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Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj podnikatelů 2016, ID dotace FV01696.0131 

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 (napň 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). 



Žižkova 5 7, 5 8 7  33 Jihlava 

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") 

FV01696.0131 

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 

Zdeněk Dvořák 
se sídlem: 
IČO: 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 

Heřmanická 1560, 676 02 Moravské Budějovice 
03201040 

Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1833792043/0800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „CNC zařízení pro opracování hran", 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 380 000 Kč 
Výše dotace v Kč 150 000 Kč 
Výše dotace v % 39,47 % z celkových nákladů na akcí 
Podíl Příjemce v % 60,53 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 230 000 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., ze absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle ČI. 5 odst. 2. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

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

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

Strana 2 (celkem 7) 



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 mezí 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 FV01696.0131", 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ČI. 9 
Kontrola 

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

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

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

Strana 5 (celkem 7) 



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 die 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 dodatku na zaklade dohody obou smluvních stran s výjimkou změnv ČI 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu Cl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Krai 
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 ie 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim bvlv 
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 Dro Krai 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy 

8) Smluvní strany prohlašují, že Jato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údaiů 
podle jejich svobodné a vázne vule, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.' 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 28. 6. 2016. 

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

V Moravských Budějovicích dne v J|h|avě dne 1 8. 10. 201S 

Zdeněk Dvořák 

ZDENĚK D V O R A K  
H E U M ň H I C K Á  1 5 6 0  

6 7 6  0 2  M O R . B U D Ě J O V I C E  
Í Ě  0 3 2 0  1 0 4 0  

IngTVIadimír Novotný 
náměstek hejtmana 

Kraj Vysočina 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

1 7  
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Kraj Vysočina 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

i 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) fvíMWt (KM \  

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplněni žádosti klikněte na 
„g<te?lpt <teta" v záhlaví formuláře) 

% 
FV01696-29 06 16-149 'v 

Název grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016 

Název projektu CNC zařízení pro opracování hran 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Zdeněk Dvořák 

Identifikační údaje žadatele 

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

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Heřmanická 1560 

Identifikační údaje žadatele 
Obec: Moravské Budějovice 

Identifikační údaje žadatele 
PSČ: 67602 

Identifikační údaje žadatele 

Pošta: Moravské Budějovice 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ; 03201040 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: Česká spořitelna, a.s. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 1833792043/0800 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Zdeněk 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Dvořák 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Zdeněk 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Dvořák Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: dvorak.zdenek.adi@email.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Těl.: +420728040593 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Moravské Budějovice/Moravskobudějóvický 
mikroregion 



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

Moje firma vznikla před 2 lety. Snažil jsem se 
zaplnit místo na trhu a reagoval jsem tak na 
poptávku lidí, všech věkových kategorií v našem 
okolí, a došel jsem k závěru, že jim chybí 
komplexní služba v oblasti zařízení interiéru, 
jelikož jsem mladý člověk, tak 95 % zákazníků mé 
firmy tvoří také mladí lidé a mladé páry, které 
vstupují do náročné životní cesty a řeší si vlastní 
bydlení. Finanční situace v oblasti nových 
nemovitostí je často překážkou,éroto lidé ve 
většině případů řeší přestavbu starší nemovitosti, 
případně přestavbu bytu. Zabývám se tedy 
komlexní realizací interiéru, od zhotovení návrhu, 
přes provedení instalatérských a stávebních prací 
až po nejsilnější stránku, kterou je dodávka 
nábytkového mobiliář® včetně kuchyské linky, 
vestavných skříní, ale také čalouněných výrobků. 
Od začátku podnikání se potýkám s četností 
zakázek a s ohledem na chybějící kompletní 
vybavení, především truhlářské dílny, jsem nucen 
spoustu věcí řešit dodavatelsky. To ale přináší 
spostu starostí s přepravou, logistikou a 
návazností na vlastní kompletaci díla. Jako 
největší problém bych vytknul opracování 
nábytkových hran dílců, které jsou často dodávány 
od dodavatelů v neuspokojivém termínu a 
především kvalitě. Rozhodl jsem se tedy řešit tento 
problém pořízením vlastní technologie pro 
opracování hran a s ohledem na ekonomiku a 
efektivitu jsem pevně přesvědčen, že jediným 
správným řešením je pořízení této technologie s 
CNC řízením jednotlivých agregátů. Touto CNC 
technologií dosáhnu vysoké jakosti díla, ale 
především také efektivity s minimální dobou 
přípravy mezi jedotlivými operacemi a eliminuji 
také poměrně vysoké procento nepovedených 
dílců, které jsou často dodávány subdodavatelem. 
S ohledem na vývoj technologií patří CNC 
technologie ke špičce obráběcích strojů na kterých 
je možné vyrábět nejen klasické výrobky, ale i 
náročné inovativní polotovary ve vysoké jakosti, 
které jsem nyní nemohl vyrábět ani nabízet a tím 
budu schopen oslovit i náročnější požadavky, 
které většina firem nesplňuje. Zařazením této CNC 
technologie pro opracování hran do 
technologického celku dojde k razantnímu snížení 
nákladů a budu tak moci uspokojit ještě širší počet 
zákazníků a moje firma se stane 
konkurenceschopnější a žádanější. Tato 
technologie má nespočet výhod, ale má také jednu 
obrovskou nevýhodu a tou je vysoká pořizovací 
cena, proto jsem se tuto finanční náročnost 
projektu rozhodl řešit koupí mírně použitého stroje 
a žádostí o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. 



