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Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 13.10.2016 '(y 

Správce rozpočtu: OE/Tesařová 17.10.2016 

Poznámka: ! 
Subjekt (IČO: 27744965), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hrůza, datum ověření: 12.10.2016 16:04:32): 

Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2016, ID dotace FV01696.0159 

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). 



Kraj Vysočina 
Žižkova 5 7, S87 33 Jihlava 

KUJIP0163YGK 

FOND VYSOČINY i r 
mI tv 

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") 

FV01696.0159 

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 

Reklamní potisk, s.r.o. 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupena: 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 

náměstí Bratří Čapků 334, 588 56 Telč 
27744965 
Pavlem Bulákem, jednatelem 

ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 254030752/0300 

Cl. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Pořízení UV tiskárny pro firmu Reklamní potisk, s.r.o.", 
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 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 459 000 Kč 
Výše dotace v Kč 150 000 Kč 
Výše dotace v % 32,68 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 67,32 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 309 000 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/^013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Oř věsí L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 
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ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

. bucje poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
'^ilaví této smlouvy, a to nejpozději do 90-ti kalendářních dnů ode dne včasného 

v za ^gtelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
? pr°vžrečná 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 

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

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

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: v 
daně, s výjimkou uvedenou v Cl. 8 písm. d) této smlouvy, 

J 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, 

x 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), 

al 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) 
\\ 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.), 
o) zařízení na balení a označování 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 celkóvé náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01696.0159", 

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, 

je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
vinnosti 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, 

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

„ dorúčf/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, 
a\ umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
hi DO 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, 
- orostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

n zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy, 
[ zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 této smlouvy, 
R vr^jj. 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"> K ai ie oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
'kona 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^ K ai ie oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
to DO dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 

b't 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 

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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4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnnn 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některfch T i§ 5 °dSt' 2 2ákona č. 340/2015 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj uverejnování těchto smluv 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a n0v' 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je LudT MP°Skytovat PřlJemci veškerou 
hruza.l@kr-vysoona.cz. Luděk Hrůza, tel; 564 602 543 email 

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět n 
číslovaných dodatků na základě dohodv obou c J?°U2f\ forrnou Písemných oosfnnno 
odst. 3 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst 31 Stran S"ý^kou změk či Pn 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznárnTÍ-^ je °Práv"ěn provést Kral 
uvedené ve Cl. ? této smlouvy, Weré^sadn^zSobl6™! Změ^ «ealizaci akS 
specifikované v zadost, o poskytnuti dotace, není možné povolrt"' Zam4fe"f akce' b,lž® 

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí nřfci,,* - . 
zákoníku. P 'slušnými ustanoveními občanského 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraie Pří,-
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřeEm/řSI,0Vně Proh'^uje, že je 
podpisu. Smluvní strany se zavazují, že obchodní L ,eleho textu smlouvy včetnf 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy nezpfíiumí r r Ínformace' ^im byt 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informal k jSSí m^°bám bez P^mného 
smlouvy. Jinym uce'^> nez je plnění podmínek této 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotovenírh , • Uv 
a druhé pro Př»emce. Každé ze smluvních stran o^lTo ** 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva bvla ^ °UVy' 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz SZ,,"! pravdi^ Majů 

M J J sve v'astnoruční podoisv 
Nedílnou součásti této smlouvy je-
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnuti dotace ze dne 30. 6. 2016 

O poskytnu1' 
usnesením 

^u. o. *ZU16. 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rawo ^ • 

usnesením č. 1697/31/2016/RK. a KraJe Vysočina dne 27. 9 2016 

U \ /)^ / 

V Jihlavě dne * ^ 2016 
V Telči dne 

Reklamní,, 
Nám, Bratří Čapků 334, 
(£»« (Č: 277-44 

DIČ: CZ 277 44 9, 
www.reklamnipj 

Pavel Bulák 
jednatel 9- Vladimír Novotný" 

náměstek hejtmana 

Kraj vysočina !l7i 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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ttořit 

Kraj vysočina 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

S 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) 

