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Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 67040942), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hrůza, datum ověření: 13.10.2016 08:28:06): 

Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2016, ID dotace FV01696.0154 

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). 
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FOND VYSOČINY 

KUJIP0163YMQ 

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") 

FV01696.0154 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 

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: 

Martin Koubík 
se sídlem: 
IČO: 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 

Beringerova 387, 588 56 Telč 
67040942 

Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-4635580297/0100 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Výrazné zvýšení konkurenceschopnosti firmy", 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 390 126 Kč 
Výše dotace v Kč 150 000 Kč 
Výše dotace v % 38,45 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 61,55 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 240 126 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 věsí L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 
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ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

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

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sítě, odsávání apod.) a zaškolení obsluhy. 

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

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01696.0154", 

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 

Strana 4 (celkem 7) 



„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 10. 2017. Úhradou 
DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu 
nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) -
písm. k) této smlouvy. 

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

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

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

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

4) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

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

ČI. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 
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2) 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. 

3) 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 poskytnutí dotace ze dne 29. 6. 2016. 

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

Z A O .  1 a 10, 2016 
v Telči dne V Jihlavě dne 

ladimfrNovotný Martin Koubík 
náměstek hejtmana 

Martin Koubík 
Beringerova 387, Telč 58856 

lč0:67040942 
DIČ:CZ7005261527 !</< ' i j  '"V-" "'I1CI 
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Kraj vysočina 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti kliknete na 
.Odeslat data" v zahlaví formuláre) 

FV01696-3CM)6_16-179 

Název grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016 

Název projektu Výrazné zvýšení konkurenceschopnosti firmy 
—— 

Přesný název: Martin Koubík 

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

Ulice: Beringerova 387 

Identifikační údaje žadatele 
Obec: Telč 

Identifikační údaje žadatele 
PSČ: 58856 

Pošta: Telč 

IČO/RČ: 67040942 

Název banky: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 19-4635580297/0100 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Martin 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Koubík 

Funkce: majitel firmy 

Titul; 

Jméno: Martin 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Koubík Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: majitel firmy 

Email: ma.koubik@volny.cz 

Tel.: 603286953 



1. Lokalizace projektu Město Telč 

(Město/obec/mikroregion) 



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

Má stavební firma i přes větší konkurenci 
obdobných činností v okolí má své místo na trhu. 
V posledních letech se specializuji na obkladačské 
Dráče a nově broušení a leštění vodorovných 
Detonových konstrukcí, což je zcela ojedinělá 
povrchová úprava, vhodná téměř do jakéhokoliv 
vnitřního prostoru jako garáže, skladové haly, 
ogistická centra. 
irma se může pochlubit nejen.svojí prvotřídní 

prací, ale i se zkušenostmi skvwých 
spolupracovníků a týmu ověře/m;h subdodavatelů. 
Mou snahou je poskytovat zákazníkům kvalitní 
služby, často i velmi specifiky dle'přání zákazníka. 
Samozřejmostí je odborné vzdělávání, zjišťování 
nových postupů a technologií. Jde ó, základní 
aktory zajištění mé konkurenceschopnosti. 
Snaha o výrazné posílení/zlepšení mé 
konkurenceschopnost na trhu se prolíná i touto 
žádostí předložené do Fondu Vysočiny. Mou 
snahou je pořídit podlahový brousící stroj, určený 
pro přípravu podlah, broušení a leštění betonů, 
cementových stěrek, terrazza a všech typů 
přírodního kamene na velkých podlahových 
Dlochách. Jedná se o téměř nový, prozatím ne 
moc známý způsob úpravy betonových, 
kamenných, mramorových a teracových povrchů 
(umělý kámen). Výhodou je to, že lze úspěšné 
zrenovovat i několik desítek let staré betony do 
vysokých lesků téměř jako zrcadlo. Ideální prostory 
sou staré skladovací haly, provozovny autodílen, 
komerční a prodejní prostory i obyčejné garáže. 
Nespornou výhodou je to, že samotný povrch je 
tvořen z materiálu, který je součástí podlahové 
construkce a proto na sobě nemá další vrstvy jako 
epoxidové a cementové stěrky nebo např. dlažby. 
Tyto povrchy jsou extrémně tvrdé, pevné, hladké a 
můžou být i lesklé jako sklo. Lze je i 
probarvovat-mořit. Přesto všechno nekloužou a to 
ani po namočení. Srovnávat to lze s protiskluzností 
označovanou jako R9 a vyšší (dlažba Taurus). 
Tato technologie je založena na odbroušení 
nesoudržného povrchu až na samotné pevné 
jádro, kde se začíná za pomocí křemičitanů 
lithných dotvrzovat a leštit povrch. Cenové je tato 
úprava nepochybně nejlevnější ve srovnání 
s bouráním a novým betonováním a následným 
například dlážděním. 
Od pořízení stroje si tedy slibuji výrazné posílené 
mé konkurenceschopnosti na trhu, možnosti 
nabídnout zákazníkům novinku, která není nyní na 
trhu obvyklá, významné rozšíření spektra a 
množství zákazníků (instituce, firmy, školy, 
občané). 



