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Subjekt (IČO: 43380662), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: stastna, datum ověření: 15.06.2018 10:16:46):

Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2018, FV02438.0059, projekt 
"Webové stránky pro zskrizanov.cz"

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 29050.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODPA: 003636, ORJ: 0000001401, ORG: 
POL: UZ:

1) Použije sej 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 plněni. 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 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 zákoník11)

(ID FV02438.0059)

ČI. 1
Smluvní strany

KUJIP017ZT2V

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

a

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace
se, sídlem: U Školy 321, 59451 Křižanov
IČO: 43380662
zastoupená: Mgr. Danielem Ubrem, ředitelem
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení a číslo účtu obce Městys Křižanov - zřizovatele: Komerční banka, číslo 
účtu: 3123751/0100 (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 „dotace11) na realizaci akce „Webové stránky pro zskrizanov.cz", blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 
(dále jen „akce11).

ČI. 3
Závaznost návrhu

*
11) 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 29 050 Kč (slovy:
dvacetdevěttisícpadesát 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 jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady akce 58 100 Kč
Výše dotace v Kč 29 050 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 29 050 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 

1 s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

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
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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 akcí zrealizovat 
nejpozději do 30. 11. 2018.

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) 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,
l) 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, 

í o) jiné SW produkty přímo nesouvisející s projektem,
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné.
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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),

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.

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

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 
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 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 FV02438.0059“,

‘ 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
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Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2018). 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 31. 12. 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn 
na https://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,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

akce dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod."
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,

j) 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 
s smlouvy.

* ČI. 10
Publicita 1

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

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-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let óde dne 
uvedeneho v Cl. 7 odst. 1 této smlouvy. Příjemce případně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn. 1

4) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraie 
Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na 
www.kr-wsocina.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 Kraie 
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. y

ČI. 11
Udržitelnost akce

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

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.

Strana 6 (celkem 7)
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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.

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 
číslovaných 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 7. 4. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 5. 6. 2018 
usnesením č. 0977/17/2018/RK.

V Jihlavě dne

\

--  ......,.. ..   ........... .. • ■

Mgr. Daniel Ubr 
ředitel

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

2

Strana 7 (celkem 7)



Kraj vpociwa
FOND VYSOČINV

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje)

Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

FVQ2438-08, 04J8-61

Název grantového programu
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
2018

TNlzev projektu
Podprogram

Webové stránky pro zskrizanov.cz

A: Webové stránky

Identifikační. údaje žadatele

Přesný název; Základní škola a mateřská škola 
Křižanov, příspěvková organizace

Právní forma: příspěvková organizace

Ulice; U Školy 321

Obec: Křižanov

PSČ: 59451

Pošta: Křižanov

IČO/RČ: 43380662

Název banky: Česká spořitelna

Číslo účtu: 1623538389/0800

Statutární zástupce žadatele

Titul: Mgr.

Jméno: Daniel

Příjmení: Ubr

Funkce: ředitel

ládosí zpracoval (kontaktní
osoba projektu)

Titul: Mgr

Jméno: Daniel

Příjmení: Ubr

Funkce: ředitel

Email: reditel@zskrlzanoV,č2

Tel: 566543191



Indeníifikační údaje 
zřizovatele (výplni jen žadatel, 
pokud: je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí);

Přesný název: Městys Křižanov

IČO: 00294610

Název banky: Komerční banka

Číslo účtu: 3123751/0100

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší 
administrativní jednotku (např. 
obvod ORP, okres, celý kraj)

Městys Křižanov, okres Žďár nad Sázavou. Mikroregion
Velkomezlříčsko. Projekt bude realizován v budově ZŠ 
a MŠ Křižanov, příspěvková organizace, jejímž 
zřizovatelem je Městys Křižanov,

2, Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

1) Vytvořit pokročilejší formu webu s použitím
technologií zaměřených na interaktivitu,
2) Zvýšit výtvarnou, designérskou a obsahovou úroveň 
Webu,
3) Pomocí redakčního systému umožnit uživateli 
operativně řešit novinky a aktualizace webových 
stránek daleko jednodušší a efektivnější formou, něž 
dosud,
4} Novým pojetím webových stránek přispět k lepšímu 
vnímání a budování důvěry široké veřejnosti k základní 
škole.