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

Yj 
FV01696-30_06J6-184 

Název grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016 

Název projektu 
Pořízení UV tiskárny pro firmu Reklamní potisk, 
s.r.o. 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Reklamní potisk, s.r.o. 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: náměstí Bratří Čapků 334 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Telč 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58856 Identifikační údaje žadatele 
Pošta: Telč 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 27744965 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČSOB, a.s. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 254030752/0300 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Pavel 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Bulák 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: jednatel 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Pavel 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

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

Email: pavel.bulak@gmail.com 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 777064499 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

město Telč, Mikroregion Telčsko 

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

Naše firma zahájila svoji podnikatelskou činnost v 
roce 2007, avšak firma v tomto okamžiku již 
navazovala na podnikatelskou činnost svého 
zakladatele pana Buláka. Pan Bulák má 
zkušenosti v totmo oboru již od róku 1997, kdy v 
této oblasti podnikal jako OSVČ. Jirma působí v 
oblasti polygrafie. 1 
Firma v minulosti investovala znalné finanční 
prostředky do rozvoje svého podnikání. Tyto 
rozvojové investice hradila firma dc%osud z 
vlastních finančních prostředků. Z tohto důvodu se 
naše firma rozhodla využít nyní možnost 
nabízených dotačních prostředků z Fondu 
Vysočina. 
Realizace projektu přispěje k stabilizaci firmy na 
trhu. Nová technologie umožní navýšit a rozšířit 
výrobu o nové výrobkové řady. Potřeba pořízení 
UV tiskárny vychází z poptávky potenciálních 
odběratelů po výrobcích z této tiskárny. 

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

Rozvoj firmy v lokalitě s nadprůměrnou mírou 
nezaměstnanosti 
Rozvoj spektra a množství nabízených výrobků 
Nabídka komplexnějších výrobků 
Rozšíření výrobních možností 
Výrazné snížení nákladů na činnosti, které si firma 
není nyní schopna zajistit sama a musí tyto 
činnosti nakupovat 
Zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu 

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

Předkládaný projekt je primárně zaměřen na 
cílovou skupinu, kterou představuje samotná firma. 
Realizovaný projekt umožní firmě rozšířit 
výrobkovou řadu a přispěje ke zvýšení 
konkurenceschopnosti firmy. 
Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na 
cílovou skupinu zaměstnanců firmy, díky realizaci 
projektu dojde k stabilizaci stávajících pracovních 
míst. 
Realizovaný projekt bude mít pozitivní přínos také 
pro odběratele a to jak stávající, tak i potenciální 
nové odběratele. Firma díky nové technologii bude 
schopna nabízet nové výrobkové produkty. 



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

Záměrem firmy je pořízení nové UV tiskárny. Tato 
nová tiskárna umožní firmě rozšířit výrobkovou 
řadu, a to o tisk na rozměrově větší media jako 
jsou reklamní banery, hrníčky aj. Tato nová UV 
tiskárna umožní tisk na materiály až do 7 cm 
tloušťky a do 4 kg hmotnosti. 
Firma si už v rámci průzkumu trhu vybrala 
konkrétní výrobek, jedná se o stolní A3+ UV LEDD 
tiskárnu. Tato tiskárna má pracojJií plochu tisku o 
velikosti 483 x 329 mm. 1 
Tato nová tiskárna zvládne tisk nltrůzné 
materiály/povrchy (vč. 3D povrchu| tiskárna 
umožňuje tisk na hliníkové desky, ftp, PE, PET, 
PVC, sklo aj. Podrobnější specifikace tiskárny je 
součástí cenové nabídky. 
V rámci realizace projektu naše společnost 
zakoupí tuto tiskárnu od dodavatelské firmy, která 
zajisti její kompletní dodávku a instalaci v naší 
výrobní budově. Dodavatelská firma provede taky 
zaškolení našich zaměstnanců s prací na tomto 
stroji. V souvislosti s instalací tiskárnby není 
potřeba provádět žádné speciální stavební úpravy 
apod. 
Po skončení dodávek a instalace vystaví dodavatel 
fakturu, tato faktura bude poté námi uhrazena. 
Následně předložíme dokumenty k proplacení 
dotace a k ukončení projektu na Krajský úřad. 
Pořízená tiskárna z této dotace bude označena 
logy publicity Fondu Vysočina. 

