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Kraj Vysocí Ur 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

97423 

Název dokumentu: Dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky do 
vybavení jednotky požární ochrany. ID 001778.0001. 
Dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky do 
vybavení jednotky požární ochrany. ID 001778.0001. 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek 

Schváleno: ZK Datum: 13.9.2016 Č.usnesení: 0385/05/2016/ZK 

Dokument uložen u: Odd. právní a krajského živnostenského úřadu 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Město Počátky 

Smluvní částka: 1) 500000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor sekretariátu hejtmana 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis / 

Zpracoval: ing. Bc. Pavel Dvořák 21.9.2016 0^L  

Projednáno s: Í j i 
Právní kontrola: Mgr. Veronika Říhová 21.9.2016 iřWi í 
Předkládá: Ing. Bc. Pavel Dvořák 21.9.2016 < 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

lng. Ivana Šteklová 21.9.2016 

Zodpovídá: Příkazce operace: Ing. Ivana Šteklová 21.9.2016 Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: Radka Paulíková 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 248843), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: dvorak.pavel, datum ověření: 21.09.2016 08:30:00): 

Dotace na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky do vybavení jednotky požární ochrany. ID 
001778.0001. 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 500000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 5512, ORJ: 1500, ORG: 3077 POL: 
6341 UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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EREJNOPRAVNI 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") 

(ID 001778.0001) 

Cl. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
zastoupený: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „Kraj") 

Město Počátky 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupeno: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „Příjemce") 

ČI. 2 
Předmět smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční veřejné finanční podpory z rozpočtu 
Kraje (dále jen „dotace") příjemci na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky do 
vybavení jednotky požární ochrany (dále jen „projekt"). 

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. 

ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1. Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2. Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů, ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu apod.) na účet uvedený v 
záhlaví této smlouvy. 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
70890749 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050004999/6800 

Palackého náměstí 1, Počátky 394 64 
00248843 
Mgr. Karlem Šteflem 
KB, a.s. 
78-0076730237/0100 
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ČI. 5 
Dotace 

1. Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých). 

2. Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. 

3. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných 
celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství, pokud to 
pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše poskytnutých dotací na projekt 
však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v závěrečné zprávě, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne jejího včasného 
a prokazatelného doručení 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 povinen projekt zrealizovat nejpozději do 15. 12. 2016 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci do 31. 12. 2016. 

3. Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají nejdříve dnem 1. 6. 2016. 

4. Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do 31. 12. 2016. 

5. Neuznatelné náklady (výdaje) na projekt jsou: 

a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady (výdaje) a ostatní osobní náklady (výdaje) a náklady (výdaje) na 

sociální a zdravotní pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací 

projektu, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady (výdaje) na pohoštění, 
i) běžné provozní náklady (výdaje) (např. telefonní služby, energie, poplatky za 

připojení k síti, poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, ), 
j) náklady (výdaje) na právní spory, 
k) náklady (výdaje) na publicitu. 

6. Uznatelné náklady (výdaje) projektu jsou: 

a) pořízení technického zařízení uvedeného v čl. 2 této smlouvy. 
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ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat projekt při 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 projekt a celkových 
nákladů na projekt. 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, a 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 projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). 
Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních 
dokladů prokazujících použití dotace uvedením „Spolufinancováno z dotace 
Kraje Vysočina ID 001778.0001", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní 
daně. Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále 
jen „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, 

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého 
bankovního účtu, nebo svými pokladními doklady, 

f) doručit Kraji do 15. 12. 2016 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizovaného projektu, 
- finanční vyúčtování projektu s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování, 
- kopie prvotních resp. účetních dokladů prokazující výši celkových nákladů 

projektu, 
- bankovní spojení, 

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 na projekt, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu, 

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

dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) 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 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo 
zrušení s likvidací. 

k) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy. 

Strana 3 (celkem 5) 



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 projektu 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. 

ČI. 10 
Publicita 

1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem. 

2. Na výstupech projektu 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. Na technickém zařízení uvedeném v čl. 2 této smlouvy a v prostorách jejího skladování 
bude umístěna tabulka 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 udržitelnosti projektu. 

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. 

