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Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 13.10.2016 

Správce rozpočtu: OE/Tesařová 17.10.2016 f~ L-l'sy <-f 

Poznámka: ^ 
Subjekt (IČO: 41588835), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona 0 
DPH; (ověření provedl: hrůza, datum ověření: 12.10.2016 15:01:39): 

Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2016, ID dotace FV01696.0162 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 138000, 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). 



Kraj yysmma 
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FOND VYSOČINY 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ 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") 

FV01696.0162 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800 

bankovní spojení: 

Miloš Brabec 
se sídlem: 
IČO: 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 

Tři Studně 29, 592 04 Fryšava 
41588835 

ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 111040523/0300 

Cl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Rozšíření strojového vybavení truhlářské dílny", 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 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 138 000 Kč (slovy: stotřicetosmtisíc 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 345 000 Kč 
Výše dotace v Kč 138 000 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 207 000 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 Evropská unie na podporu de minimis (Úř. věsí L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 
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Cl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

n h de poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
L-otace u grT||0UVy> a to nejpozději do 90-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
a nrokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
„ p , „ „n£ Zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Cl 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

Cl. 7 
Podmínky použití dotace 

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

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

ř áním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
seiících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 

S0U natelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
sTp^omítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 

smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou. 
al daně s výjimkou uvedenou v Cl. 8 písm. d) teto 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, 

dové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 
oiištění Příjemce a jeho zaměstnanců, náklady související s odměnami, 

^ kladv na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
J -da úvěrů a půjček, úroky z úvěru, kurzové rozdíly, 
J Denáie, 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), 

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

M náklady na pohoštěni, naklady na reprezentaci, 
/ * hx?né provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, bankovní poplatky, ), 
i) náklady na právní spory, 

náklady na publicitu, 
tavební nebo technologická část stavby (investice nebo technické zhodnocení) 

n nákup lešení a mobilního oplocení, kancelářské a vnitřní vybavení, 
\ ařízení pro architektonickou činnost, skládačka výkresů, kopírovací stroj, 

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

n\ VoZíky na nářadí, ulozne boxy na naradi, 
o) zařízení sloužící k výdeji potravinářských výrobků (čepování piva, vína, zmrzlinový 

stroj apod.), 
i~\ zanzení na balení a označovaní výrobku, 
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 FV01696.0162", 

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 
áklady u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 

„ 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 ie účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 

ovinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
P znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 10. 2017. Úhradou 
DPH ie v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 

ebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 
"rokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 

Horučf/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 

u náktípu použitého strojního a technologického zařízení je nutné předložit revizní 
" zorávu a odhad soudního znalce k hodnotě pořizovaného zařízení, 

n\ umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h( dobu kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Cl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 

oriainály dokladů, prokazujících celkove náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
" doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 

stou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 
h zaiistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
í zaiistit udržitelnost akce v souladu s Cl. 11 této smlouvy, 
k\ átit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

"d ide do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo 
rušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 

Z zDOČtových 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 

' ie oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
k' a 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"). 

' ie oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
Kraj j 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. 
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ČI. 10 
Publicita 

-)) 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) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost rii« r r 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých «mi ° : 2„zakona č- 340/2015 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj uveřejňování těchto smluv 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Luděk Wn ?^ Příi'emci veškerou 
hruza.l@kr-vysocina.cz. Hrůza, tel: 564 602 543, email: 

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smE^T™" písemných postupně 
odst. 3 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst 3tétoTm1 Stran s ̂ kou změny ČI li 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznLit d "Vy Je oprávněn provést Krai 
u v e d e n é  v e  C l .  2  t é t o  s m l o u v y ,  r e a l * 5  
specifikované v zadosti o poskytnutí dotace, není možné povolí Zametenl akcs. blíže 

\Mahv tniitn smlnii\/r>n nm i i ... 5) 

6) 

...... nioíudt; povolit. 

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

V hledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 

S doisů Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
^°ěřenv 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. 

T to 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. 