3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

3rojekt obsahuje vytvořeni nového grafiky webu, 
(ódování, nasazení na redakční systém, naplněni 
obsahem ze stávajícího redakčního systému. Dále 
vytvořeni prostředí pro hromadné rozesílání mailů 
oomocí newsletterů a vytvořeni struktury pro 
zobrazováni aktuálních akcí školy v online kalendáři. 
Detailnější popis je uveden v příloze - Popis projektu.

4. cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp. ^

) Rodiče, žáci, přátelé školy by měli mít přehledný 
:droj informaci o veškeré činnosti školy, s možnosti 
online komunikace.
?) Pedagogičtí zaměstnanci by měli mít možnost 
>rezentovat. svoji práci.
}) Potencionální zájemci o zařazení nových žáků - 
lískáni kvalitních a aktuálních informací o ZŠ,



0. Předpokládaný časový Začátek projektu 1. 7, 2018 »
harmonogram realizace Ukončení projektu 1.10,2018
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájeni a ukončeni 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kuiturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; 
pokud nejsou známy přesná data, 
tak uveďte kalendářní měsíc J
6, Organizační a odborné
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akci; jaké 
máte zkušenosti s realizaci 
projektů (podávání žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt by! zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Pto realizaci bude ustanoven tým složený z vedoucích 
zaměstnanců ZŠ a Mš Křižanov a pracovníků 
vybraného dodavatele, zvolili jsme specializovanou
™nhi’.k erf proJ,ekt uskuteční. Jedná se o fyzickou osobu, s více jak s 15 letými zkušenostmi z tvorbv a

bude ved*n|piojektu zajišťovat ředitel školy Mqr. Daniel Ubr
Členem týmu bude také ekonomka Rozálie Staňková 
Na strano dodavatele bude zajištěna odbornost a 
vlastní realizace prokektu. Škola má dlouhodobé 
-kusennosti s realizací a řízením odborných proiekíů 
financovaných z fondů Kraje Vysočina

[ Celkové naidarjy ná
projekt : 58 100 Kč 100,00 %

7, Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH,
Ostatní žadatelé uvádějí náklady -

Požadovaná výše
dotace 29 050 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace w ,00 %

■-■■-z toho neinvestiční 
dotace 29 060 m 100,00 %

včetně DPH,
částky uvádějte v celých Kč

Spoluúčast žadatele 29 0S0 KČ 60,00 %
- z toho investiční 
spoluúčast m ,00 %

..
z toho neinvestiční 

spoluúčast 29 050 Kč 100,00 %

8. Plaícovstvi DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel if plátcem DPH a u zdanitelných plněni přijatých v souvisle^---------------
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přldíte hodnoty o
žadatel je plátcemDPH auzdanitelných plněni přijatých v souvislosti s 
financováním daného projekte má nárok na odpočet daně z přidané hodnot,, □
žadatel není plátcem DPH ~---------—

•
9. Prohlášení žadatele, Že zajisti podíl na spolufinancování projektu a souhlasil 
zveřejněním vybraných tídájů o projektu F J u a souhlasí



Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl ua spolufinancování projektu a souhlasí se uveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené podpory 
pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká sé-obcí* svazků; obcí á 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury);
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán: návrh ná konkurz a žadatel
není v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel* který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel,: který není účetní jednotkou)

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte

Žadatel prohlašuje* že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. db 31,12.,

Příloha č. 1 Specifická kritéria
Příloha č. 2 Výpis ze zápisu zastupitelstva ■ zřizovatelé
Příloha č. 2a Jmenování ředitele
Příloha č. 2b Zřizovací listina ZŠ a MŠ KŘIŽANOV
Příloha č.3 Doložení náležitosti dle zákona č.250 2000 Sb.
Příloha č.4 Nabidka-řeseni XART-WEBOVÁ PREZENTACE-Základhí a mateřská
škola Křižanov 
Příloha o. 5 Popis pojektu