Čl. 11 
Udržitelnost projektu 

U projektu se vyžaduje udržitelnost 5 let. 

Čl. 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. 

Čl. 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. Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Bc. Pavel Dvořák, tel: 564 602 122, email: 
dvorak. pavel@kr-vysocina.cz. 

3. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. 

4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní 
a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 
účelům, než je plnění podmínek této smlouvy. 

6. Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

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. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Kraj. Současně bere Příjemce na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 - Žádost o dotaci na pořízení cisternové 
automobilové stříkačky - CAS 20 ze dne 31. 5. 2016. 

11. O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
13. 9. 2016 usnesením č. 0385/05/2016/ZK. 

V Jihlavě dne 
2 2 -09- 2016 Půiňéhch dne 9. 

a Příjemce 

/s 
MĚSTO POČÁTKY 
394 64 Palackého nám.1 

Žilková s?, 58? J5 Jihlava 
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ŽÁDOST O DOTACI NA POŘÍZENÍ CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY - CAS 20 

Základní informace o žadateli 

Obec (žadatel) Město Počátky 

Sídlo obce 
(adresa) 

Palackého náměstí 1 
Počátky 
394 64 

ICO 00248843 

Statutární zástupce žadatele 
(titul, jméno, příjmení, funkce) Mgr. Karel Štefl, starosta 

Bankovní spojení Komerční banka a.s, Praha 

Číslo účtu 78-0076730237/0100 

Osoba odpovědná za projekt 
v rámci obecního úřadu 
(jméno, příjmení, telefon a e-mail) 

Ivana Hůšová - financování projektu 
561034904 
finanonií&lpocatky.cz 

Osoba odpovědná za projekt 
v rámci obecního úřadu 
(jméno, příjmení, telefon a e-mail) 

ing. Drahoslav Kadlec - technické řešení projektu 
606612228 
ha$ici<8>,pocatkv.cz 

Osoba odpovědná za projekt 
v rámci obecního úřadu 
(jméno, příjmení, telefon a e-mail) 

Informace o projektu 

Název projektu 
FZŠ Město Počátky, okr. Pelhřimov - cisternová 
automobilová stříkačka 

1. Časový harmonogram projektu 
(začátek - ukončení) 

1.2.2016-31.12.2016 

2. Účel, na který žadatel chce dotaci 
použít 

Nová cisternová automobilová stříkačka 
CAS 20 

3. Odůvodnění žádostí Město Počátky žádalo o dotaci z Fondu zábrany 
škod a získala dotaci pro rok 2016 ve výší 
2.500.000,- Kč. Původní technika již dosluhuje a 
její provoz je neekonomický. Každý rok je nutně 
provádět velké množství oprav a spolehlivost 
techniky při zásazích klesá. Jednotka působí 
v kategorii JPO II s předurčením na dopravní 
nehody a zasahuje i mimo katastr obce 
s dojezdovóu vzdáleností cca 15 minut. 

4. Celkové náklady projektu - max. 
částka (odhadovaná částka - probíhá 
výběrové řízení) 

6.000.000,-Kč 

5. Dotace z FZŠ - MV ČR 2.500.000,-Kč 

6. Požadovaná částka dotace od Kraje 
Vysočina 

500.000,-Kč 



7. Seznam dokladů (uveďte seznam 
všech dokladů, které k žádosti 
přikládáte). 

1. Usnesení o jmenování starostou 
2. Doklad o podílu města v jiných 

právnických osobách 
3. Kopie registrace akce u MVČR 

V Počátkách dne 31.5.2016. 

MĚSTO POČÁTKY 
394 64 Palackého nám.1 

Razítko esbce a podpis starosty obce 



Příloha 6.1: 

VÝPIS ZE SOUHRNU USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva obce (města) Počátky č. 1/2014 

konaného dne 4.11.2014 

Usneseni č, 1 ZO (ZM): 

Zastupitelstvo obce (města) Počátky volí starostou města Mgr. Karla Štefia, bytem Počátky, 
Sídliště 569, nar. 18.4.1968. 

Razítko, jméno a podpis statutárního zástupce obce (města): 

. fareL 4T£FL 

POČÁTKY 
y$4 64 Palackého nám.1 



Příloha č.2: 

Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 
a) Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona Č. 250/2000 Sbo rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, 
odst 3, písm. f) 1. 