ň) 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. 

q-v Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnuti dotace ze dne 28. 6. 2016. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla * • w 
usnesením č. 1697/31/2016/RK. "ada Kraje Vysočina dne 27. 9. 2016 

Ve Třech Studních dne a. >y/& c 
V Jihlavě dne 

Miloš Brabec 
Miloš Brabec - MBSnterier 

Tři Studně 29, 592 04 Tri Studně 
IČ: 415 88 835, DÍČ: CZ6806241464 

T/+ 420 602 581256 
E/ rnbint erier@email.cz 

-^^Í^ladimír Novotný 
náměstek hejtmana 

Kffjj Vysočina 
Žižkova 57, 58? 33 Jihlava 

Strana 7 (celkem 7) 

mailto:hruza.l@kr-vysocina.cz


Kraj vysocí na 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

J m 

F\,iHpnční číslo (žadatel nevyplňuje) 

o
 O 

o
 

£
 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti kliknetes na 
„Odeslat data" v záhlaví formulare) 

Vv 

FV01696-30_06_16-188 

Název grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016 

Název projektu Rozšíření strojového vybavení truhlářské dílny 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Miloš Brabec 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Podnikající fyzická osoba tuzemská 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Tři Studně 29 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 59204 Identifikační údaje žadatele 
Pošta: Fryšava 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 41588835 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČSOB a.s. Poštovní spořitelna 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 111040523/0300 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Miloš 

Statutární zástupce žadatele Příjmení: Brabec Statutární zástupce žadatele 

Funkce: majitel firmy 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Vladimír 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Dobiáš Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: tajemník Mikroregionu Novoměstsko 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: vladimir.dobias@meu.nmnm.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 566598354 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/m íkroregion) 

Tři Studně , Mikroregion Novoměstsko 

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

Firma s obchodním jménem Miloš Brabec, kterou 
zastupuji má provozovnu v obci Vlachovice. 
Zabývám se převážně výrobou nábytku a dřevěných 
doplňků pro interiérové bydlení. V sortimentu 
vyráběných výrobků převažuje především práce na 
zakázku, kdy je třeba z prostorových důvodů vyrábět 
lavice, skříně,police, židle a stoly rfcohdy v 
atypických rozměrech. Vlastní výro® je zaměřena 
především na tkzv. masiv, menší čállvýrobků je 
zhotovována z lamina. V nabízeném sortimentu pro 
zákazníky zcela chybí zhotovování vstupních dveří, 
které se zpravidla zhotovují z masivu. Jejich výroba je 
zcela závislá na obráběcím stroji, který dokáže se 
značnou přesností zhotovit přednastavenou tloušťku 
výrobku a současně neporušit strukturu 
opracovávaného materiálu.Vzhledem k tomu, že 
tento speciální stroj není součástí technologického 
vybavení mé dílny jsem nucen poptávku po tomto 
druhu výrobku odmítat, což je z podnikatelského 
hlediska krajně nežádoucí, neboť zákazník preferuje 
zajištění kompletní poptávky. 

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

Cílem projektuje především zakoupení nového 
neopotřebovaného, obráběcího stroje nazývaného 
Tloušťkovací frézka , a to včetně základní výbavy. 
Tento speciální, dřevoobráběcí stroj umožní výrobu 
dílců podle předem nastaveného zadání. Po 
doplnění stávajícího strojního vybavení o tuto 
uvedenou technologii bude ji možno využít nejen k 
výrobě přesných vstupních dveří a současně i 
podstaně zkvalitnit i rozšířit stávající nabízený 
dřevěnný sortiment výrobků. 

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

Projekt je zaměřen především na plnění požadavků 
zákazníků, organizací, drobných i větších 
podnikatekských subjektů. Projekt současně i řeší 
požadavky od občanské sféry. K nejvýrazněji 
profilovaným odvětvím patří převážně podnikatelský 
sektoru působící v oblasti cestovního ruchu, kde je 
obzvláště velká kladená zátěž na interiér v 
ubytovacích prostorách. 



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

V rámci projektu dojde k zakoupení nového 
neamortizovaného, speciálního, dřevoobráběcího 
stroje s technickým názvem Tloušťkovací frézka 
FORMAT-4 EXACT 63 se základní výbavou. Stroj je 
tvořen pevnou litinovou konstrukcí zmenšující jak 
hlučnost tak především vibrace stroje tak, aby 
nedocházelo k nepřesnostem při přednastavených 
rozměrech opracovávaného materiálu, nebo k 
poškození vnitřní struktury.Stroj umqžňuje plynule 
měnitelnou rychlost obrábění matélálu, nastavitelný 
úběr třísky a disponuje možností pfcloužení v obou 
směrech. Stroj na této technické úroWii je standartně 
vybaven samonastavitelnými noži umožňujícími 
výrazně lepší opracování materiálu. 

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

Výstupem projektu bude zakoupení nového 
dřevoobráběcího stroje s technickým názvem 
Tloušťkovací frézka FORMAT-4 EXACT 63 se 
základní výbavou včetně jeho připojení na stávající 
elektrosoustavu dílny. 