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

Hlavním výstupem projektu je pořízení nové 
výrobní technologie - konkrétně se jedná o 1ks -
UV tisk 
Rozšíření výrobní řady o možnost tisku na silnější 
materiál až do tloušťky 7cm 
Stabilizace počtu stávajících zaměstnanců 

7. předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončeni 
projektu 

Realizace projektu bude zahájena na počátku 
měsíce října 2016, tedy v okamžiku, kdy již budou 
vyhodnoceny předložené žádosti v tomto grantu. 
Předkladaný projekt bude ukončen o konce roku 
2016 (prosinec), kdy dojde k ukončení dodávek 
tiskařského stroje vč. jeho instalace a zaškolení 
obsluhy. 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

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

Realizaci projektu si bude zajišťovat sám žadatel, 
resp. osobou zodpovědnou za realizaci projektu 
bude statutární zástupce žadatele pan Pavel 
Bulák. Pan Bulák má bohaté zkušenosti s realizací 
investičních akcí z minulosti, avšak na financování 
těchto akcí nebyly nikdy využity dotační prostředky. 
Jak bylo řečeno v minulosti firma pod vedením 
pana Buláka zrealizovala úspěšně řadu 
významných investičních akcí. Tyto zkušenosti tak 
může využít také při realizaci tohoto projektu. 



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 
projekt 459 000 Kč 100,00 % 

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 

Požadovaná výše 
dotace 150 000 Kč 32,68 % 

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 

- z toho investiční 
dotace 150 000 Kč 100,00 % 

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 

- z toho neinvestiční 
dotace o i Kč ,00 % 

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 

Spoluúčast žadatele 309 000 V 67,32 % 

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 

- z toho investiční 
spoluúčast 309 000 

v'v 
Kč 100,00 % 

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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 0 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 El 

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 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 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 
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. Doklad o právní subjektivitě žadatele - výpis z www.justice.cz 
2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 
3. Informace o firmě 
4. Podrobný položkový rozpis nakladu projektu - cenová nabídka 
5. Katalog výrobků firmy pro školy t 

ootisk, s.r.o. 
BwtnČaptó 334.588 56 Telč 

|C. 277 44 9&5 
DIČ'. CZ 277 44 965 ? 

amnipotisH.ci. 

V Telči 
dne 30.6.2016 

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 požado^nA „ wv - ^ 
Výzvy k předkládání projektu ne v bode 14 

- f 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 žádosti nnnra,,^ / 
" podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy kpfedmSn^Zktů " "'d'e 

Na další řádek (odřádkováni) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL t ENTER 



>n. kalkulace UV tiskárny - pavel.bulak@gmail.com - Gmail Stránlca c. i z Í, 

~?o<sl'oL c\ 
Vyzkoumejte rychlý a bezpečný prohlížeč, Který se sám aktualizuje. Ano, stáhnout chrome 

I roman.pova@volny.cz 

Ne, diky 

Gmaíl 

nová zprAva 
Doručená pošta (7) 

S hvězdičkou 

Důležité 

Odeslaná pošla 

Koncepty (16) 

Kruhy 

Vice 

Přesunout do Doručené pošly 

Cen. kalkulace UV tiskárny Domčervá pošta x 

\ dpovfc^ c 

.•jj,.. Roman Pova •'Roman.Pova@c-print.cz> 
• Koinu: mně 

Dobrý den, 

Posílám Vám aktuální cenu UV tiskárny MUTGH VJ 426 UF, 

Cena tiskárny, včetně sady inkoustů, dopravy, instalace a zaškolení obsluhy je 16.995,-€, což odpoví^ ceně 459.000,-Kč bez DPH, V příloze. 

