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Název dokumentu: Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 
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Adresát: Obec Štěpkov 

Smluvní částka: 1) 16455.39 

Odpovědný odbor: 2) odbor sekretariátu hejtmana 

Podpis zajistit do: 30.6.2017 
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Právní kontrola: OSH/M. Morkusová 21.6. 2017 

Předkládá: OSH/J. Pokorný 21.6. 2017 '///.' / 
U t , 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

> 

Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/I. Steklová 21.6. 2017 6̂ 7 
Správce rozpočtu: OE/R. Paulíková Jí-t- 2017 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00378712), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: pokorný.j, datum ověření: 21.06.2017 09:39:09): 

Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 16455.39, Datum Od: 21.6.2017, Datum do: 30.11.2017, Perioda: jednorázově, ODPA: 5311, ORJ: 
1500, ORG: 4155 POL: 5321 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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SMLOUVA O POSKYTNUTI 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") 

ZZ01961.0006 

Cl. 1 
Smluvní strany 

• "" 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 

a 

Obec Štěpkov 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 675 26 Štěpkov 33 
IČO: 00378712 
zastoupena: Jaroslavem Kyprým, starostou 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 16726711/0100 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Ochrana obecního majetku", 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. 

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 16 455,39 Kč (slovy: šestnáct tisíc čtyři 
sta padesát pět korun a 39 haléřů 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. s 

Celkové náklady akce 32 910,79 Kč 

Výše dotace v Kč 16 455,39 Kč 

Výše dotace v % 50 % z celkových nákladů na akci 

Podíl Příjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 

Podíl Příjemce v Kč 16 455,40 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 ní 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 realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. listopadu 2017 

2) Dotaci z rozpočtu kraje lze využít jen v roce 2017. Uznatelné náklady na realizaci akce 
vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2017. 

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 dodávku a montáž elektronické zabezpečovací signalizace s 
příslušenstvím. 

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 
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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 dotací 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 dotace Kraje Vysočina ID ZZ 01961.0006", 

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 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. listopadu 2017 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 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, 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 
Kontrola 
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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 pří 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-vvsocina.cz/publicita. 

3) 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-
vvsocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 1 roku ode dne uvedeného v čl. 7 odst. 1 
této smlouvy 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

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 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 Čl. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
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jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

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: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 4. 5. 2017. 

a) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
20. června 2017 usnesením č. 0237/04/2017/ZK. 

Ve Štěpkově dne Hl v Jihlavě dne f 2 -fff, 

OBEC ŠTĚPKOV 
éI52ó.ŽELEmVA 

Jaroslav Kyprý 
starosta 

MUDr. Jiří Běhounek/,' 
hejtman v ! 

K 1 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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FORMULÁŘ L®G-rn O POTAŠI 
I'"ÍÍŘ^R< "'ISTIILIIOIIE«O%TFHIÍ.:; J&VSN-JI •:=-!KRAJEVYSOČINA VROCE 

2017 

Základní informace o žadateli: 
Obec {zadateíj 

Sídlo obce (adresa) 

Štěpkov 33f 675 26 Žefetwa 

ICO 

00378712 

Statutární zástupce žadatele 
(titul, Jméno, přímení, funkce) 

Z*"" I 

J&m&lm Kyprý, starosta obce 

Počet obyvatel k 1.1.2017 > 

113 

Bankovní spojeni 

Komerční banka a.s. Třebíč 

Číslo účtu 

16726711/0100 

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

Jaroslav Kyprý 

Tel: 60S 640190 

E-maif. kypry|ařda@aiasxz 

Informace © projektu*. 

1. Název projektu 
Ochrana obecního majetku 

2. Časový harmonogram 
: projektu (začátek -
1 ukončená) 

Začátek projektu červem 2017 

Ukončení projektu záři 2017 



3. Učel, na který žadatel 
chce dotaci použít 

V rámci tohoto projektu bude provedeno zabezpečení a 
ochrana nemovitého majetku obce Štěpkov - požární 
zbrojnice a požární techijiky- a' vozidla JPO V 

4. Odůvodnění žádosti 
(popis výchozí situace, která 
vede k podání žádosti) 

V současné době začínáme s výstavbou nové požární 
zbrojnice. V loňském roce jsme pořídili nové vozidlo pro 
požární jednotku JPO V. Za pomoci dotace MV a Kraje 
Vysočina. Instalace systému bude ochraňovat majetek 
obce Štěpkov a rovněž bude vhodná v rámci prevence 
vandalismu. 