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

Zahájení projektu: po podepsání smlouvy o 
poskytnutí dotace, 
Ukončení projektu: do 31.10.2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

(Popište Vaše odborné a ̂  
organizační schopnosti včetne 
předešlých zkušenostís 
realizací projektů) 

V rámci své podnikatelské činnosti bylo zajištěno a 
nakoupeno zvláštních finančních prostředků veškeré 
ruční nářadí nutné pro provoz a výrobu dřevěnného 
nábytku. Dále bylo z mé strany zakoupeno i základní 
strojové vybavení umožňující zachování profesionální 
výroby a zkracující termín výroby dodávky jako je 
např. formátovací pila, olepovací stroj na 
hrany,pásová pila,spodní frézka. Na realizaci jiných 
než mnou financovaných projektů jsem se nepodílel. 

9, Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádosti) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatnížadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH, 
částky uvádějte v celých Kč 

, — 

Celkové náklady na 
projekt 345 000 Kč 100,00 % 

9, Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádosti) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatnížadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH, 
částky uvádějte v celých Kč 

, — 

Požadovaná výše 
dotace 138 000 Kč 40,00 % 

9, Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádosti) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatnížadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH, 
částky uvádějte v celých Kč 

, — 

- z toho investiční 
dotace 138 000 Kč 100,00 % 

9, Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádosti) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatnížadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH, 
částky uvádějte v celých Kč 

, — 

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 % 

9, Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádosti) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatnížadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH, 
částky uvádějte v celých Kč 

, — 

Spoluúčast 
žadatele 207 000 Kč 60,00 % 

9, Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádosti) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatnížadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH, 
částky uvádějte v celých Kč 

, — 

- z toho investiční 
spoluúčast 207 000 Kč 100,00 % 

9, Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádosti) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatnížadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH, 
částky uvádějte v celých Kč 

, — 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 % 



10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

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

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

žadatel není plátcem DPH • 
i 11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektil a souhlasí se 

zveřejněním vybraných údajů o projektu % 

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a soUjilasí 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 Výsočina) 

Žadatel prohlašuje, že má: 

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státnímfondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečeni, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Statní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydleni a Statni 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 
období shodne s kalendařním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12. 



14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 

1. Doklad o právní subjektivitě, 2. Doložení náležitostí dle zákona 250/20nnqh ,w 
relevantní,3. Informace o firme,4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 

Mfloš Brabec - MBinterier 
T?i Studně 29, 592 04 Tři Studně 

lč; 415 88 835, DIČ: CZ6806241464 
T/+42ffi602 581 256 

1/ mWnw#r@gmqll,cz 

V Tři Studné dne 28.6.2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 

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 (odřádkováno v textovém poliše dostanete stisknutím kláves 
ENTER CTRL + 



FELDER Group CZ 
CZ - 155 00 Praha 5 • Jáchymovská 721 • Česko 
Tel. +420 220 516 596 • Fax. +420 251 512 772 
www.format-4.cz • lnfo@felder.cz 

FORMA 

Miloš Brabec 
truhlářstvt 
Tři Studně 29 
592 04 Fryšava \ 
Zákazník.: 
Vaše objednávka č.: 
Výrobní číslo stroje: 

BRABEC 

EXACT63 

Praha, 
Vaše značka: 
Naše značka: 

16/06/2016 
9L9TY 
C2 Venera Michal 

N a b í d k a  
Vážený pane Brabce! 
děkujeme za Vaší poptávku a dovolujeme si Vám nabídnout 

TLOUSTKOVACI FRÉZKA FORMAT-4 EXACT 63 

Tloušťkovací frézka v kategorii Premium s větším výkonem, s vyšší technickou úrovní a s bohatší 
výbavou 

Format-4 je jednou z registrovaných značek FELDER KG - Nabídka Nr.: 36-3498/53 

Vyobrazeni s optimální výbavou. 
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strana 2 z 7 , Nabídka pro: 9L9TY - Brabec - 36-3498/53 
FORM* 

Přednosti výrobku 

Tloušťkovací frézka značky FORMAT-4 ve třídě Premium, záruka 
vašeho úspěchu! 

Předností Format-4 exact 63 I 

\ • 10 mm úběr třísky \V, 
• plynule měnitelná rychlost podávání 5-20 m/min pro zajištěni optimálního 

opracování 
• maximální průchozí výška 300 mm 

• Hoblovací hřídel se samonastavitelnými noži pro nejlepší výsledek 
opracování 
Použití masivních komponentů z šedé litiny pro extrémně klidný chod 
Tloušťkovací stůl prodlužiteiný v obou směrech pro všechny druhy použití 
stroje 
Četné možnosti výbav 
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Základní výbava 
Tloušťkovací jednotka: 

protahovací šířka 630 mm, elektromotorické výškové přestavení s digitálním zobrazením 

polohy, protahovací výška 3-300 mm plynule stavitelná, max. úběr třísky 10 mm boční 

vedení obrobku na protahovacím stole, přítlačná kluzná lišta na vstupu, odpružená 

přítlačná lišta na výstupu. 

