írS\ 
Kapovaci zařízeni: f 
s 2 vysokofrekvenčními motory 0,6 kW, 12.000 n ""*1, 
2  a u t o m a t i c k é  p o z i c e  =  0 / 5 °  r T  i i i -,v 

' l- " _ ÍI r w-

3 



/y / 
A' ,/ ,{'"J / <ÍJ / 

"////// K" / .f? 

/ / & / 4? /& /<? /i / Í / 

Bfc -
Hrubá fréza 
Hrubá fréza pro frézováni masivni hrany z plochy a frézováni pred 
Zaoblením radiusu. 2 vysokofrekvenčními motory 0,7 kW, 12000 U/min 
zakladni vybaveni nástroji 70 x 20 x 16 mm , Z 4 

Ú 

•af i fll 
N? i1 -I 

- Hft -
Jemný frézovací agregat - radius 

s 2 vysokofrekvenčními motory 0,3 kW, 12.000 n, 
oboustranný, automaticky nastavitelný 
zakladni vybaveni nástroji 2 kusy AR 73 
HM zaoblovaci hlavy prumer 73x16x16 mm, z 3 pro profil radiusu 
pro noze R2-R5 

ť ^ v ' 
> » • 

. - i  

/ 

h 

"AKF" • , ,'íVi'-.. i 
Automatízovana kopírovací fréza jako univerzální frézovací agregát: ? •*'. 
Se dvěmi samostatnymy vřeteny pro nahoře popr. dole pro podélné stejne i • s |( 
jako rohové opracovaní. Automatické přestaveni z faze pro tenkou hranu doí.1 

1 mm na opracovaní radiusu. Frezovaci hlavy maji tří automatizované ' ' •"* m 
přestavovacř osy pro hloubkové a čelni přestaveni stejne jako přestaveni Jfj • _ J*l 
tloustky hrany. Detailní nastaveni v pracovním programu a možnost uložení ' j J . 'Z1*' " <-,• ii 
programu.Agregát je vybaven funkcí DÝHA a funkcí POSTFORMING. ' V_ . >i 
2 HF motory 0,37 kW, 12000n, 200 Hz. " 1 

Nastroj: 2 DIA radius-plocha frézovací hlavy (AR 73 ) 
prumer 73 x16x16, z 3 pro R1- R 3. 

Odsávání je integrováno. 

' '/ Á - '  
^ A' . - Z K c -

Cydlinovy agregat R2 \ • T"1' *' 
Oboustranné opracovaní, automatické řízeni, ke stáhnuti zaobiene '-'y-
PVC hrany agregat nastaveny na jeden radius R2, 
oddeleny zásobník pro spony ' , X' 

"V-í//'' " 
"sí 

1. rj 
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Lakovaní: RAL 5014 - holubi modr 

vcetne: 

FZK plosna cydlina pro stáhnuti hrany a pretoku lepidla 

-GA-
druhá opera pro vedeni dilcu ( možnost odklopeni nebo přiklopeni ke stroji) 

-GS- (zapínatelné z ovládacího panelu stroje) 
nástřik kluzné kapaliny na hranu 

-RS Set- (zapínatelné z ovládácího panelu stroje) 

s 4-násobným nástřikem chemie a čistícím agregátem 
na čištění plochy dílce použeitelné pro EVA a PUR lepidla 

•al ' jW 

P u • :  ' (  i - :  

l ' - U  

-nxšjy^' ' .  f í  
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- ZKc - (zapínatelné z ovládácího panelu stroje) 
Dvoupolohový cydlinovy agregat R1- HG 

Oboustranné opracovaní, automatické rizeni, ke stáhnuti 
zaoblene PVC hrany agregat nastaveny na jeden radius R1 
oddeleny zasobnik pro spony. Dvoupolohové pozice nožů 
pro desky s krycí fólii a pro desky bez krycí fólie. 
Ovládané z dotykového dispoleje stroje 

\ ̂  
,V'Í 
gim, 
WŠif, •* / j 

.« *  

-WE Úhlový doraz-
slouží pro přesné navedeni dílce do olepovačky, hlavně u malých 
a úzkých dílců 

-DIA hlavy pro hrubovací jednotku (namísto standardních nástrojů) 
2 ks DIA Bůndigfráse - hrubovací fréza DIA nástroje jiného tvaru -
70 *SL13,5 * 16 Z 4 LI + RE 
DIA hlavy zajišťují nenadzvedávání povrchové folie na dílci 

ÍSSĚBB& 

•7 , íHS 
h -

i \ v 

• • '3 1/ 
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PUR balíček: 

/ , 
/ / 

/ ,9' / $ / ív ,• . r>' / 

/#///#ý>//:/// 
/?/ / / / /& " ' t  

-POS - PUR -  Opti-set-

- Sušfcí box (prázdný) na uskladnění r^hinuS, !^!''10 

fcu j 

F"*'-4tá"<í 

to v 

'rJ*J fig 

Cena Tornado Plus celkem 
EUR 114.000, 

Na přání; 

-SF~ Synchro flex 
horní přítlačný poháněný řemen, řemen je bez 
průvěsu. Vhodný pro voštinové desky a 
vysoce lesklé dílce a dílce s krycí fólií 
EUR 6.300,--

& 
r 
t 

ř i-
Jí 

•AV '  V..  • ,. - . ii » . 

"*•••? i: r\y . 
•mí 

SC v. 

-SPEED paket- posuv dílce - 20 m/min 
rychlost olepování je zvýšena ze standardních 18 m/min n* on ™, • 
součástí paketu je automatické mazání podávacího Dáí i 
EUR 3.400,- «v«uniopasu 
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Kraj Vysočina 
f Jihlava 

1 7 

Dodací a plate^LgoMMXl 

do závodu Měřín, nevyloženo, bez DPH 
Cena: 

Platba: 

Doba dodáni: 

Zprovoznění a zaškolení. 

Zaruka: 

Navíc ZDARMA: 

15% záloha ihned po objednání 
15% záloha do 6 týdnů po objednání 
60% záloha 14 dní před expedicí stroje 
10% doplatek po dodsání stroje 

momentálně aktuálně Vz prosince 2016 (může se měnit dle situace) 

zahrnuto v ceně 

12 měsíců + 12 měsíců ZDARMA = celkem 24 měsíců 

2x kontrolní servis v průběhu 1 roku záruky na vyžádání 
2x kontrolní servis v průběhu 2 roku záruky na vyžádání 

Platnost nabídky: ^ měsíc 

Záruční a pozáruční servis: Asamer s.r.o., Brno, 

Návod k obslu/e v českém jazyce. 

Pro další dotazy jsme Varn kdykoliv rádi k dispozici a zůstáváme 

s pozdravem 

Paul OTT GmbH 

Alois Asame' 
( EXPO!^' 

Fax: 0043 7245 20845-15 

Ing. J.Německý 

Tel/Fax: 5 48539287 
mobil: 602/562560 

Pavel Petrás 

mobil: 724 056 965 
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