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

Projekt je v souladu s Programem rozvoje Kraje 
Vsočina a s vyhlášeným grantovým programem 
Rozvoj podnikatelů 2016. 
Projekt přispěje i k rozvoji stávajících malých 
podniků, zvýší se konkurenceschopnost a 
ekonomika. 
Dojde ke zviditelnění podnikání mladých lidí ve 
venkovských oblastech kraje Vysočina. 
Dojde ke zvýšení produktivity, ke.fzlepšení 
výrobních a ekonomických podntnek. 
Dojde k udržení 1 pracovního mfga - OSVČ 
Zdeněk Dvořák v oblasti s dlouhodobě vysokou 
mírou nezaměstnanosti. i, 

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

- moje firma - vzniknou podmínky, které stabilizují 
postavení mé firmy na trhu, zlepší sé prganizace 
řízení firmy, zvýší se produktivita a konkurence 
schopnost 
- mladí lidé a návštěvníci obce - projekt přispěje ke 
zvýšení atraktivity oblasti pro osamostatnění se 
mladých lidí - startovací bydlení - setrvání mladých 
lidí v regionu 
- zákazníci - rychlejší vyřizování zakázek, kratší 
dodací lhůty 
- nezaměstnaní - v oblasti s vysokou mírou 
nezaměstnanosti bude udrženo 1 pracovní místo 
(OSVČ Zdeněk Dvořák) a zviditelní se řemeslná 
živnost, jako možnost samostatné výdělečné 
činosti pro mladé absoloventy škol a uchazeče o 
zaměstnání 

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

Realizací projektu se rozumí nákup požitého 
strojního zařízení s CNC řízením pro opracování 
hran nábytkových dílců, dodaného dodavatelskou 
firmou s nejvýhodnější předloženou nabídkou a 
následnou instalací v mé dílně. Technologie bude 
zařazena do užívání na základě odhadu soudního 
znalce k hodnotě a stavu pořizované technologie. 



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

- vyspělá průmyslová olepovačka hrán s CNC 
řízením (použitý stroj) 
Jedná se o těžký vyspělý průmyslový stroj s 
moderním NC ovládáním jednotlivých pracovních 
jednotek, tím se stroj nestává poze 
jednooperačním strojem pro oiepovaní hran, ale 
moderním vyspělým víceúčelovým CNC strojem. 
Obráběný dílec se pohybuje po pásovém 
dopravníku konstantní rychlostí a jednotlivé 
pracovní jednotky přesně nasta\|ené na tisícinu 
milimetru z PC obrábí hranu dílc&do 
požadovaného tvaru a kvality. Talp vyspělá 
technologie neolepuje pouze nábytkové hrany, ale 
v kombinaci s moderním a pokrokt&ým CNC 
řízením je schopna hranu dílce frézovat, brousit, 
leštit....Obráběcí dráha je opatřena čidly proti 
vstupu obsluhy do obráběcího prostoru, tím se 
eliminuje riziko úrazu. 
-1 udržení parovního místa OSVČ 

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

zářil říjen 2016/ 30. září 2017 
CNC technologie bude zakoupena po podpisu 
smlouvy o poskytnutí podpory z veřejných 
finančních zdrojů. Znalecký posudek, vyúčtování a 
závěrečná zpráva budou předloženy nejpozději do 
30. září 2017. 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

