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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) y 
Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/I. Šteklová 23. 6. 2016 Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OE/R. Paulíková .6.2016 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00295647), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: pokorný.j, datum ověření: 16.6.2016 14:02:13): 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 30600,-, Datum Od: 2016-06-21, Datum do: 2016-11-30, Perioda:, ODPA: 5311, ORJ: 1500, ORG: 
5172 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 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). 



KUJIP01A5B7O 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
navřená 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") 

ZZ01630.0018 

ČI. 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" 

a 

Město Velká Bíteš 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 59501 Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87 
IČO: 00295647 
zastoupen: Ing. Milanem Vlčkem, starostou 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-1726751/0100 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Zabezpečovací a protipožární systém - Základní umělecká 
škola Velká Bíteš", blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy jako Příloha č. 2 (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. 

ČI. 4 
Závazek Příjemce 
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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. 

3) Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 30 600 Kč (slovy: třicet tisíc šest set 
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 mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 102 007 Kč 

Výše dotace v Kč 30 600 Kč 

Výše dotace v % 30 % z celkových nákladů na akci 

Podíl Příjemce v % 70 % z celkových nákladů na akci 

Podíl Příjemce v Kč 71 407 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 či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se 
nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

ČI. 6 
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Způsob poskytnutí dotace 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30 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 realizací akce a , povinen akcí zrealizovat 
nejpozději do 30. listopadu 20GÍ16, 

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, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, ), 
i) náklady na právní spory, 
j) náklady na publicitu, 

5) Uznatelné náklady akce jsou; 
a) náklady na pořízení a instalaci elektronické zabezpečovací signalizace s 
příslušenstvím, 
b) náklady na zprovoznění systému, 
c) náklady na dopravu a zaškolení. 

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, 
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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 jejích 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 ZZ01630.0018", 

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 
„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 30. listopadu 2016. 
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. listopadu 2016 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www,kr-vvsocina.cz/prevence-kriminalitv. 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 jejích úhradě, 

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 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

ČI. 9 
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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. 

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. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

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 a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Josef Pokorný tel: 564 602 164 email: 
pokorny.josef@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 ČI. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 2 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. 
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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) 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. 

7) 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. 

8) Nedílnou součástí této smlouvy je; 
a) Příloha č. 1 - vzor závěrečné zprávy 
b) Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 12. 5. 2016. 

9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
21. června 2016 usnesením č. Ol?/04/2016/ZK. 

Já 3- mf 
Ve Velke Biteši dne ' • ! V Jihlavě dne ^ g -07- 2016 

Ing. Milan Vlček 
starosta 

tí 

MUDr. Jii 
hejtman 

\ 

c/c 

Kraj Vysočina 
Žižkova 57, 587  33 Jihlava 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ 
dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina 2016 

PŘÍJEMCE DOTACE: 

NÁZEV PROJEKTU: 

Popis realizace projektu (popište o jaký objekt šlo, zda byl projekt realizován v souladu se 

pokud ne, tak proč ad. V případě instalace elektr. zabezpečovací signalizace uveďte, zda je napojena 
na Policii ČR. 

[Skutečný začátek a konec realizace projektu: 

Poznámky a připomínky: 

SMLUVNĚ STANOVENÉ NÁKLADY NA PROJEKT Kč % 

Výše dotace z rozpočtu Kraje Vysočina 

Podíl příjemce 

Celkové rozpočtové náklady projektu 
SKUTEČNĚ VYNALOŽENÉ NÁKLADY NA 

PROJEKT % 

Výše dotace z rozpočtu Kraje Vysočina 

Podíl příjemce 

Celkové skutečné náklady projektu 
Vyúčtování dotace 

Druh nákladu Celkem 
Finanční 

prostředky 
žadatele 

Dotace 
z rozpočtu 

kraje 
1. Osobní náklady zaměstnanců žadatele, z toho: 
a) mzdy, platy a pojistné na SaZ P 

b) dohody konané mimo pracovní poměr 

2. Ostatní osobní náklady, z toho: 
a) honoráře, odměny účinkujícím 

b) dohody konané mimo pracovní poměr kromě a) 