5. Bližší popis projektu (cíl 
projektu, cílové skupiny 
apod.) 

Cíl projektu: 

zabezpečení objektu:požární zbrojnice 
"L. 

zlepšení životních podmínek obyvatel obce 
Štěpkov a jejich návštěvníků 

prevence vandalismu 

Cílové skupiny: ' 

především obyvatelé obce Štěpkov 

návštěvníci obce 

6. Vymezení nemovitosti: 
- adresa 
- číslo popisné 
- číslo parcely 
- typ objektu (obecní úřad, 
budova ZŠ, knihovna ap.) 

Štěpkov č.p. 33, 675 26 Želetava 

parcelní číslo 
>' , - -i 

obecní  s t o d o l a  v " ' .  

7. Celkový rozpočet 
projektu (včetně DPH) 32 910,79Kč,- 100 % 

z toho finanční spoluúčast 
žadatele (včetně DPH) 

16 45^'39ifo- 50% 

z toho požadovaná výše 
dotace (včetně DPH) 

l 164S5,39KČ,- 50% 

8. Je-li žadatel právnickou osobou (POZOR: tento doklad dokládají i obce, jejich 
příspěvkové organizace a příspěvkové organizace kraje), předloží identifikaci: 
a) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 

zastoupení 
(pokud již nebylo doloženo v rámci dokladů k právní subjektivitě žadatele; 
jedná se například o výpis usnesení zastupitelstva obce o zvolení starostou), 



b| osob, s podílem v této práiofcM osolil 
ípmása napřiSpam členů spoffa, seznam akdonářů, seznam 
aruzstea, seznam dmu svazim oba aid.) 

c) o»ob, v iW má pňmý podS, a výil tohoto podfti 
° $eOTam <**>• v ««y-h má žadatel podíl, je Senem 

Uvedené náležitosti dle bode b) a c) fa, doka jako prostí „Mfed rofl™ - -
oprávněnou jednat jménem žadatele. Potud w Ú(JL »*"»>» 01 

irelevantní, uvede žadatel rovněž tel© skutečnosti. * " 3  ̂
9. Žadatel dále předloží: 

a) topte listin prokazující vlastnické a jiné právo k neirraritaatem 

Lmetové sftéj néjemníÍm v̂̂ XSřSuho^SS SSd 

b) podrobný položkový rozpočet zakázky. 

10. Seznam dokladu (uveďte seznam všech dokladů, kleré k žádosti přikládáte). 

1. Výpis z katastru nemovitosti + snímek pozemkové mapy 1 

2. Položkový rozpočet 

3. Doloženi náležitosti die zákonu č. 250/2000Sb. 

4. Výpis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce šiépkov o volbé starosty. 

Ve Štěpkově dne 3.5.2017 

. OBEC ŠTĚPKOV 
ia26ŽElETAVA 

Jaroslav Kyprý - starosta obce 

razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 

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



pozdějších předpisů 
1* Ictenlficaca mob sastiípiijlefcfi právnickou ombu s wmůmám právního důvodu 
zasteiipeiií podfe záfewa & 250/2000 Sh.: a rozpočtových pramBůch áz&nmíct rozpočtů • • §*108, 
odst 3, písm. i) i. 

(m mmasšBtněm Sstš doloží obe& doMaů, z® kterého vyplývá, jak byl statutární zéstapm žadatele 
zmlsnMúnom-íi - např. doložením výpisu usnesen! z& zasedání zastupitelstva ohm o zmlmií 
starosty obco; '''Atx>r.iiim kopie ze zasedání ustavujícího zastupitelstva oboe, výpimm z registru osob, 
pokud p m itfpki-t toto jméno starosty uvedeno apod) 

2, : <  ̂ ar.;/'právnické r« •{¥ žadateli) pediů zákona á 
SL. t> í̂ /v-XVv/,;."; -;r; vlť.hnh úzô uhl) rozpočtů-SlOzi. odst 3, písm. f) 2. 

V pffpadS obce Sttpfeř ĵjreíevantnf. 

3. !d®tiifíflíaiíi® o§ob, ¥ nieiif má žadatel přímý podii ii výšil toli®í» podiu podte zákona & 
250/2000 Six. o rozfiQůimých pravkítecti územních rozpočtů - §í$a, oásí, 3, písm 0 3. 

