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Potvrzení příjmu smlouvy do 
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Zodpovídá: Příkazce operace: Ol/P. Pavlinec 27.6.2017 /uj' Zodpovídá: 

Správce rozpočtu: OE/R. Tesařová 2 8, 06. 2017 r, -
Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 70885231), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: stastna, datum ověření: 27.06.2017 11:20:01): 

Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2017, FV01977.0026, projekt 
"Webové stránky ZŠ a MŠ Dolní Vilémovice" 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 14520, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 3636, ORJ: 1372, ORG: POL: UZ: 

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

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

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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FOND VYSOČINY 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na zákíadě 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") 

(FV01977.0026) 

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: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800 t 

a 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Vilémovice 
adresa: Dolní Vilémovice 42, Dolní Vilémovice, 67542 
IČO: 70885231 
zastoupen: Mgr. Jarmila Nováková, ředitelka ZŠ 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení a číslo účtu obce (Obec Dolní Vilémovice) - zřizovatele: Komerční banka, 
5226711/0100 (rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace 
k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny 
(dále jen „dotace") na realizaci akce Webové stránky ZŠ a MŠ Dolní Vilémovice, 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 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 14520 Kč (slovy: čtrnácttisícpětsetdvacet 
korun českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. t 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. 

Celkové náklady akce 29040 Kč 
Výše dotace v Kč 14520 Kč 
Výše dotace v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 14520 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle ČI. 5 odst. 2. 

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

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací 
na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 
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ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 90 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s 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 30. 11. 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. t 

4) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má 

u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z přidané hodnoty - v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kanceláří, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za připojení k síti, papír, topení, kancelářské potřeby aj.) 
a mimořádné náklady uživatele přímo nesouvisející s projektem, 

i) náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
I) služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) pořízení či oprava prostředků komunikační, výpočetní či spotřební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, přehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), přímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty přímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) SW, který přímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (např. redakční systém, 

webový popř. aplikační server, SW pro zpřístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) pořízení přídavných modulů redakčních systémů, 
c) pořízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) pořízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na pořízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) pořízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

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

ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

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

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

Sb., o účetnictví,' ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). 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 
sek 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 v daňové evidenci sledovány odděleně 
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, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0026, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). 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. 11. 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, 
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f) doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn 
na http://www.kr-vysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
739339/p1=8764, která bude obsahovat: 
- stručný popis zrealizované akce, 
- fotodokumentace zrealizované akce, 
- informace o realizované publicitě a její doložení, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 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, paragony, 

účtenky, 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 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. 

ČI. 10 
Publicita 

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

2) Na výstupech akce4 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-vvsocina.cz/publicita. 

3) V případě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, příjemce hardware označí 
„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který 
je ke stažení na www.kr-vvsocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
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uvedeného včl. 7 odst. 1 této smlouvy. Příjemce případně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn. 

4) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprostřední blízkosti 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 nejméně 3 let ode dne uvedeného v ČI. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

5) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

6.) „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 

f, 
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. 

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. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340, 
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
čísjovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu 
je povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2017 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 
usnesením č. 1026/20/2017/RK. 

fj, -nvmcit' 

Základní škola a Mateřská šknin 
Viií:inovice 

D ol.ru .Viléxno vice 42v -&75- g 2 • 
MgíiC JaMflla2t3lpváková 

ředitelka ZŠ 

Jihlavě dne 

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana 

Kítíj ¥yó^Jh,'i 

Žižkova 5 7, 587 33 Jihlava 
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Kraj Vysočma 
FONIJWSUUNY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Čřslo {Žadatel nevyplňuj 

Kód elektronické žádosti tpo 
flnálnFm vyplněni žádosti ki;kíi-éle n-s 
.Odeslal dala1- v záhlaví fqjmuláfe} 

FVQ1977,06 JJ4J 7-37 

Název grantového programu informační a komunikační technologie 2017 

Název projektu Webové stránky ZŠ a Mě polní Vilémovice 

Podprogram Ai Webové stránky 

Přesný název: Základní skala a Matsrskáškotó 
Dolni Vilémou•cej 

Právní forma; Přlspévková',orQirt3sac.i 
Ulice: Dolni Vilémovice 42 

Identifikační úcíij© žadatele 
Obec: Dolni Vilémovice 

Identifikační úcíij© žadatele PSČ: 67542 

Pošta; Lipník ii Hrotovic 

ÍČG/RÓ: 70B85231 

Název baňky; Komerční banka 

Číslo ŮGlii: i 9'775460í}207/010Q 

titul- ygr. 