3. Cestovné, z toho: 
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a) dopravní náklady žadatele, zaměstnanců (členů) žadatele 

b) ubytování a strava žadatele, zaměstnanců (členů) žadatele 

c) dopravní náklady mimo a) 

d) ubytování a strava mimo b) 

4. Materiálové náklady, z toho: 
\ 

a) spotřeba materiálu, kancelářské potřeby, čistící prostředky 

b) knihy, časopisy, odborné texty, učebnice 

c) spotřeba energie, vody, plynu, PHM 

d) propagační materiály 

e) ostatní 

5. Služby a ostatní provozní náklady, z toho: 
a) poplatky poště, bankám 

b) telefony, Internet, datové přenosy > 

c) školení, poradenské a právní služby 

d) leasingové splátky (finanční pronájem) 

e) služby reklamních agentur, PR 
f) pojištění majetku, podnikatelských rizik atd. 
g) opravy a udržování 
h) DROBNÝ dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč pořizovací ceny) 
i) DROBNÝ dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. Kč pořizov. ceny) 
j) ostatní 
6. Nájemné a operativní pronájem 
7. Finanční náklady, z toho: 
a) úroky z úvěrů 

b) poplatky a daně 

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM (položky 1-7) 
8. Dlouhodobý hmotný investiční majetek, z toho: 
a) budovy, haly, stavby 

b) přístroje (hardware), zařízení, dopravní prostředky 
c) pozemky, pěstitelské celky trvalých porostů 

d) ostatní dlouhodobý hmotný majetek 

9. Dlouhodobý nehmotný investiční majetek, z toho: 
a) software 

b) projektová dokumentace 

c) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM (položky 8-9) 
VÝDAJE CELKEM 
Příloha: kopie faktur, výpisy z bankovního účtu 

V dne 

Jméno, razítko a podpis oprávněného zástupce 
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FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI 
>ANU OBECNÍHO NEMOVITÉHO MAJETKU OBCÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 

2016 
nformace o žadateli: 

Obec 

(žadatel) 

Město Velká Bíteš 

Sídlo obce 

(adresa) 

Masarykovo náměstí 87, 595 01 VELKÁ BITES 

ICO 00295647 

Statutární zástupce žadatele 

(titul, jméno, příjmení, funkce) 

Ing. Milan Vlček, starosta města 

/ 
Počet obyvatel k 1.1. 2016 5044 

Bankovní spojení KB Žďár nad Sázavou 

Číslo účtu 19-1726751/0100 

Osoba odpovědná za projekt 
v rámci obecního úřadu 

(jméno, příjmení, telefon a e-
mail) 

Bc. Tomáš Zedník 

Masarykovo náměstí 87, 595 01 VELKÁ BÍTEŠ 

725 001 091 

tomas.zednik@vbites.cz 

Informace o projektu: 

1. Název projektu Zabezpečovací a protipožární systém - Záklaclnr umělecká 
škola Velká Bíteš 

2. Časový harmonogram 
projektu (začátek -
ukončení) 

07/2016-10/2016 

1 



Wi 
"M 

"'• i- •• .•: i# 
3. Učel, na který žadatel 
chce dotaci použít 

Vybudování elektronického zabezpečovacího pohybo\^fÉÉl 
a požárního systému v objektu základní umělecké školy^H 

4. Odůvodnění žádosti 

(popis výchozí situace, která 
vede k podání žádosti) 

Objekt ZUŠ bude procházet rekonstrukcí, kdy o ~~ 
prázdninách je v plánu řešit centrální vytápění objektu, 
výměnu oken a zároveň bychom chtěli při této akci objekt 
zabezpečit. Budova nemá žádný stávající zabezpečovací 
systém. Nemovitost přímo sousedí s náměstím 
Osvobození, takže není možné ani objekt oplotit. Stavba je 
dvoupodlažní a prvního podlaží je zároveň s okolním 
terénem. Okna přízemí jsou tak velice dostupná pro 
vniknutí potencionálních pachatelů. Vybavení, hudební 
nástroje, zvukařské technologie a nová multimediální 
učebna má vysokou hodnotu. Elektronický zabezpečovací 
systém zajistí také splnění požadovaných podmínek 
pojištění nemovitosti proti krádeži a požáru. 