(na samostatném listě doloží žadatel doklad, ze kterého vyplývá, jak byl statutární zástupce žadatele 
uvedený v žádosti o poskytnutí dotace zvolen/stanoven - např. obce doloží výpis usnesení ze 
zasedání zastupitelstva obce; svazek obcí doloží stanovy nebo zápis z členské schůze; spolek doloží 
stanovy nebo zápis z členské schůze; podnikatelský subjekt doloží výpis z registru osob nebo 
z obchodního rejstříku atp.)1 

b) Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10$, odst. 3, písm. f) 2. 

(např. spolek, o.p.s. apod. uvedou do tabulky níže výpis všech svých členů, právnická osoba 
podnikající uvede výpis podílníků, příspěvková organizace uvede svého zřizovatele; svazek obcí 
doloží seznam obcí, které jsou v něm zastoupeny atd.). 

Pořadové 
číslo 

IČO / datum 
narození Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě 

El zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá žádná 
další osoba podíl; týká se všech obcí a měst) 

c) Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst 3, písm. f) 3. 

1 Pokud žadatel tento doklad doložil již v rámci dokladů k právhí subjektivitě, není nutné znovu přikládat 



(např. obec/město uvede zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obcí, místní akční skupina, 
zřizované školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.; právnická osoba 
podnikající uvede podíl v jiných právnických osobách, spolek doloží podíl v jiné NNO atp.) 

Pořadové 
číslo IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 

podíl 
Výše podílu v 

%2 

1 26048477 Vodotechnické služby s.r.o. 100 
2 00365904 Městské muzeum v Počátkách 100 
3 00366315 Kulturní zařízení města Počátky 100 
4 70985014 Mateřská škola Počátky 100 
5 75000814 Základní Škola Otokara Březiny Počátky 100 
6 25172263 S0MPO a.s. Pelhřimov 4,36 

7 65992466 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 
Slezka 0,47 

8 63113074 Svaz měst a obcí 0,04 
9 70812853 Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o. 1,00 

10 61385247 Asociace Národní síť Zdravých měst ČR, z.s.p.o. 0,09 
11 04225317 Dobrovolný svazek obcí Nová Lípa 13,90 

v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě 

• zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatef nemá přímý podíl v dalších 
právnických osobách) 

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele: 

fféjť* /úur£-£ ŠTEFL 

2 pokud není výše podílu přesně dána, uvedte „nestanoveno" 



MINISTERSTVO VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 
Ev. č.: PO -114 - 16031/1 - KA/FIN - 2016 

Městský úřad Počátky 
Palackého náměstí č. p. 1 
POČÁTKY 
394 64 

r-

¥ P&vái líác.!?. 

Praha 5. května 2016 
Počet listů: 1 
Přílohy: 1/8 

.[Došlo: 
1 05, '2018 pPfac.j 

jčís, {.: I pm.: 

I v? 

i ' 
!Ukl. 
r.nak j 

Registrace akce v EPS - PP 014 241 - FZŠ Město Počátky, okr. Pelhřimov - cisternová 
automobilová stříkačka 
Vyřizuje: Ing. Kavan Josef, a: 950 819 912, & j0sef.kavan@grh.izscr.c2 

Na základě odsouhlasené programové dokumentace investičního programu 014 240 
Ministerstvem financí ČR a odsouhlasené žádosti o poskytnutí dotace na rok 2016 Vám v příloze 
dopisu zasíláme „ Registraci akce 

Identifikační číslo EDS: 

» 014D241 00 6030 FZŠ Město Počátky, okr. Pelhřimov - cisternová automobilová stříkačka 

Další přílohu tohoto dopisu tvoří kopie „Žádosti o poskytnutí dotace" na rok 2016 

Dále postupujte v souladu s Podmínkami stanovenými správcem programu v registraci 
akce č. 014D24100 6030 (uvedeny na druhé straně Vaší registrace). 