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

Po ukončení odborného vzdělání a následného 
zakončení studia maturitním vysvědčením jsem 
několik měsíců působil na brigádě v 
Dřevozpracujícím výrobním družstvu v 
Jaroměřicích nad Rokytnou, tam jsem měl 
možnost nahlédnou do tajů vyspělého dodavatele 
interiérů, který používá CNC technologie již několik 
let. Tento fak mne utvrdil, že jediný možný způsob 
jak se odlišit a nabídnout ínovativní výrobky je 
vlastnit tuto technologi a zařadit ji do vlastního 
výrobního procesu.Než jsem se ve svých 26 letech 
pevně rozhodl založit svoji vlastní živnost, udělal 
isem si podrobný průzkum zdejšího trhu a 
podstoupil několik školení dodavatelů materiálů, s 
kterými nyní úzce spolupracuji. Mám vlastní dílnu 
se základním vybavením. Orientuji se na 
kompletní dodávku interiérů včetně jejich stavební 
připravenosti. 



g. 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 380 000 Kč 100,00 % 

g. 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 39,47 % 

g. 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 % 

g. 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 

1 
% Kč ,00 % 

g. 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 230 000 |Kč 60,53 % 

g. 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 230 000 
'.'i, 
Kč 100,00 % 

g. 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. 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 ES 

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podií 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 foňd 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 



u. Seznam dokfadů (Uvedlo seznam vSech ̂  ̂  ̂ g 

•j - cenová nabídka 
2 - doklad o právní subjektivitě = výpis z registru osob 

3 - informace o firmě y OSOD 

. je formulář žádosti kompletně vyplněn 

- « 
- V P"Padě P°třeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

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

je žádost včetně dokladů nutných k posouzeni žádostí připravena k podání dle 
- podmínek uvedených v bode 14 Výzvy k předkládání projektů 

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

V Moravských Budějovicích dne 28.06.016. 

IDEK& DVORAK 
HEftHliil CKfi 1580/^ 

676 02 M0|.BUDĚJOVIC! 
U 032 0 1040 ,  /  

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 

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

ENTER 
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DSN BRNO s.r.o, Prodejní a konzultační 
středisko -Rousínov, Sušilovo nám. 23 
Tel + Fax: 545 219743 
Mobil: 777143916 
E-mail: korecky@dsnbrno.cz 
http: www.dsnbrno.cz 

Zákazník: 
Pan Zdeněk Dvořák 
Moravské Budějovice 

Cenová nabídka Č.: 160420 Vystavena dne: | 5.6.2016 
Vystavil: Ivo Korecký Platnost nabídky: Iv 60 dnů 

Dovolujeme si Vám předložit následující cenovou nabídku: 

Použitá průmyslová olepovačka hran s inovativním CNC řízením 

**«» • 

A 

, afefel 

A f ̂  

Popis stroje a obecné charakteristiky: 

• Robustní monolitická konstrukce základu stroje s posuvným pásovým dopravníkem 
„CANTILEVER" 

• Posuv osy X prostřednictvím řetězového dopravníku po lineárním vedení 
• Posuv osy Y/Z prostřednictvím pneumatických pístů 



© Motory „brushless" pro všechny osy 
® Posuv po lineárních vodítkách a smykadlech s jednotkami pro odstranění prachu 
® Automatické mazání vodítek pomocí numerického řízem 
• Bezpečnostní ochranná kabina s předním transparentním 

krytem 

Technická charakteristika 
'• .t, 

Déika stroje 8400 mm 
Váha stroje 4000 kg 

ssrž™;̂ °io8ií s ř,zenfa °b™ «*̂  

Osazení agregáty rmožtoje obrábéní hrany dflee do požadovaných parametru víetné 
frézovaní pnpravne plochy, broušení hrany, leštění, drážkování 

Standardní vybavení. 

