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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

i  

Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/I. Šteklová 21.6.2017 

Správce rozpočtu: OE/R. Paulíková £& .6.2017 /P //é 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00580040), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: pokorný,j, datum ověření: 21.06.2017 08:04:10): 

Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku 2017 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 9830.00, Datum Od: 21.6.2017, Datum do: 30.11.2017, Perioda: jednorázově, ODPA: 5311, ORJ: 
1500, ORG: 1084 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). 



KUJIP01DRLQQ 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
avřená 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") 

ZZ01961.0001 

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 Radostín 
adresa / se sídlem / s místem podnikání: 58001 Radostín 29 
IČO: 00580040 
zastoupen: Petrem Zadinou, starostou 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 29728521/0100 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Zabezpečení vodárny", 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 9830 Kč (slovy: devět tisíc osm set třicet 
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. t 

Celkové náklady akce 19 660 Kč 

Výše dotace v Kč 9 830 Kč 

Výše dotace v % 50 % z celkových nákladů na akci 

Podíl Příjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 

Podíl Příjemce v Kč 9 830 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 realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. listopadu 2017 

2) Dotací 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, 
b) náklady na cestovné, 
c) náklady na revize, naprogramování a oživení systému. 

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 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 01961.0001", 

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/orevence-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.), jejích 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 Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) -
písm. k) této smlouvy. 

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

Čl. 10 
Publicita 

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

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

3) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka 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. 
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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. 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 28. 4. 2017. 

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

V Radostíně dne q{S C. Q0/V Jihlavě dne 

Petr Zadina 
starosta 

MUDr. Jiří Běhotínel 
hejtman t/ 

OBEC RADOSTÍN 
Radostín 29 

580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 005 80 040 
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FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI 
NA OCHRANU OBECNÍHO NEMOVITÉHO MAJETKU OBCÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE 

2017 

Základní informace o žadateli: 
Obec (žadatel) j Radostín 

Sídlo obce (adresa) Radostín 29, 580 01 Havlíčkův Brod 

ICO 00580040 

Statutární zástupce žadatele , 
(titul, jméno, příjmení, funkce) 

-Petr Zadina, starosta obce 

/ 
Počet obyvatel k 1.1. 2017 169 

/ 

Bankovní spojení Komerční Banka 

Číslo účtu 29728521/0100 

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

Petr Zadina, 774 403 788, starosta.radostin@email.cz 
\ 

Informace o projektu; 

1. Název projektu f\ Zabezpečení vodárny 

2. Časový harmonogram f 

projektu (začátek -
ukončení) 

1.10: 2017-1.11. 2017 

3. Účel, na který žadatel 
chce dotaci použít 

Zabezpečení vodojemu a informování zodpovědné osoby 
při nedovoleném vniknutí do vodojemu 

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

Obec Radostín je vlastníkem vodovodu včetně vodojemu. 
Vodojem není zatím nijak elektronicky zabezpečen. 
V letošním roce dojde k připojení nového vodního zdroje a 
instalaci technologií k úpravě pitné vody. Na obecní 
vodovod je v součastné době připojeno 80% obyvatel. 

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

Protože vodojem f© na ouístš ittírao obec a cfotoře 

zábran i elektronicky. Cílem projektu j® maximální možné 
zabezpečení vodojemu s pitnou vodou. Cílovou skupinou 
je veškeré obyvatelstvo obce Radostín, které je připojeno 
k obecnímu vodovodu. 



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

Objekt vodojemu nemá přiděleno čp., nachází se cca 800m 
jihovýchodně od obce Radostín na parcele č. 485 v Kú. 
Radostín u Havlíčkova Brodu. 

7. Celkový rozpočet 
projektu (včetně DPH) ""'19 660Kč,- 100 % 

z toho finanční spoluúčast 
žadatele (včetně DPH) 

fY9"830Kč,~ r<? % 

z toho požadovaná výše 
dotace (včetně DPH) 

/9830Kč,-
( 

vři? % 

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 právnické osobě 
(jedná se například o seznam členů spolku, seznam akcionářů, seznam členů 
družstva, seznam členů svazku obcí atd.), 

c) osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu 
Qedná se o seznam právnických osob, v kterých má žadatel podíl, je členem 
apod.). 

Uvedené náležitosti dle bodu b) a c) lze doložit jako prostý přehled potvrzený osobou 
oprávněnou jednat jménem žadatele. Pokud jsou údaje dle bodů b) a c) pro žadatel© 
irelevantní, uvede žadatel rovněž tuto skutečnosti. 

9. Žadatel dále předloží: 
a) kopie listin prokazující vlastnické či jiné právo k nemovitostem, 

tj. například výpis z katastru nemovitostí (případně pořízený prostřednictvím 
internetové sítě), 'nájemní smlouvá v případě dlouhodobého nájmu aj. Doklad 
„Informace o budově (o parcele)" nebude považován za doklad prokazující 
vlastnické či jiné právo k nemovitosti. 

b) podrobný položkový rozpočet zakázky. 