0 UMDuf 
plk. Ing. Helena Ottlová 

ředitelka finančního odboru 

Příloha: 

Č j.: MV- 60 552 - 4/ OPF - 2016 ze dne 28. dubna 2016 

a BANKOVNÍ SPOJENÍ 
950819(provo!ba) 6NB Praha 1, pob, 701 

í. účtu: 8908-881/0710 

IČO TELEX 6 FAX 
00007064 950819963 

950819967 



Ministerstvo vnitra ČR 
odbor programového financování 

Č.j. MV-60552-4/OPF-2016 

\ ) \ l 

V 

Praha 2 & Í01S 

Počet listů: 1 
Přílohy 2/6 

GŘ HZSČR 
finanční odbor 
P r a h a  

Zaslání „Registrace akce" v EPS - PP 014 241 

Na základě vaší žádosti ev. č. PO-114-16002/1-KA/FIN-2016 ze dne 7. dubna 2016 
a odsouhlasené žádosti o poskytnutí dotace ze dne 15. dubna 2016, provedeného 
rozpočtového opatření ekonomického odboru MV č. 82/82 pod č.j. MV-17824-21/EKO-2016 
ze dne 19. dubna 2016 a provedeného ROP ItSSP č. 18721 ze dne 22. dubna 2016, vám 
v příloze tohoto dopisu zasíláme „Registraci akce" v EDS v roce 2016 pro město Počátky 
na následující akci: 

O 014D241006030 FZŠ Město Počátky, okr, Pelhřimov - cisternová automobilová 
stříkačka 

Jedná se o akci financovanou také z prostředků poskytnutých na základě „Smlouvy 
o poskytnutí finančních prostředků z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů 
na kalendářní rok 2016" ve výši 2 500 000,00 Kč. 

Žádáme vás, abyste při další korespondenci uváděli odkaz na naše číslo jednací. 

Další přílohu tohoto dopisu tvoří kopie Žádosti o poskytnutí dotace na rok 2016. 

Dále požadujeme připomenout subjektu, kterému je dotace určena, povinnost postupovat 
ve smyslu „Věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu 
na financování akcí (projektů) programu" platných pro rok 2016 a podmínek stanovených 
v registraci akce. 

Zdeněk Kroupa 
ředitel odboru 

v z. JUDr. Zdeněk Šváb 

Vypracoval: Ing. Dalibor Nesnídal, ® 849 213 



Registrace akce 

Poskytovatel Ministerstvo vnitra 

Nad Štolou 936/3 
17000 Praha 7 

Identifikační číslo EDS: 014D241006030 

Identifikační číslo EIS 

Název akce (projektu) FZŠ Město Počátky, okr. Pelhřimov - cisternová automobilová stříkačka 

Účastník Město Pelhřimov Typ financování Ex ante 

Palackého náměstí 1 
39464 Počátky 
CZ 

Místo realizace projektu Počátky 
Alokace v území (okres CZ0633 
LAU) Pelhřimov 

!Č 00248843 
RČ Telefon 561 034 903 

Statutární 
zástupce, nebo 
osoba oprávněná 

Mgr. Karel Štefl starosta města E-mail starosta@pocatky.cz 

Fax 

Kód 
řádku Název Termíny akce (projektu) Ukončení 

2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 30.12.2016 

2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 31.03.2017 

Cíl akce (projektu) / Indikátor I Parametr 
Cíl akce (projektu) 

Kód 
řádku Název indikátoru Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota Datum cílové hodnoty 

Kód 
řádku Název parametru Měrná 

jednotka Hodnota Závaznost Minimální 
hodnota * 

Maximální 
hodnota * 

1 32 001 - cisternová automobilová stříkačka ks 1.000 pre 0,000 0,000 

* v případě závaznosti INT je umožněno vyplnit minimální a maximální hodnotu (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit) 
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Financování projektu * údaje v Kč X € 

P.č. Kód řádku do 
31.12,2015 

Aktuální rok 
2016** 

2017 po 2017 Celkem v 
letech 

Závaz 
nost 

** 

Min/Max 
hodnota1** 

1 6110 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 
611s 0,00, 6 000 000,00 0,00 0,00 e ooo 000,00 
64ps 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 

2 6595 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 MAX 

659S 
0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 

3 667S 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 

667s 0,00 3 500 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 

69zs 0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 S 000 000,00 

Souhrn za sk 
INV 

0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 

Souhrn za 
SR 

0,00 2 500 000,00 o.oo 0,QQ 2500 000,00 

Souhrn za SR 
a alokace EU 

0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 

Souhrn 
zdrojů 

0,00 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 

Kl asifikacc SR **** 

P.č. Kód řádku Název 
Druh. 
tříd. 