V Křižanově: dne 7.4.2018

Základní škola a mateřská škola 
Křižanov, (T)

příspěvková organizace 
U Školy 321, 694 51 Křižanov 

IČO; 43380662, tel.:: 566 543 191

•'V
a podpis statutárního 

zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele :
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádostí

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

. v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

„ projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena kpodání dle 
” podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kíáVěs CTRL + ENTER

i



ťTUOUd o. a
k žádosti o poskytnutí dotace z FONDU VYSOČINY

Informační a komunikační technologie 2018 
Webové stránky
Základní škola a mateřská škola Křižanov, 
příspěvková organizace 
Mgr, Danielem Ubrern

Cil Kriterii

® obsah webových stránek bude aktualizován dle potřeby, předpokládáme, že minimálně 
v režimu třikrát týdně, a to dle potřeby různých oznámení, vzniku novinek a plánovaných 
akcí,

• díky redakčnímu systému nebude nutno instalovat pro aktualizace žádný další program,
e aktualizace obsahu webových stránek bude mocí provádět více osob s 

přidělenými přístupovými právy,
® aktualizace bude možno dělat v podstatě kdykoli a odkudkoli,

b/ dostupnost webových stránek

s webové stránky budou vytvořeny dle požadavků na přístupnost pro zdravotně postižené 
občany /blind friendly web/. Validní dle doporučení W3C XHTML 1,0 Strics a CSS 2,0 a 
většinu zásad přístupnosti podle uznávaných metodik. Bude možno používat různé webové 
prohlížeče,

s web bude mít intuitivní ovládání,

f-l integrace autentizačních a federalizačnfch služeb

s do webové aplikace bude přidán plugin na propojení se službou niojelD, Tuto službu bude 
možné volat jak z prostředí přihlašování do redakčního systému tak do jednotlivých sekcí na 
webu,

41 užití webové aplikace

« užití redakčního systému 'webových stránek bude nabízet propracovanou správu obsahu 
webových stránek, půjde o intuitivní ovládání při vkládání textů, obrázků nebo videí,

@ budou využívány softwarové moduly: kontaktní formuláře, fotogaleríe, ankety, kontakty, 
kalendáře.

e/ zpětná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek

s v redakčním systému bude dostupná aplikace na tvorbu ankety a rychlý kontaktní formulář,
který umožní zpětnou vazbu, jak na vytvořené webové stránky, tak např. na úroveň 
proběhnutých akcí. Bude pouze záležet, pro jaké témata se ankety použijí,

I/ originalita a inovativnost projektu

s podstatným způsobem se zvýší výtvarná (individuální grafika), designérská (kreativa) a 
technologická úroveň webové prezentace,

@ do výtvarné stránky budou zapojeny fotky „ze života" organizace,
s bude se jednat o obrovské zvýšeni uživatelského komfortu pro návštěvníky stránek pří 

prohlížení a dohledání informací,
‘ . web bude podporovat vkládání dynamických prvků,

v
■jg/ přínos projektu z hlediska žadatele

® kvalitní webová prezentace umožní srozumitelné a přehledné informování žáků, rodičů a 
okolí školy o případných akcích nebo změnách ve výuce, 

e věříme, že i díky nové webové prezentaci dojde k těsnější spoluprácí organizace s rodiči 
a samotnými žáky,

® včasné publikováni plánovaných akcí, fotek, videí a prezentace práce žáků,

Název grantového programu:
Titul A:
Žadatel:

f



« přínos nového webu pro činnost školy bude s ohledem na charakter a náplň vzdělávacího 
zařízeni obrovský.

® webová prezentace bude obsahovat jednoduchý a intuitivně ovládaným redakčním systémem 
® web, jehož grafiku si lidé velice snadno zapamatují a díky aktuálnosti a bohatému obsahu se 

budou rádi na webové stránky vracet,
« díky zpětné vazbě v možných anketách bude mít nový web velký přínos i pro další provoz 

nového subjektu, kdy bude umožněno okamžitě a citlivěji reagovat na přáni studentů a rodičů, 
případně na jejich stížnosti,