Statutární zástupee žadatel© 
Jméno: JármiJa l 

Statutární zástupee žadatel© 
Přijmení. Nováková 

Funkce; ředitelka: ŽÍ 

Titul: Nigr 
Jméno: Jarmila 

Žádost opracoval (kontaktní Příjmení; NováKsvá 
osoba projektu) Funi^é" fšdjtaH<a ZŽ 

Email" zs-daJniVilemowqB@ssznanicz 

Tel.: 724690410 

2ď Ušitími it/op a škola 
Dolnj VilOxjleivfdR' 

U'tfni Sfilfftni p, 4 2, tí ,«j ii 
I& ('ObiT'FiiJ.iJ, 



Intísntifikačni údaj© 
stfteoyatele (vyplní jen tadite!, 
pokudl je příspěvkův^it 
organizaci zřizovanou obcí) 

Přesný název. Obtic Dolní Vilémovice 

IČO: 289302 

Název banky Komerčni banka 

Čisío účtu 522671VD1GD 

% Lokal izact projektu 
(MěmMtitec/iwkforegioo) 

obec Dolni V#movíré,'okr Trpbld, Kíl| Vysočina 

2, Odůvodnění projektu 
(Popište výchozí sitmoi, která Vás 
red's k podání žádosti} 

Webové stránky školy jisou zsstarald vzhledov# i ; 
funkčně, Postedm obnova proběhla v roce 2017 a 5 

to neprořesí análním způsobem. V současné dob© 
již nejsou kompatibilní s většinou webových 
prohlížečů a nejsou ani funkční na mobilních 
zařízeních {tablety, mob i in i telefony). Velíce 
obtížná je aktualizace stránek Naprosto chybí 
možnost zpětné reakce odj čtenářů - vyjrna 
máslových adres, Stránky jsou desígnovi zastaralé 
a nepružné, 

t 

3, Cite projektu 
(Stručný výčet eííůt jM'í mě byl 
projektem dosaženo} 

K hlavnímu eilu projektu patří, 
1)lnóvace webových stránek školy (nový 
profesionální design, funk&| pro všechny typy 
prohtaztícu a mobilních zařízeni), K díífiim cílům 
projektu počítáme: 
1)ZvýSenl infaiwiovanQStj láků a rodičů. 2) 
Kvalitnější propagace Školy a aktivit kterých jsou y 
ni dělány. 3) Poskytování zpětných informovačí 
škole ze strany návštěvníků stránek, 4} Zlepšení a { 
zjednodušení aktualizace StiineSí prostřednictvím | 
redakční činnosti pedagogického sfagiU Umožněni! 
prohlížení stránek i v jiný# jazykových mutacích. 

4 Cílové skupiny 
(Popište cílově skupiny., na něž ji 
mvrimvůťiý pmjekt z&měfm a 
jféflůit p&tfeby, ftte# navrhovaný 
projekt 

1. Žáci a rodíce - zlepšeni inforíiwyapestf tí ikote i 
jěji činnosti. Umožnění komunikace m#£l ikdow, 
radiči a žáky. 
2. Učitelé - zvýšení podílu jednotlivých filenů 
pedagogického sboru ná aktualizaci obsahu 
'webových siránek školy, 
3. Vedení školy - zlepšení propagace:Skety u 
veřejnosti, umožnění zpětné vazby, oslavení 
potencionáúlnsch zájemci) o umístění diěK na 
školu 