Odvět. 
tříd. 

IISSP 
Zdroj 

IISSP 
Účel 

Účel. 
znak 

Typ 
SR 

Aktuální rok 
2016** 

1 6110 
NáKíaíiy poiizeni dopravních praslřednů 6 000 000,00 

611S 
MáKlatíy n;i stroje, zařízeni a inventář 6 000 000,00 

64p$ 
SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 6 000 000,00 

2 65S5 
RF. ostatní 6341 551200 2100000 14984 VSR 2 500 000,00 

659S 
Rezervní fond (RF) 2 500 000,00 

3 6679 
VZ- Jiné vlastni zdroje ůíastrtka prearamli 3 500 000,00 

667s 
Vlastni zdroje účastníte programu IVZI 3 500 000,00 

69zs 
SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 6 000 000,00 

Souhrn za SR INV 2 500 000,00 

Souhrn za SR 
2500 000,00 

Souhrn za SR a alokace EU 2 500 000,00 

Souhrn zdrojů -
6 000 000,00 

* hodnoty v jednotlivých řádcích se uvádějí v Kč na 2 desetinná místa 
•* pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto dokumentu, jsou závazné objemy aktuálního roku, pokud není pole závaznost 

vyplněno, není závaznost stanovena 
•«< v případě závaznosti INT se vyplňuje minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit) 
"»* Klasifikace může být v průběhu raku upřesněna poskytovatelem 

' .mm in t . 
Podmínky účasti státního rozpočtu na financování akce & 014D241006030 stanovené správcem programu k registraci 

1. Účastník programu musí dodržet "Věcné, časové a finanční podmínkv účasti státního , „ r daný rok (dále jen podmínky). mmKy ucasíl statn,ho rozP°6tu f» tancováni akcí (projektů) programů", platné pro 

2. Účastník programu musí dodržet závazně stanovené termíny, parametry a financováni akce. 

3. Nová požární technika musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou 
č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických oodmínkárh nntámt „ GŘ HZS ČR. y podmínkách požární techniky a požadavky vzorové technické specifikace stanovené 

4. Před vydáním .Rozhodnutí o poskytnutí dotace" nelze čerpat prostředky státního rozpočtu. 

i S T '  " " " " "  * — < x " w " » " — » * . » «  

o * —r M. n, KW mui_ m v ̂  ( 

zsz&sr- « » » > . i « - « « « o v 4  M B W  

8. Finanční prostředky uvedené v řádku ee7s (Vlastní zdroje účastníka orooramu iwv, K,,H„ » . 
že skutečná výše bude stanovena v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace" na základě Předtoč řízení s tím. 

28.04.2016(12:03:58) 
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-Q1V7 nS'n'arg gP ňrnctnik nmaraiTiu rozlíofepro hodnoceni nabídek pomoci zákiacinmo Hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídek dle 
ustanovení § 78 odst 1 písm a) zákona č. 137/2006 Sb., musí prokázat vztah užitné hodnoty a ceny dle § 78 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., a dáte 

• ^ váhu dílčího hodnotícího kritéria „nabídková cena* minimálně 80%, 
• v Dřfeadě ooužiti kritéria záruční lhůta" se stanoví přiměřené dolní a homi limity záruk, 
• budou-lípoužívána kvalifikační kritéria, musl být přiměřená plněni zakazky a nesmi neopodstatněně zužovat počet nebo okruh potencionálních 

dodavatelů, 

10, Účastník programu zajisti, aby splatnost vystavovaných daňových dokladů (faktur) nebyla kratší než 30 dni. 