S pozdravem a přáním pěkného dne 

Roman Pova 
Sales representative 

mobil: +420 730 58B 499 
objednávky: +420 533 038 291 
roman.pova@G-print.cz 
\v\v\v.c~orint.cz 

COMIMPEX PRINT s.r.o. 
Haškova 17 
638 00 Brno 

COMIMPiX PRINT 
Mpozomftuf na dúvSmost Infonrtaai: 

Ceíi toto z(,rAv<i (fj vtsinb jopchphhti) j? unicnj výhrňéié adiů'rť'Uv.1, niúio býUlovkuri 9 j-sji obsah rr.irto byl chianóny. pokud nf>>tv 0(>r'iVn!inýitii piljvnv.-i Um ipríivy mWniiu/iv. (.tir-ir.i n&jwrftei 

sdéttijarrw, lu jql.ěí.oli oiltajnáiif, Kopírován', JutoV-n:* 0 fWUAttenl á obwilřťni tilů ajvivy já sWKtrA ztfázAitt a muž" byltwťifonnó. (•íejsnvi odf.-w.Mni za spróviv.-al, ufi'iKJiUo vč-;.in.\ «it,iu<X'ni 

obtaitíiid nabudou chybní Z3cliycín4,|>a:mžifi&nó, ztra&Gwí iteto zničená, n ta natutjau ol)=ahoval vry KaMy, MJú l.cmimiku;* v růál tspotevMastl foytótiitclvvm ».-!óktit.->ru'r k'/ {xA'y a f,»u. (tfiltviA b 

anlsíJivileni n,iVi tpotoCnosli. VAachiiy zjxávy rviíi spoteíittáli nbdtietvi i tuMVinít &ml býl mnn^wovjriy t3 tjda'sin ijfi'Attl pcln'i;ivbii /«••»») polfrky u tii-jimny pvvJí-tkír.t 

DtKu/dtnij TÍ jxrchojSifii 

From: Roman Pova fmaHto:roman.Pova(g)vo(nv,cz1 
Sent; Monday, June 27,201610:42 AM 
To: Roman Pova 
Subject: řwd: Re: cen. kalkulace UV tiskárny 

UMr\o'J/mai1 nrr\r\rr1ř> r»nm/mc*í1/ll/0/9tPlh=Wťn 30.6.2016 

mailto:Roman.Pova@c-print.cz


> Specialty / Industrial 

\Z5TueUe-t ValueJet VJ-426UF 

Desktop A3+ Flatbed LED UV Printer 

The ValueJet VJ-426UF is a compact A3+ flatbed 6-colour LED UV printer with integrated vacuum table. Of
fering a print table area of 483 mm (19") x 329 mm (13"), the VJ-426UF enables direct printing onto objects 
up to 70 mm thick. The printer will deliver exceptional print quality on a wide variety of solid materials and 
objects including ABS, Alu-board, PC, PE, PET PMMA (acrylic), Pp PS, PVC, and glass. 

An energy-efficient latest generation LED UV lamp ensures ultra-sharp, safe & ready to use prints. Its reduced 
working temperatures also allow printing onto heat sensitive substrates. Compared to "classic" UV printing, 
Mutoh LED UV technology provides you all state-of-the-art health & safety and environmental benefits: no 
ozone generation, free of mercury and lead. Moreover, Mutoh's new LED UV inks and varnish are completely 
VOC-free and do not contain any hazardous air pollutants (non-HAP). 

Product Highlights 

- Compact desktop A3+ flatbed LED UV printer 
- CMYK LED UV inks - optional white and varnish for a luxurious or specialty finish 
- Print on a wide variety of products and their prototypes, even 3D objects 
- Low energy consumption and low temperatures, ideal for heat sensitive materials 
- 0% VOC - non-HAP - no outgassing of prints - no mercury - no lead 
- Mutoh intelligent Interweaving print technology (i2) - Dedicated "UV-weaving" 