5. Popis prů§IStíu 
fV případě potřeby podrobněji 
mmpišm vsamostatněm 
tíúkuffláftH kietf doložte k 
žádosti} 

Náplni projektu je kooiplexnt vytvořeni nových 
stránek školy, latere budou splňoval nejpflsnéjší 
současná kritéria pro tuto oblast,. Samotné 
realizace bude probíhat formou zakázky u 
profesionál ni firmy, která se zaměřuje na projekci a 
realizaci komplexních internetových řešeni, 
Nedílnou součástí je i celkové zabezpečeni 
obsazených dat í jejích provozu. Součásti zaíMní 
zakázky jsou i další nezbytné služby např.: web 
hosting 1GB, základní SEO optimalizace pro 
vyhledávače, licence na redakční činnost, 
monitorováni provozu 24 hodin denně, řešeni 
případných profelimů do 48 hodin pravidelné 
zálohováni d^t,2ŘdgríP# fii technická podpora. 
Nefcteré z těchto služeb budou hrazeny formou 
mes čníte paušálu - tento náklad není součásti 
finančních požadavků této žádostí a bud# hrazen z 
provozních prostředku Skaly, 

,ii Výstupy projektu 
(Uvijte konkrétní a pokud možno 
kva rtifikuvanó výstuipy projektu) 

Nové webová stránky Základní sKoly a Mafefškč 
školy Polrví VifěitiiQviee 4:2* t 

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátak/ukončérií 
projektu 

Zahájení projektu po podpisu smlouvy, o poskytnutí 
dbfóce PFedpokla 10, červen 2017, 
Ukončení projektu 80,112011 



8. Orgsniiačiii a odborné 
2 a bezpečen S projekty 

(Popište ViMe ctfbomé a 
organizační schopnosti včetně 
předúiíých zkušeností s 
réalfcéQl pmjůhtů) 

jReaiiiiěi celého projektu zas'reif Mgr, J, 
[Nováková, kfsrft jě V současné dab.! na pozoc< 
[řitiiteiky Základní a materské školy y Polních 
/ílémovicich. 

á, Janrola Novákové - í.č.ředítilKa skoty, jsem 
lyia v minulostí retijíitorkou (iiriotig projektů; před 

( ásíupem do Funkce ředitelky této Ikoly Jsem 
JjůsoWfa jako prajéktový manažer na několika 
školách v repyWfee (Třebíč - Na Kopcich/ZŠ, 
Střední zdravotní škola;'Třebíč, Bílá Lhola/ZŠ, 
SVč Ivančice, ŽŠ /Švatobonce - Mystffn) Byfa 
jsem rovněž vedérta v centrální databázi 
hodnotitelů a pro místo TřeblS úspěšné jsem 
napsala a podala projekt " QRPTFeblů - síťován! 
Školí jějích vzájemná spolupráce a praktická 
pomoc ohroženým zaKům" v ho-dnot# cca 23 458 
340 m (&-1.07/1100M8,0003), V sauiasná 
době realizujeme v fini! škol© projskl šablony a 
pcdaíi jsme JfwestíBfii záměr m výstavbu nové 
mullífunkení učebny. 

Osikové náklady na 
projekt £ti4ÍJ Mfi 10Q.00 % 

t, Resgpúcět projektu 
(podmhnýjmMk&vý: FQžpúě&i 
ppofiktú mšiěte spólěčňé s touto 
ĚádostQ it žadaiěfó* ktďí mohou 
upíůkiit ®dpoŠ®t DPH m ysfcfptf, 
se tiákiady uvádějí hm ĎPN, 
Ostatní žadatelé wáděft náklady 
mm DPH, 

Požadovaní výáe 
dotace 14 52fl Kč 50,QQ % 

t, Resgpúcět projektu 
(podmhnýjmMk&vý: FQžpúě&i 
ppofiktú mšiěte spólěčňé s touto 
ĚádostQ it žadaiěfó* ktďí mohou 
upíůkiit ®dpoŠ®t DPH m ysfcfptf, 
se tiákiady uvádějí hm ĎPN, 
Ostatní žadatelé wáděft náklady 
mm DPH, 

- ž teto ImsStiůoí 
tíoíscs 0 Ká ťPP % 

t, Resgpúcět projektu 
(podmhnýjmMk&vý: FQžpúě&i 
ppofiktú mšiěte spólěčňé s touto 
ĚádostQ it žadaiěfó* ktďí mohou 
upíůkiit ®dpoŠ®t DPH m ysfcfptf, 
se tiákiady uvádějí hm ĎPN, 
Ostatní žadatelé wáděft náklady 
mm DPH, 