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

• Zavedení technologie leštěných povrchů do 
Draxe a tím získat větší objem zakázek s možností 
zaměstnat nové pracovníky a tím rozšířit firmu. 
• Zakoupením podlahové brusky výrazně zvýšit 
konkurenceschopnost mé firmy na trhu 
• Zvýšení počtu zákazníků jak ze strany fyzických 
osob, tak zejména firem, institucí, škol apod. 

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

o Fyzické osoby J 
o Podnikatelské subjekty 1 
o Příspěvkové organizace měs1|krajů, státu 
o Města a obce \ 
o Církevní organizace V:<, 

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

3ředmětem žádosti je pořízení podlahového 
Drousícího stroje určeného pro přípravu podlah, 
Droušení a leštění betonů, cementových stěrek, 
terrazza a všech typů přírodního kamene na 
velkých podlahových plochách. 
Díky flexibilně uloženým brusným hlavám 
dosahuje tento stroj mimořádných výsledků při 
leštění litých podlah (betonů, stěrek), kde díky 
tomu dokáže výborně kopírovat mírné nerovnosti 
povrchu a dosahuje tak jednotné úrovně lesku. 
Uložení brousící hlavy v šasi je plovoucí (s 
možností mechanické aretace), takže brousící 
hlava přirozeně kopíruje povrch podlahy, což je 
žádoucí (ve většině případů) zejména u leštění 
betonů. Více viz specifikace v příloze. 
Současně s bruskou je nutné zakoupit speciální 
vysavač se systémem průběžného čištění filtru. 
Tento vysavač je ideální pro odsávání velmi 
jemných materiálů nejrůznějších typů. Více viz 
specifikace v příloze. 

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

- Pořízení podlahového brousícího stroje 
- Pořízení speciálního vysavače se systémem 
průběžného čištění filtru 
- Výrazné posílení konkurenceschopnosti mé firmy 
- Zvýšení atraktivity nabídky služeb pro cílové 
zákazníky 

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

Začátek: říjen 2016 
Ukončení: únor 2017 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
(popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Podání žádosti předcházel průzkum trhu v oblasti 
nabídky požadovaného zařízení. Vše s ohledem 
na kvalitu a cenu. 
Před podáním žádosti jsem se podrobně seznámil 
s podmínkami a specifiky Fondu Vysočiny. 

j 

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 390126 

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 

Požadovaná výše 
dotace 150 000 Kč 

v 
38,45 % 

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 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 240 126 Kč 61,55 % 

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 240 126 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 Kč ,00 % 

10. Plátccvství 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 • 

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 
zveřejněníifi 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 
2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 
3. Informace o firmě 
4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

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

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů 

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

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

lurtin KOUBÍK 
E W r l n g i f e v a s é e f i Q  T E L Č  
-'O: jk; OwS/7223030 

PIC: A0p52Óm277 

i 

V Telči dne 29.6.2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 



Rozpočet žádosti 

Název: Výrazné zvýšení konkurenceschopnosti firmy 

Žadatel: Martin Koubík, Beringerova 387, 588 56 Telč 

Zařízení í, Cenak* DPH 
SuperGrinder SG750 - planetová bruska 11 kW 247 350,00 Kč 
Vysavač CAR 1155 P BAG ICLEAN 142 776,00 Kč 
Celkem 390 126,00 Kč 

Konkrétnější specifikace, vč. nabídkové ceny - přiloženy kopie nabídek, nabídek z internetu 

Martin KOUBÍK 

Berii vyarovi 
IČO: 670409 

DIČ: / 



SuperGrinder SG750 - planetová bruska 11 
kW 

Zboží je možné zakoupit pouze na prodejně. 