(mpř. obec uvede zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obcí, mMni akůní skuphm, zňzovwé 
škafy, technické étužby, bytové družstvo, obchodní společností opad) 

j Pořadové J 
í čfefo | 
í L 

IČO i Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 
j • podii 

i 70 28 97 51 Jemnický míkroregíon 
i 47 43 35 41 f Svazek obd pro koímmálni služby Třebíč 

Výš© podílu v 
%1 

;3,33 
0,43 L 

8 

-t--; "f-

7 

8 
10 -L 

'—í 
i 

•j případě potfcby cftpělfe ffeif; /átí/ty hsíjo ďoMfs m sssmstainém listě 

• zakřfžkiijíe, pokud j» pro žadatele mlmmntm (tj. žadatel rmm přímý pocffl v dallfcb 
právnických osobách) 

Jméno a podpis aííitutámilio zástupce obce: 

iJíitv? ^iJ^FMiV 
: ' f  ;  1 -"í <! O ;? ^ Vl 

* /íoJfifd flflffl výěe po$ki pra-inů rtům, qvsúte .stsatomveno" 



K&sifslav Hynek 
•u montážní firmou 
©i ALARMS a.s. 

KÁVElí Tĵ FCTHř.OVACftlO SYSTÉMU 
zfesfnfce štěpkov 

Dodavatel 
Míchal Hynek 
775 905 400 
huaskaran@gmail. com 
Rostislav Hynek 
ÍČ: 88274421 
DfČ:CZ8&27441I 
Budějovická 
jemníce 
675 31 

Zákazník 
Obec Štěpkov 
608640190 
%pr3garia@atías.cz 
Stěpfcov 

Nabídka č. 80227 
Jemnice 23.1.2017 
Vážený pane, 

využití, čímž se dokáže snadno přizpůsobit Vašim potřebám Nabízené " ,systeni vnab,zi spoustu variant 
níéiBsoyýéesm nejvpší moáhou kw«u. ate ™ Šp&0vé paramst̂  
přesvědčeni, že vofba tohoto systému Vás plně uspokojí. pozáruční servís a poradenství, jsme 

Naše firma Je certiflkována přímo výrobcem, takže Vám km« crw„i 
splňujeme podmínky legislativy pro případné přiznání slevy na pojistném^" ̂  VyS0k0u kvalitu mo"tóže, a také 
Stměný popis nabídky 

Systém reaguje, pokud ve střeženém prostoro dojde fc 

» poškození jakéhokoliv prvku systému 
• pohybu osob 
• zakouření 
• prudkému zvýšení teploty 

Hlídání se zapíná pomocí: 

. mobilního telefonu na dálku (pokud zapomenete zaiktiť twhn CQ t » „ „ 
pomocí tzv. Samoobskjhy (heslovaný přístup s nejvyšší bezpečný)C presvedcit že Je zajištěno) internetu 

. revolučního řešení klávesnice -snadným výběrem přslusné voibv a v**., 
přiložením ovládacího RFíD čipu tm Vaseí1° osobního kódu, nebo 

Pří poplachu systém; 

• rozlišuje požární poplach 
• rozhouká sirény - ty ve vétóiné případů pachatele vypudí 

poplašit fee zrušit vypnutím střežení ro!<u zdarma) omylem vyvolaný 

Kraně dgaa&ace poplacho systém umožňuje: 

. ovládání efefšfcří spoířefcičft systémem feíbráno, dveře, světfo toratfanxi, 
• signalizovat změnu stavu systému pípnutím pn zajištění i odjištění 
• sledovat kdo a PrOTedl zajištění (v případě zájmu Vám zajistíme • * 

fonnou Sffi zprávy) reportovat výpadek elektrické sítě « než Mi hnuJ?r u imacř na mobi,ní telefon 
razmzroutí rraazátó a podobné) procházel paměť utiátetí 6 Přecíejít nebezpečí 

SpffilcWivfflsft prowziuis 

straw » Rosttstev Budqwteká, J«7mke, tei:775 905 400 MBlOTSOM 
23.xmj 1C: 8S274431, DČ: C2B8274411 



Bo^sia* Hynek 
je certifikovanou montážní firmou 

společnosti JABLOTRON ALARMS a.s. 

• záložní akumulátor zajišťuje překlenutí výpadku napájecího napětí dle použité kapacity po dobu v řádech hodin až 
dnů 

. systém je napájen z elektrické sítě veškerá komunikace prvků je kódována a nehrozí tedy překonání střežení 
pomocí jiného zařízení 

instalace: 

• systém lze snadno a kdykoli rozšířit o další prvky a funkce 
• po montáži po sobě samozřejmě řádně uklidíme 
• kombinace bezdrátového i drátového řešení alarmu umožňuje šetrnou instalaci a šetří zásahy do interiéru 

Zaškolení: 