Řízení polohv: 

Elektromotorické výškové nastavení tloušfkovacího stolu s digitálním zobrazením polohy 

Otočný ovladač pro rychfonastavení, tlačítkový ovladač pro jemné nastavení. Přesné 

zobrazení polohy na LED displeji. 

Hoblovací hřídel: 

4 nožový hřídel šetří čas díky rychlé výměně hoblovacích nožů. Samonastavitelné nože 

zaručují vysokou přesnost nastavení po jejich výměně, Již žádné zasmolení 

upevňovacích šroubů; extrémně klidný chod díky umístění nožů v hřídeli; maximální 

životnost ostří. Nožová kružnice 120 mm. 

120 vcmlt 

iV * 

Rychlost posuvu: 

Optimální podávači rychlost nastavíte vždy díky možnosti tuto plynule nastavovat v 

rozmezí 5-20 m/min. V případě přetížení stroje díky překročení max. úběru třísky či při 

přiliš vysoké podávači rychlosti dojde k automatické redukci podávači rychlosti. Dalším 

pozoruhodným bezpečnostním prvkem je elektronické omezení úběru třísky. 

Podávači válec: 

630 mm dlouhý, spirálově rýhovaný podávači vélec je kyvné uložen. Díky tomu dochází k potvolnému zdvihnutí 
podávacího váíce I při velkém úběru třísky 10 mm! 

Vyiimací uM**-

Správný přítlak dílce ke stolu a jeho výstup ze stroje zajišťuje 630 mm dlouhý vytahovací válec s opískovaným 
povrchem. 
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Stoian stroje: 

Vysoce moderní svařovací automaty zabezpečují pevnou konstrukci stojanu tloušťkovací frézky exact 63. S 

maximálním důrazem na přesnost. 
N 'kládě tloušťky použitého konstrukčního materialu, vnitrního zebrovani stojanu a obecně velmi robustní konstrukci 

I"™1"08' hodnotyccaloookg. 

Další výbava stroje 

Poz. @454S 
1 
3x 4oo V, výkonový stupeň S1 50 Hz 7.35 kW Přepínač hvězda - trojúhelník 

Poz. 913 
1 

Návod na obsluhu v češtině 

Poz. 44 
1 

Spirálová hoblovací hřídel Silent-POWER 
Novv hoblovací hřídel Silent-POWERR se spirálovým ostřím, exkluzivně v 
srovnávacích a tloušťkovacích frézkách koncernu Felder. Přehled výhod... -
Extrémně tichý hlukové zatížení sníženo na polovinu - Dvacetinásobné 
„rodioužení životnosti ostří - Velký vyklízecí prostor pro třísky - Opracování 
povrchu bez vytrhání - Čtyřnásobné ostří břitové destičky - Redukce 
potřebného příkonu stroje 

Poz. 64 
1 
Druhý ocelový vytahovací válec mikrorýhovaný, O 85 mm (!63) 

Poz. 59 
1 
2 výškově stavitelné (0-0,5 mm) transportní válce protahovacího stolu 
Pro opracování mokrých a smolnatých dřevin. 
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Poz. 223 
1 
(2x 440-104) - Upevňovací lišta pro prodloužení protahovacího stolu na výstupní straně, F-rybina 

Příslušenství 
1 01.2.140 

vstémové prodloužení stolu F eloxované 
šířka = 300 mm_ délka = 500 mm 
pro všechny stoly s rybinou F 

1 23-0010 

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

1 22-0005 

Doprava stroje na místo určení včetně 
pojištění 

j\/lezisoučet CZK 411,347.00 

Vaše cena CZK -66,347.00 

Celkem CZK 345,000.00 
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Platební podmínka 

Cena celkem bez DPH- Dlč 

piatbg 10% záloha, zbytek před dodáním 

Dopravné DAP mlst0 ur4en' 
Dodací termín d,e dohody 
Platnost nabídky 16/10/2016 
Záruka 12 mesícu 

Prosíme Vás o posouzení této nabídky. Budeme se těšit na Vaši objednávku. 
Pro Vaše případné dotazy je Vám plně k dispozici náš FORMAT-4 tým, 
S přátelským pozdravem 

FORMAT-4 výroba strojů 