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

V Radostíně dne 24. 4. 2017 //.. 

/ OBEC RADOSTÍN " razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 
Radostín 29 

,580 01 Havlíčkův Brod 
i c o i o o s  e o  q  4 0  p l n o u  m o c  p ř i l o ž t e )  

(v případě zastoupení na základě plné moci 



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

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

(na samostatném listě doloží obec doklad, ze kterého vyplývá, jak byl statutární zástupce žadatele 
zvolen/stanoven - např. doložením výpisu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce o zvolení 
starosty obce; doložením kopie ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce, výpisem z registru osob, 
pokud je na výpise toto jméno starosty uvedeno apod.) 

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů-§10a, odstf3, písm. f) 2. 

Žadatel prohlašuje, že tato identifikace je pro něi-iréíevantní. 

3. 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. 

(např. obec uvede zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obcí, místní akční skupina, zřizované 
školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.) 

Pořadové 
číslo 

IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 
podíl .. •- * 

Výše podílu v 
% 1  

1 75130165 Sdružení místních samospráv ' 0,1 
2 71214488 DSO Krupsko / 16,7 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

v případě potřeby doplňte daísí řádky nebo doložte na samostatném listě 

• zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podii v dalších 
právnických osobách) • •? 

Jméno a podpis statutárního zástupce obce: Petr Zadina, starosta obce 

OBEC RADOSTÍN 
/Z Radostín 29 

x 580 01 Havlíčkův Brod 
" ICO: 005 80 040 

1 pokud není výše podílu přesně dána, uveďte „nestanoveno" 



PATRC 
PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET AKCE 

Objednatel: Obec Radostín, Radostín 29, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČ : 00580040, DIČ : 
zastupuje:Petr Zadina, starosta 

Zhotovitel: PATROL groups.r.o., Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava 
IČ : 46981233, DIČ : CZ46981233 
zastupuje: Ing. Pavel Volenec, ředitel 

Místo určení: Vodárna Radostín, parc.číslo 485, .k.uzemí Radostín 
Předmět plnění: Dodávka a montáž elektronické zabezpečovací signalizace (EZS )PATROL® 

Rozsah a cena prací - systém EZS 
název jed. počet jed. cena dodávka jed. cena montáž 

dodávky celkem montáže celkem 
TECHNOLOGIE 

^ústředna EZS SATEL Perfecta 16 SET-A ks 1 3 269 3 269 1 650 1 650 
(max. 8 -16 zón, 2 nezávislé podsystémy, 15 
uživatelů) 
krytý transformátor 230V/20V AC, TR40VA ks 1 554 554 150 150 
ovládací klávesnice SATEL PRF-LCD ks 1 1 775 1 775 250 250 
záložní akumulátor 12V/7Ah ks 1 386 386 100 100 
prostorový detektor PARADOX DG55 ks 1 476 ' 476 350 350 
magnetický kontakt MAS 203 ks 1 164 164 350 350 
propojovací krabice EN3-JB10 ks 1 98 98 100 100 
siréng^nitřnt SB2 ks 1 159 159 150 150 
RpZVODY 

/kabel SYKFY 3x2x0,5 cca m 5 8 40 17 85 
kabel CYKY3Cx1,5 cca m 3 11 33 17 51 
lišta vkládačí PVC 18x13 cca m 6 16 96 55 330 
drobný instalační materiál ks 1 300 300 0 0 
REKAPITULACE 
DODÁVKA TECHNOLOGIE 6 881,0 
MONTÁŽ TECHNOLOGIE 3 100,0 
DODÁVKA ROZVODU 469,0 
MONTÁŽ ROZVODU 466,0 
CESTOVNÉ á 13,-Kč/1 km 1 612,0 
VÝCHOZÍ REVIZE 1 860,0 
NAPROGRAMOVÁNÍ A OŽIVENÍ SYSTÉMU DLE ZADÁNÍ (POŽADAVKŮ) ZÁKAZNÍKA 1 860,0 
CENA BEZ DPH 16 248,0 
DPH 21% 3412,1 
CENA CELKEM 19 660,1 

Poznámka: 
1. Předmětem této nabídky není SIM karta do GSM modulu ústředny EZS. Tuto kartu dle vlastního 

výběru operátora dodá na své náklady objednatel. Pro zajištění 100% průchodu zpráv SIM karta musí 
být vázána smlouvou nikoliv na dobíjecí kupóny!!! 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit záruční servis na dodanou technologii po dobu 24 měsíců, na kabeláž, 
kabelové trasy a montážní práce po dobu 60 měsíců ode dne předání díla. Záruční a pozáruční opravy 
budou zahájeny do 24 hod. po nahlášení na dispečink s nepřetržitou službou. 

3. Součástí nabídky není dodávka montáž samostatného 1F jističe LSN 6Ado rozvaděče silnoproudu pro 
potřeby napájení systému EZS. Tyto práce provede na své náklady objednatel dle požadavků 
zhotovitele. 

V Jihlavě 18.04.2017 Richard FEDRA 
obchodně-technický pracovník 