Kód: OGG00014 
PŘEDFRÉZOVACÍ JEDNOTKA 
• Dva vysokoobrátkové motory 
• Osazeno diamantovými nástroji 
• Nastavení z panelu stroje pomocí PLC panelu 
• Odsávání 
. Otáčky vřeten 24000 ot/min 
• Motor 2x 1,7 kW 

Kód: 0000SELO 
PŘÍTLAČNÁ JEDNOTKA 
instalovaná na rámu stroje 
• Řízení přítlaku pomocí PLC panelu 
• 1 x hlavni vaíec + 5 přítlačných pomocích - možnost olepení nákližku o tloušťce 25 mm 

Kód: 000009KW 
FRÉZOVACÍ AGREGÁT ROVINA 
. Upínání HSKF63 
• Regulovatelné otáčky do 24.000 ot/mín 
• Manuální rychlá výměna nástrojů prostřednictvím ovládacího tlačítka 
© Možnost nastavení z PLC jednotky 



Kód: O00I09KW 
FRÉZOVACÍ JEDNOTKA RÁDIUSOVÁ 
» Statický frekvenční měnič 
• CNC řízená rychlost otáček nástrojů 
• Automatické řízení funkce zpomalení nástroje 
e Ochrana proti zkratu a výpadku proudu 
« Chybová hlášení zobrazená na displeji 

Kód: OGGOOIOPH 
KAPOVACÍ JEDNOTKA 
Umístěný u předního elektrovřetene 
• Upínání HSKF63 
9 Max. průměr nástroj e 110 mm 
• Osová vzdálenost nástrojů 250 mm 
• 2 X Motor „brushless" S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ ÚHLU 
(Pouzdra a kleštiny nejsou zahrnuty) 

Kód: OOOOSCHO 
ROŽKOVACÍ JEDNOTKA" 
Numericky řízené dorazy: 
• 6 kopírovacích ploch 
• 1 boční pravý doraz 
• 1 boční levý doraz 
• 2 motory s možností úpravy otáček - 24 000 ot/min 
• Nezávislé blokování pro vysokou rychlost obrábění 
• Jednotka je rozdělena na dvě pracovní oblasti 

Kód: 0000002B 
SADA PŘÍDAVNÝCH CNCŘÍZENBÝCH BRUSNÝCH JEDNOTEK 
• Osazeno motorem s možností změny otáček 
• 1 boční doraz 
• Osazeno brusným pásem s možností změny zrnitosti 

Kód: OGG00017 
PLOŠNÁ CIDLINA 

Kód: OGGOOOóO 
LEŠTÍCÍ KARTÁČE 

Kód: OOOOOCNOl 
NUMERICKÉ ŘÍZENÍ „SINCRO" 
Řídící jednotka s ergonomickým designem vybavená LCD panelem pro konforntí ovládání 
celého stroje 



Kód: OVOOOOPC 
UŽIVATELSKÝ INTERFACE (PC) 
Spojení mezi CNC řízením a I/O pomocí busu 
PC typu COMPAQ/HP DC5150 SFF 
• Procesor SEMPRON 3,2 GHZ 
• RAM 512 
® Hard disk 40 GB 
• CD ROM 
• Barevný monitor 12" 
• Video karta ATI RADEON 9600 
• Ethernetová karta 
• Modem 56 KB 
• 2 sériové porty (RS 232 - RS 485) — 1 paralelní port - 8 USB 
• Klávesnice PS2 
• Ochranný kryt klávesnice proti prachu 

KOMPOZICE A CENA STROJE 

Kód Popis Množstv 
í 

Cena v 
€ 

MOPR40000V101 CNC inovativní olepovaěka hran 

Dohodnuté příslušenství: 

1 

OPTKT0002 Dálkové ovládání 1 
OPTKTCEP400V1 NORMA CE 

- celkové zakrytí operační hlavy 
- boční a zadní mříže 
- elektrické zapojení v souladu s CE normami 

1 

OSCHIVOl ZÁSOBNÍK LEPIDLA S PŘEDTAVENÍM 1 

Cena v Kč dle přepočtu v okamžiku dovozu-orientačně 380.000.00KČ+PPH 

- 4 -



Kraj Vysočina 
Žižkova S7, 58? 33 Jihlava 

Prodejní vodmínkv: 

Instalace stroje: 
Zaškolení obsluhy: 

Platební podmínky: 

1200 Eur 
Zaškolení u kupujícího v délce 24 pracovních 
hodin během instalace + dfškolení v délce 8 
pracovních hodin v dohodlutém termínu v ceně 
instalace % 
záloha 30% při podpisu KS,^>0% proti dodání 
stroje, 10% do 14 dní po přecíání stroje 

Záruční lhůta: 
Servisní služby: 

12 měsíců 
Zajišťuje DSN BRNO s.r.o 

Věříme, že naše nabídka bude pro Vás zajímavá. V případě nejasností zůstáváme plně k Vaší 
dispozici. 

S pozdravem 
Korecký Ivo 
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