Super Grinder SG750 je jedinečný podlahový brousící stroj, určený pro přípravu 
podlah, broušení a leštění betonů, cementových stěrek, terrazza a všech typů 
přírodního kamene na velkých podlahových plochách. 

Disponujeme předváděcím modelem této brusky a v případě Vašeho zájmu Vám bezplatně 
předvedeme její výkon při přípravě podlah, broušení nebo leštění kteréhokoliv z těchto 
povrchů: beton, teraco, mramor, žula, teraco, anhydrit, odstraňování epoxidu a 
polyuretanu atd. V případě zájmu o předvedení volejte tel. 541 235 012. 
Stroj je vybaven ocelovou robustní převodovkou s protiběžným systémem oběhu, díky 
čemuž dosahuje mimořádných parametrů stability a ovladatelnosti. Oproti konkurenčním 
strojům neobsahuje žádné řemeny (jako např. HTC) ani řetězy např. (Diamatic) a odpadají 
tak pracné a zdlouhavé výměny těchto dílů v případě poškození. Ocelová převodovka je navíc 
schopna přenést větší výkon na brusné hlavy a tím pádem je broušení agresivnější. 

Díky flexibilně uloženým brusným hlavám dosahuje tento stroj mimořádných výsledků při 
leštění litých podlah (betonů, stěrek), kde díky tomu dokáže výborně kopírovat mírné 
nerovnosti povrchu a dosahuje tak jednotné úrovně lesku. Uložení brousící hlavy v šasi je 
plovoucí (s možností mechanické aretace), takže brousící hlava přirozeně kopíruje povrch 
podlahy, což je žádoucí (ve většině případů) zejména u leštění betonů. 
Pro ještě dokonalejší leštění mírně zvlněných podlah můžeme na přání osadit stroj 
speciálními unašeči diamantových nástrojů SUPER FLEXI (viz. video), díky kterým se může 
každý jednotlivý nástroj samostatně otáčet a pohybovat po vertikální ose cca +-5 mm. Tyto 
speciální unašeče umožňují zanechat hladký povrch bez rýh o několik hrubostí dříve než 
pevné unašeče a dosáhnout jednotného lesku i v propadlinkách. Současně potlačují 
nechtěné otevření plniva ve vyvýšených místech litých podlah. 

Katalog, číslo: SG750 

Hmotnost položky: 340 kg 

Skladem: zboží je skladem 



Stroj je vybaven frekvenčním měničem, díky čemuž je možné měnit rychlost otáček 
brusných/leštících nástrojů v rozsahu 300-1600 ot./min. 

Upínání diamantových brusných nástrojů je velmi rychlé díky magnetickým unašečům. Pro 
použití s diamantovými nástroji s pryskyřičnou vazbou je se strojem dodávána sada 9 ks 
kovových adaptérů se suchým zipem. i 

Hlavu s motorem lze lehce odepnout od šasi a pomocí dodaných ty%s madly samostatně 
přenášet ^ 

'A 

11 kW) 

380 V/50 Hz 

280 kg (+2x30kg 
volit.) 

750 mm 

3 x 250 mm 

300-1600 ot./min. 