11. Dotace bude poskytnuta formou Ex ante. 

Datum 
Schválil 

2 8. 04. 2016 
Zdeněk Kroupa, vrchní ministerský rada, 
ředitel OFF MV 

,'ům /V 

C.j. 
Vyřizuje 

Telefon 
Razítko a podpis 

E-mail 

MV-60552-4/OPF-2Q16 

Ing, Dalibor Nesnídal 

AUi. 

974 849 213 

dallbor.nesnidal@mvcr.cz 

28.04.2016(12:03:58) 
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MINISTERSTVO VNÍTRA 

generální ředitelství HZS ČH 
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ŽÁDOST 
~ "*""0"|Í0skyfniifí dotace Ha rok 

flSIti® siém0? that | 
I &tfstyeote* i 

Í h at\k- WR | a in- £th<í 

I. Identifikační údaje žadatele 

1, Organizace - firma (obchodní název) 

; c.j.: 
5 fi.dopor.: 
Í příloh'. 
{ počat ilstCi". opracoval _ 

Město. Počátky 

2. Adresa 

PSČ Obec Ulice,1 č. domu 
594 64 Počátky Palackého nám. 1 

3. Statut 
ICO; 00248843 DIC: CZ00248843 

Zápis v obchodním (podnikovém) rejstříku: 
Právní norma: "Všeobecné Činnosti a 
správy 

veřejné Datum registrace: 1. 7. 1973 

Baiíkovní ústav: GE Money Bank a.s. w - e t  i Q K i f W o  
Číslo účtu: 19-1000523834/0600 

II, Identifikační údaje investiční 

4, Název investiční akce; 

Pořízeni nové CAS 20 

5. Místo realizace- investiční akce: 

Krai Územní obvod HZS kraje Obec 
Vysočina Pelhřimov Počátky 

í 



6. Zdůvodnění nezbytnosti &i<ce: 
t vvstižné 8 přesně v>jédřeni. proíjc nutné pořídit terno majetek V případě, že účastník programu požaduje konkrétné v>s.pccifikovan\' 

druh mai^ku (např. automobil konkrétní výrobní značky, vťctni typového ozngíem}, je nutno řádně zdůvodnit tmo jedinečnou 
požadovanou vlastnost majetku, kterou jiný technicky srovnatdi)}' druh majetku nedisponuje a není je tudíž možno nahradit] 

, ri?ika vyplývajíc! z nerealizace pořízení majetku., které nedostatky budou potočním konkrétního majetku řeíeny (ods-tranínv či 
zmimřny), 

t úkoK. ke kterým bude- majetek využíván, jejich přesná specifikace 

nová CAS 20 nahradí starou CAS 24 L  103. jejíž stav již neodpovídá potřebám JPO 11 
s předurčením pro zásahy u DN. zejména jde o značné opotřebení a zvýšené náklady na 
provoz vozidla 

- vzhledem k podmínkám dislokace JPO v kopcovité části Vysočiny bychom novou CAS 20 
chtěli na podvozku, který bude vyhovující pro jízdní vlastnosti na silnici i do terénu 
s minimálními provozními náklady, vysokou spolehlivostí a minimální vzdáleností 
servisního střediska. 

- členové JPO mají odborné znalosti a zkušenosti s typem podvozku Tatra. Obdobné 
zkušenosti mají i okolní JPO používající stejný typ podvozku a jejich reference jsou velmi 
dobré. 

- v případě nerealizování akce. bude obec nucena investovat prostředky do udržení 
akceschopnosti již nevyhovující CAS a v případe větší poruchy, techniku dát mimo 
provoz. 

7. Vyhodnocení efektivnosti realizace investiční akce: 
< vyjádřeni k hospodárnosti a efektivnosti při využiti pořízeného majetku, jaký vliv bude mit jeho pořízení na plnéní stanovených úkolů. 

- pořízením nové CAS 20 se náklady na opravy sníží na minimum., sníží se i Četnost a 
nutnost provádění údržby oproti stávající CAS. 

- doide ke zvýšení bezpečnosti osádky, k podstatnému zlepšení užitně technických vlastností 
- ďojezd. dostupnost, možnosti a doba taktického nasazení vozidla 

- CAS 20 bude JSDH města sloužit další desítky let. 