5. Bližší popis projektu 

(cíl projektu, cílové skupiny 
apod.) 

Vybudování elektronického zabezpečovacího systému a 
požárních čidel má za cíl zajistit bezpečnost dětí, učitelů a 
pracovníků školky. Dále pak zamezit loupežnému vniknutí 
do objektu školky a také možnému zamezení vzniku a 
šíření požáru. 

6. Vymezení nemovitosti: 

- adresa 

- číslo popisné 

- číslo parcely 

- typ objektu (obecní úřad, 

budova ZŠ, knihovna ap.) 

Hrnčířská 117, 595 01 Velká Bíteš 

č.p. 117 

11 

Základní umělecká škola 

7. Celkový rozpočet 
projektu 

(včetně DPH) 
102 007 Kč,-/ 7 

y' 
100 % 

z toho finanční spoluúčast • 
žadatele (včetně DPH) 71 407 Kč,- 7 0 %  

z toho požadovaná výše 
dotace (včetně ĎPH) 30 600 Kč,-

\,y 
3 0 %  

2 



/ - r, 

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 

(v případě zastoupení na základě plné moci 
plnou moc přiložte) 

4 



/ tel. 603551853 
Jabezpečovací a kamerové systémy info@vanekalarm.cz 

Elektroinstalace !č:0S0S324i 
D!Č:CZ7407CV:47i38 

Genová nabídka č. 201851 

Instalace elektronického zabezpečovacího systému v Základní umělěcké škole, Velká Bíteš 

Cenová nabídka zahrnuje instalaci zabezpečovacích a požárních čidel v ZUŠ, včetně připojení na optickou 
šíť. 

položka popis dodávky Ks cena celkem 
PB-NZ Plechový box s napájecím zdrojem 1 3 299 Kč 3 299 Kč 

PB Plechový box pro optiku 1 692 Kč 692 Kč 

RIO Sběrnicový koncentrátor s plechovým boxem 2 2 699 Kč 5 398 Kč 

OP Zabezpečovací ústředna 1 4 599 Kč 4 599Kč 

GSM GSM modul 1 6 896 Kč 6 896 Kč 

HUB Posilovač sběrnice 2 3 499 Kč 6 988 Kč 

LAN LAN převodník 1 3 869 Kč 3 869 Kč 

KLV Klávesnice LCD 2 3 582 Kč 7 164 Kč 

PIR-S Pohybové čidlo 14 810 Kč 11 340 Kč 

PC-K Požární čidlo - kombinované 3 1 356 Kč 2 712 Kč 

PB Čidlo úniku plynu 1 1 632 Kč 1 632 Kč 

AKU Záložní akumulátor 2 1 986 Kč 1 986 Kč 

S-IN Siréna vnitřní 1 432 Kč 432 Kč 

LVK Lišta vkládací 120 20 Kč 2 400 Kč 

KAB Kabel UTP 320 12 Kč 3 840 Kč 

cena dodávky materiálu 63 247 Kč 

drobný montážní a instalační materiál, instalace, oživeni a programování, doprava 21 056 Kč 

cena za kompletní dodávku celkem bez DPH 84 303 Kč 

DPH 21% 17 704 Kč 

cena za kompletní dodávku celkem s DPH 102 007 Kč 

S pozdravem Vaněk Martin 

6-5-2016 MARTIN VANĚK 
Vančurova 2095/10 