2 5 1  

Standardní příslušenství 

• nádrž na vodu nebo mycí roztok 
• ocelová převodovka 
• magnetické unášecí disky s flexibilním uložením 
• gumová prachová zástěrka 
• stupátko pro snadné překlopení stroje za účelem výměny nástrojů 
• sada 9 ks adaptérů se suchým zipem (pro diam. nástroje se suchým zipem) 
• transportní madla pro přenos samostatné brousící hlavy s motorem 
• brusivo - diamantové nástroje, smirky, mřížky 

Nabídková cena: 247.350 Kč (bez DPH), DPH 21% 
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CAR 1155 P BAG ICLEAN 

Výrobce: 
Katalog, číslo: 
Původní cena: 
Naše speciální cena: 
DPH: 
SLEVA: 

Skladem: 

IIIVYROBENO V EU. NEJEDNÁ SE O ČÍNSKOU VÝROBU!! 
Speciální vysavač s unikátním systémem průběného čištění filtru ideální pro odsáváni velmi jemných materiálů 
nejrůznějších typů. Vysavače řady iCLEAN kombinuji pneumatický ofuk a mechanické vibrace, čímž dosahují 
jedinečné efektivity a umožňují dlouhé hodiny odsáváni bez jediného zastavení. 

MOTOR 
Třífázový průmyslový motor v provedení přímo připojený na vývěvu s bočními kanály vlastní značky Solarys (používá 
celá řada jiných výrobců průmyslových vysavačů) zhotovené z hliníkového odlitku. Vývěvy Solarys se vyznačují tichým 
chodem, robustností a spolehlivostí a jsou vhodné i do nepřetržitých provozů. 

ČIŠTĚNÍ FILTRŮ 
Stroje z řady iCLEAN jsou vybaveny inovativním systémem PLNE AUTOMATICKÉHO kontinuálního mechanicko-
pneumatického čištění tří filtračních patron. Tento systém pracuje zcela automaticky bez intervence operátora a svým 
funkčnícm pojetím předurčuje tyto vysavače k použiti jako trvalé odsávací jednotky k jiným strojním technologiím, které 
jsou zdrojem jemného prachu. Na rozdíl od systémů čištění flitrů mnoha jiných výrobců je u vysavačů iCLEAN použito 
kombinace mikrovíbrací a profuku filtru vzduchem, jehož zdrojem je dedikovaný uhlíkový motor, který vhání 
vzduch do čištěné filtrační patrony a tím jej zevnitř ven profukuje. 
Samotné filtrační patrony třídy filtrace HEPA H14 (odfiltrují 99,995% částic velikosti 0,3 mikronů) mají vnější část 
provedenu z vodivého materiálu, aby docházelo k vybíjení elektrostatické energie během používání vysavače. Každá 
filtrační patrona má uvnitř filtrační komory ještě vlastní vnější ochranu, která zabraňuje prachovým částicím uvolněným 
z aktuálně čištěné patrony v okamžitém přesunu k ostatním dvěma patronám. Posledním prvkem, který přispívá k 
vynikající úrovni čištěni filtrů, je cyklónový efekt celé filtrační komory, který separuje vzduch od prachových částic 
zpomalením proudění a gravitací. 
TŘÍDA FILTRACE: H (HEPA) 

TECHNICKÁ DATA 

COYNCO 
CAR1155PBAGIC 
U7-&Z2 Kč (bez DPH) 
142 776 Kč (bez DPH) 
21% 
15% 

zboží je skladem 

CAR 1155 S ICLEAN 

Výkon (W) 5,5 kW 

Napětí (V) ť 400 V 

Max. podtlak (DaPa) 320 

Max, průtok vzduchu (mJ/h) 560 

Vývěva s bočními kanály 

[Zásobník (I) pytel Longopac 

Průměr sací hadice (mm) 70/50 

l i f r  i _ i  cijl*  oa r s\n i r 
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Cyklona 
Krajo , 

l 7 

Povrch kazetových filtrů (cm2) 
Rozměry (d/š/v - mm) 1150x650x1600 
Hlučnost (dB) 77 

Volitelné příslušenství 
Všechny stroje jsou dodávány bez příslušenství pro odsáváni, které lze dle konkrétní aplikac 
sortimentu průměru 50 mm nebo 70 mm. 
Zpět na předchozí stránku. 

i vybrat z širokého 

htto://www.uklidovestroie.cz/Drumvslove-vvsavace/car~l 155-r>-bag-iclean?tisk článku.. 30.6.2016 