8,  Financování investiční akce (v tisících Ke nst  Jedno desetinné místo) 

a) vlastní zdroje 3 000 000 

b)bankovní úvěry j 

c) jiný způsob financování 500 000 

d) výše požadované dotace 2 500 000 

Celkové finanční pokrytí investiční akce: 6 000 000 

9 7jištění přípravy s realizace investiční akce (měsíc/rok): 

Zahájení , 10/2015 Dokončení • 10/2016 

' 
Předání do užívání 12/2016 
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lit Doplňující údaje 

10. Odpovědny pracovník poverený jednáním s Ministerstvem vmt,,, „ , 
ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České rennhlilJ flVgeř*r&lmm 
generální ředitelství HZS ČR): republiky (dale jen MV-

Příjmení, jméno, titul Kadlec Drahoslav Ing. 

Adresa Žižkova 68, Počátky 

Telefon 606612228 Fax 

11. žadatel je povinen bezprostředně seznámit příslušný územní odbor HZS kraje se 
všemi okolnostmi, které realizaci předmětné investiční akce prodlužují nebo 
ohrožuji. Dále je povinen oznámit rozhodné změny údajů uvedených v žádosti 
o poskytnutí dotace přímo MV-generálnímu ředitelství HZS ČR bez zbytečného 
odkladu. 

12 MV-«enerální ředitelství HZS ČR si vyhrazuje právo na vyžádání dalších informací 
souvisejících $ předmětnou investiční akcí a stanovení podmínek pro čerpání 
poskytnuté dotace. Dále si vyhrazuje právo kontroly čerpání dotace a věcného 
plnění včetně veškerých dokladů týkajících se výše uvedené investiční akce, 

' 

13 Žadatel souhlasí s výměnou údajů souvisejících s předmětnou investiční akcí mezi 
jViV-^enerálním ředitelstvím HZS ČR, Ministerstvem financí a příslušnou 
financující bankou. 

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné: 

Příjmení, jméno, titul, statutární zástupce: Razítko a podpis: 

Štefl Karel Mgr. fry-- <--:-

Datum: 16. března 2015 
"7 

34. Přílohy 

Příloha č. 1 ~ Usnesení 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky 
Příloha č. 2~ Kritéria pro vyhodnocení žádosti 
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15. Vyjádřeni HZS kraje: 
0 Stanovisko k předložené žádosti z hlediska potřebnost realizace navržené investiční akce 

liďí^a^DHMěia Počátky je jednotka kategoíiělPO II. Je předuřčěňáprozásahy na dopmňT 
nehody. Jednotka SDH města disponuje CAS 32 na podvozku T-148 r.v. 1982 a CAS 25 na 
podvozku LIAZ 101 r.v. 1991. Technika je s ohledem na stáří udržována s maximálním vypjetím a 
s nemalými provozními náklady. 

! Svojí polohou a kategorií významně zabezpečuje "hasební obvod na pomezí okresů Pelhřimov 
Jihlava a Jindřichův Hradec. Přístup stanice JPO I v této oblasti je na hranici dojezdu (st. Kamenice 
nad Lipou) a případné omezení akceschopnosti by výrazně snížilo zabezpečení z hlediska požární 
ochrany, příp. jiných mimořádných událostí v uvedené oblasti. V hasebním obvodu jednotky SDH 
Města Počátky je řada zařízení pro seniory i řada např. zemědělských objektů. 
HZS Rraje Vysočinajouhlasí s poskytnutím státní dotace na nákup nové CAS v roce 2016. 

Datum: 22.4.2015 

16. Vyjádření MV-generálního ředitelství HZS ČR; 

i 

Ministerstvo vnitra 
generální ředitelství 

Hasifel'iho záchranného sboru ČR 
Kioknsrava 28 

148 01 Praha 414 
-4-

l . j .  nv-22225 -  ̂ /Po -IKS -£01S  

Dotace schválena ve výši 
1 

Datom: 1 - 01, 2016 
Schválil: ^ ^ 1 

17.-Vyjádřen' ~ i Ministerstva vnitra: 

— 
Datum: !2 ) -04- 2016 

9 1 0 2  - W -  i  Z 

Schválil: /f XtQvt/fft " 
1 / €  d ť  f l l  ů d l o f  j  
X^-í-— ^— 
2 f 