• po provedení montáže Vás naučíme systém snadno a jednoduše ovládat 
• navržená konfigurace je srozumitelná a její funkci rychle a snadno pochopíte 
• při předání montáže Vám předáme předávací protokol, kterým můžete prokázat řádnou instalaci certiíikovaného 

systému 

Záruka: 

• na jednotlivé prvky systému poskytujeme standardní záruku výrobce 5 let 
• při použití dodané bezpečnostní SIM karty se prodlužuje záruka na 7 let 
• na provedení montáže poskytuje naše firma záruku 2 roky 
• záruka se nevztahuje na výměnu baterií ani záložního akumulátoru 1 

Servis: 

• naše firma Vám garantuje záruční i pozáruční servis systému a v případě potřeby také poradenství 
aby mohla být garantována spolehlivá funkce systému, doporučuje legislativa i výrobce jeho pravidelnou servisní 
prohlídku. Tato prohlídka se provádí lxza rok. Při prohlídce kontrolujeme veškeré prvky, čistíme a seftzujeme je a 
případně vyměníme baterie. O provedené kontrole pořizujeme písemný protokol, který je podmínkou pro případnou 
dlouhodobou slevu na pojistném. Pravidelná prohlídka se účtuje dle provedených prací. 

Certifikace:: 

• Systém JABLOTRON100 je cerťtfikovaný potíte evropské normy EN 50131-1 do stupně zabezpečení č. 2. 
• Maše firma je certififcována výrobcem (Jabíotron Mams a.s.) ke kvalifikované montáži systému a jsme nositeli 

koncesované živnosti, která nás opravňuje k montáži zabezpečovací techniky v souladu s platnou legislativou 
o Tyto údaje jsou podstatné při jednání s pojišťovnou (většina pojišťoven poskytuje při řádném zajištění objektu slevu 

na pojistném). 
• Řádná certifikace systému a montážní firmy je též podmínkou případné výplaty pojistné částky v plné výši, kdyby 

došlo ke škodě na majetku i přesto že je řádně zabezpečen. 

Položky nabídky: 

{A-110P Sběmicový PÍR detektor pohytu 600.16 Kč 3 3800.48 Kč 
JA-134E Sběmicový přístupový mcská s displejem, tóávesnid a PtfiD 2198.57 U\ 1 2398.57 U 
fA-llOA Sběmková siréna vnitřní 589.27 Křj 1 589.27 Xč 
JA-110ST Sběmicový kombinovaný detektor kouře a teploty 1011.56 Kčj 3 3034.68 Kč 
íjA-lXlA-C-WH Plastový kryt sirény JA-131A, JA-351A - bfiý, červený bfikac 792.55 Kčj 1 792.55 Kč 
JA-111A-BASE-RB Sběmrcoyá siréna vénkovrtf 2360.04 Kč}; 1 : 3360.04 Xě 
0A-1O1KR Ústředna s GSM/6PRS ksmwlMerero a rádiovým modulem 10948.08 Kč 1 30946.08 Kč 
SA214-2.6 Bezúdržijový akumulátor 392.04 Kč 3 392.04 Kč 

Instalace, oživení zaškolení obsluhy 3632.42 Kč 1 ; 3632.42 Kč 
šftstateční materiáí, kabely, iišty, kotveni 3031.05 Kř 1 3031.05 U 

JA-192] RFID přívěsek 76.23 Kč 30 762.3 Kč 
IjA-lllN Sběmicový signálový motfui výstupů PG 643.72 Kč L _  ̂ . 643.72 Kč 
1JA-150P Bezdrátový PÍR detektor pohybu 1620.19 Kčj Ij 1620.19 Kč 



Rostislav Hynek 
je cemriícovanou montážní firmou 

spoíe&iosu ««Ó4JWiřv<Gii «.s. 

Sběrnicová venkovní Hávesnice se čtete;;;...-
1 2I3a.4 Kčj 

Závěr? 

• a ceny. pro 
Ooporačijeme instalovatn A n  i M M K M  systému. která má optimální pemir ̂ lv4a l̂. 

kvalitní a osvědčené výrobky českého výrobce JABLOTRON ALARMS a * ' QTes!on3lo¥ea2emaBty}ei?!e 

S pozdravem 
Michal Hynek 
ECOREM a.s. 
Reference: 

• 1™,ch —• —- • ~ 

t 

Sterna 3M 
23.1.2017 

RosiSsíw Hynek, BaděfíWKtó, jmwfttř, fe?l:775 M>5 4®0 
E-mail':huaskaran@gmail.com, IČ: 88274411, DIČ: CZ88274411 

JftBtssnssw 

mailto:huaskaran@gmail.com