Application Possibilities 

The multi-purpose VJ-426UF printer will produce ultra-sharp, high quality output and is specifically targeted 
at short run items or one-off designs of products and their prototypes, personalised gifts, packaging, souve
nirs, awards, specialty industrial items as well as labels, decals, signs, etc.. 

r m—w—m—ir—m—•—i 

TScir-i 
13 f,0GiniiEl̂ EEGEi 
1»W^EIÍÍI5isbhsbeei 

CHRIS MAtlOVf 

•flf QgiiiiiiMimii'i'iii 
71: uUihkkUil-133 

MUTOH Mutoh Belgium - www.rnutoh.eu / Mutoh Deutschland -www.mutoh.de 
Mutoh North Europe - www.nuitohnorth.eu 
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IctlLjeUe-t 

K. li a 
Žižkova 57, 58? 33 Jihlava 

ValueJet VJ-426UF 

Desktop A3+ Flatbed LED UV Printer SPECIFICATIONS 

Technical Key Specifications 
Dropem daiiand:JMÍcrq Piezo Inkjet; Technology 

';ží^2ŠQ:'|iitíĚi&^ 

Performance 
«1 Colour 6 Colour 

.Píint.Mcdo CM/K CMYK Only' White Only Layei Prinť 

'••poi;ii in tallica per hour (exd Wóáding/ldádiiig time) H 

'i4^ůixi:mO Lírel;: : 6^:: 'By\:• ; ' r 
;?2pMW4Ď0iii' 'M:;;'d3 :. ';M 6;:.v '•''y:..'/'13.=:.' ' •. 3-
;Y20;£'1(580 Bi' 7: 28 '.• 14 ' ' •' ?8 7 

* • CMVK + white + vmnith 
" : 1 Table coi W|y.ind'= l< fi.15 m2 

Media Specifications 

Ink Specifications 

|!|^S?BiÍ!l=lsiífe:--v 

'. Ink Setup: 

|Íi1ÍÍÍl||pp^!lli 

: 483: inttí: et9^^2g^®gg^;y::;g: 
=^73Tr^ 
: JOpltOJó; itírii- ^'=:7;;;:.': •=-
í;í'l<gí=-í;Tí:Si:íiM®!^^ 
v tx> ii cj; ií f fe: tlEÉi - etiťi ÍC7V^':.í í; i v v í=: •.:: ='V;' • 
.! Štáhčfartí-iihfeg.ratěcl.::^,=éÍejqb^Tnteáljiý::Sd|U^^ 
^hóiy-ddWriVšťi^rty tÍT::;\i 

LED-UV. inks •,:.. . 
:; C MYK=& ̂ VnístT^: 220: m(,sí :; 

iCMYl^CC®^ 

Tl&'hlfc/Tal^ 
': Average ink consumption at @720 dpi - owerage ťH 67 % 

,.' A(3S, Alu Board, Glass, PC, PE, PET PMMA 
!iifiÍIRlMl:^;;y.='-CatryliC), PRPS, PVQ.%ék©|;7..L-./, 
*: Ink adhesion v/ili varv among media lype and brand Individual testing is wiuired iri function of 
your specific application 

Power Consumption 
During Printing « 330.Watt . 

ifbw'er, Stipply AC 100-120 V'/ AC 200-240 • 
•• 60/50 Hi-. < '4:0''A"/< 2.0 A 

Recommended Working Environment 
Temperature 20 °C - 32 °C with At: max. 2 °C/h 

: Húhiidity . :: . 40 %-60 % (no condensation) 

with ARH: max. 5 % RH/h 

Machine Measurements 

Width x Depth x Height 
;:Weigl1t.'\-•... , 

Distributed by: 

1188 x 839 x 545 mm 

72 kg ;;•• 

MUTOH €) MUTOH Ďckliuin nv. All riyht reserved Rev 1.0 - tfi/20M. SpedlicMinn:, are íubjecl to change 
The iriflc.hinss depicted on Hut brothuie do not necewaniy sftgw J '-lanJBKl c.'nhguisli'.'n. 

All tnv.leniaiks menltonwl <w property oi their iwpcr.Uw? '.wneis. 
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