-i toíjo mmmiitíní 
ei&tmB 14520 Kg 100,00 % 

t, Resgpúcět projektu 
(podmhnýjmMk&vý: FQžpúě&i 
ppofiktú mšiěte spólěčňé s touto 
ĚádostQ it žadaiěfó* ktďí mohou 
upíůkiit ®dpoŠ®t DPH m ysfcfptf, 
se tiákiady uvádějí hm ĎPN, 
Ostatní žadatelé wáděft náklady 
mm DPH, Spoluáéast žadatefe 14 520 m 50,00 % 
ftástky uvádějte v celých Kč 

- f řote tnvss Mní 
spůtaučast •Ů KG 00 % 

-1 íona mkwmilčn! 
ŠpůííJŮŮMSt 14 529 Kč 100 00 % 

10, Plátnwstvt DPH W lajitels (zakřížkujte vhodnou variantu) 

žadatel jt píšícím DPH a Uždteňitelriých plnění plšjatýcti ¥ souwitó&tí 3 
financováním dirtéhů-projektu nemá nárok na aJpeíit dani i přtené hodnoty 

žadatel jé píátéiffť DPH a u zdanitelných pfnšnl přijatýeli v sowfalosil s 
financováním tísného projektu má nárok na odpočet.daně i pfidiíié Hůdrtpty 

, žadatel není plátcem DPH 

11, Prohlášení žadatele, že zajisti podíl.rta spdufiíianoování.prťsiekttí a souhlasí it 
zveřejněním vybíraných údajů o projektu 

Žadatel prohEaluje, i® lijteíi podii na spolufinancování projektu a soubfisi se 



lůffá|riSnÍrr! éyittó jména (Obchodního jména) adresy (sMláh názvu projektu a ¥|4b 
přftflfefié podpory pro ůfie^ informovaní o čerpaní prostředků z Fondu Vyaoiiii|, 

12; Prohlášení žadatele p vypořádám zava2kú (rietyNá se obel, svazků obe! a 
srkaníf#ifiiteovanýeh a siklátíiných Krajem Vysočina} 
Éadatil prohlašuje, I® mál 

^pořádá nry závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vúůi 
Státnímu rožpéětu.sé pdv&iujl závazky vúúi fmnčnfffiu úřadu, Správě sociálního 

'$0ťovnám a Celní správě; m státní fondy se považuji Fgnd 
nůivdnfňú fMpiku, Štátfií fetiid životního prostřeli, PMemkůvý fond, Statni fond mzmjě 
dj(éimf BSiámtfmdí d&pmvni infrastruktur}, 
b) na majetek žadatel© mm vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v liltvMa#.. 



i'ÍL Prahíáieni žadatele o úžtínimobdobi f nevyplňuje žadatel, který' používá účetní: 
oMobf shodne s kalendářním rokem a žadatel, který n^rif Életnt jednotkou| 
Žadatel praWsšujt, is používá .účetní oMebf fhespsifirsky roh) od tí® 

14, Seinám dokladů {Uv&ál& smmfíí vimh áoktaďů, ktsm k ištímii 0ktitíálě u oůfsíujte 
&•) 

i} Specifická fciiféría, 2) doklad o právní subiekfívifě + jmenování do 
řunkce,3)DoIožeíij náležitosti dle zákona #» 250/2000 Sh 4) rozpočet Sjlslevnl popis 
projelítw 

li A . i , í i }í^ v-< t\ i-ťi 

V Dolních Ví|iérriQvicfch člíieiU.2017 

Á, A/ . 
:|ácÍiU ŇiMilu «i^Tní»'«•*»5"i 
U Pnlná Viícnioifa^ 
Ddítií ;víU;;?HUMT''' uC~' 

IC; 7Í'IÍJHJ2'J l 
Razitko a podpis statutárního 

zástupce žadatel# 

Poznámka pro iadatele i 
Přeci podsňfm projekte si oVáňa, zda: 
- je mrmuláf žádosti kámpMfíě vyplněn 

jšúu pňtoí&iy v&škerě ífcWady máfté ft posoměni Mtíůsii pni&dmmi v bůtíě-14 
Výzvy k předkládání projektu 

«* V 0pádě potřeb? konkíétjif bed žádmti mispíšiš v mrnstafněm dákum&tíu 

- prqfekt s0ňup krítém š. podmínky WBdmě m Výzvě k pfůdkM0fíí projektů 

púdmSmk uved&iých v bodě 14 Výzvy k pmdkíidáFpmjeMů 
Ate daiší řádek (otiřádkůváni) v textovém potím dmtmwte stisknutím kláves OWL + ENTER 
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g) prill ws pnjjťktu t MiíiJkka; tadjitelc íiniďti1, \ řcm » jiik je projekt přínosný); 
Přínos pjojckm |íi,Kte HlypStínI mlwnwv....iu-,if ncjsírsi vcřujimll r) Činn^sii školy Ďáíé 
bude unuvnčitó, aby kttMý líSftel tSikj rcdokčuiuni způsobu afctiulimul kiniKrítinl 
fcási webu a tím sa iarucšla iíliuwpi fakvcniv uktuaJizaci. aL i ^iríi ip^ktruni 
&vtíí\íjiV>yanýeti ínfonmiel a zuim*u\nsii Velký klad vidíme v nw/jnoiti /pčtjré vasjisy 
Jiw/í školou á uživateli stránek, In híd«* proWliíit formou anker či dmui-nikíi. Dál© s! 
šiib!4jtíí>iě oil télft nMiiy dqllí ?pu«,t b jak se otevřít nejeriími. rodičům, dětem. &1 
poieticioriálnim zájemcům. ale I Áin • ufejiiostL 

h) pudpora .mobítolho přístupu (podpora nittlfilnfcb Kafízeitíj, spetíalí^yiiiié styly, 
mobilaí aplikace)? Sámtttfcjraůsií je faiieklní aibrazenl pro vSeefrria isulbiiitt žůHžGait 
a tablet;, itOK, Android nebo WitidowsPhono}, Webové střártky odspóíečfií^ftl Antee 

• s,r.o, jsóu pí od po&jíku tvorby ravrliaiJty tik, aby í pro mobílnriafiMnl byly 
přehledné a Intuiltviií. Dokonce nedakění systétrt 1PO nnwžňUje ůpravý síráněk také 
přilnu z mabilniho zafm-m, 

Mgr. JárriiiÍQ No váková - ředitel feci Ikoij 
.ZdkJadiií fkobt a Mniiř&tó Ikola Dolití Vilétttovtee 

V Dulniuh VilcntDvicich 



Rozpočet projektu: příloha č.4: 
Základní škola a Mateřská škola Dolní 

Vilémovice 

Vikriama.grafiko adalši mocností 

Va rí au ta jirezentaee 
POKROČILÁ? 
- priifrMonihti grafika 
-mzeesiiuky 
-funkční [Mka 
-kojitexiovil miěiiw 
•« aniiuacť 
- inarm + boční měnily 
-výroba až .40 sekci a pcHÍsekcJ 
-kiunplemi moáatost editace stránek 
-kompletní múžuo-sl edhuct; struktur*,' 
«markiílin»nvii apijmulí/uCL.' webu 
(přchlíiťltiosl a jednoduchá navigace^ 
-rvsponzivm design 
'Spee, funkce: automat, irospsílárií 
wvíiwl. lulIícxIn vi \ yhIcilávání, 
ankety, disku/ní Rintm. ̂ uogltí 
překládufi, redaktoři 
- Emailové schránky - 1 email 
s kapacitou í C1B 
- líceace ija redítk-Mi spt&ii IPO 
- 1 QB web hosting 
* ijionitofwáaf provozu 24 h denní* 
-řešení případných problémů dci 48 h 
- pravidelné ztUolhivtim Jat 2n deani 
- teehniekrt puiípum ijhoá J i ne s< 

Cena celkem 

ti \ vrohu s DPH vvmbu 

!2w4n 

bez DPH 29040,- * DPH 

táMaáiu &k*i « n/fr*mkv 
1 

Doltu Mstówltfi 3'' 
•LU- 7i30Hri^~ř>y 
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