* výsledkem nového webu bude prezentace moderního vzdělávacího zařízení, 

h/ přínos projektu z hlediska občanů

® kvalitní webová prezentace umožní srozumitelné a přehledné informování široké 
veřejnosti o plánovaných akcích organizace, 

s otevřená komunikace plná přínosných informací bude důležitým aspektem v budováni 
kladného vztahu mezi školou a občanů,

• nový web umožní jednoduše a srozumitelně prezentovat informace široké veřejnosti,
<* výsledkem nového webu bude prezentace moderního vzdělávacího zařízení.

i/ podpora mobilního přístupu

« Webové stránky budou provedeny i v ízv. responzívním designu, který bude umožňovat 
prohlíženi i na mobilních zařízeních s menší velikostí obrazovky. Stránka s responzivnlm 
designem se mění v souvislosti na zařízení, ze kterého jsou stránky prohlíženy - ať už se 
jedná o notebooky, netbooky, mobilní telefony či tablety, vždy se bude prohlížená stránka 
zobrazovat korektně a to v závislosti na šířce obrazovky zobrazovaného zařízení.
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Vytvoření nového kreativního webového řešení dle Vaší grafické předlohy 
Wehové řešení navržené pro školy.
Nový web bude responzívní (přizpůsoben pro mobily a tablety), dále bude oroveden feohnoloqmkv upgrade redakčního systému. * H J

OSvríCíťié pvžtwtlcy

s HiKlnoconi stávajícího webii;

Stávající web existuje, ale po grafické stránce a zvolené struktury není již zcela moderní. Dále 
chybí pokročilejší verze redakčního systému a responzívní design,

j\i?t í. í,.r; Vám omio novou «,v J,ovou pne u . -vi Vosi ske .< na podobné grafické a technologické 
r,f< vni mho ■••ohovn mření i.a mim nspr. vybíráme:

Giv-fické iv.jeh onde reelvováno dle 'W.el.o :nc.iviiíurj:nili>:- -.adánl, vstupní strana bude
,n wvW-f-. -IS . '0-':,- hc >ihu. S-Vefm v''my kw v w Ic ‘ y Náš grafik Vaše návrhy přepracuje 
do wobow oss’fiky a s kc iéicrn vymyVú jek reši. m: m; v- ií členění webu. Je možné, že bude 
niNié .Wue, 1 <V ri-.y 1 or v it. ■ oy co ■. cb moi-i o ... 1 ■>, • < novat pro určité typy displejů
(úhlopříčky).

Plánujeme využití newsletterů pro hromadné pozvánky a sdělení školy.
Web bude umět rozesílat novinky (akce, sdělení) na registrované uživatele (rodiče, žáky, přátele 
školy).
'Web bude obsahovat modul xKALbNDÁŘ, který umožní jednoduchou správu akcí školy. 
Součástí webu bude samozřejmě fotogaleríe.

Variantní položkou nabídky je focení interiéru.

Klíčovým zadáním pro nový web je představit Vaši školu v příjemné a pozitivní atmosféře.



mAvkiki át^mí)(Mťí

Kompletní přvfJěláríí webm/ého řešet mí 

Analytika a kreatíva

Příprava drátěných modelů (wireframe) - layout webu 

/ Zpracování grafického zadáni na nový web 

Příprava (+responsívníeb) šablon webu 

Vytvoření obsahu a struktury webu 

.v Návrh a publikováni struktury webu 

■■■" pubiikování obsahu webu. úpravy textu po přenosu, 

tivipkomíntace

p instalace redakčního systému a vyhraných modulů 

.Nasazení šablon webu na redakční systém, úpravy na míru 

v" Testován), ladění a připomínkování 

; Výstupní kontrola

nový RS a předáni projektu

í



Nabídka kreativního webového řešení obsahuje civě cenové položky, jde o práce na základním
kreativním řešení webu a implementace vhodných modulů webového řešení.

Zahrnuje zpracování navržené grafi 
grafického návrhu webu a souvisejíc 
PNG, ^ ^ ^ .

připomínek.

a kreativu - zpracování jeeíineči 
raíické práce. Prvotní návrhy ze

) oraííckého návrhu a dvě kola

ho
fláme v ; 126i.il! líc

HTML a kaskádové styly CSS.
v,Aid, í nic d.-pwu-:zní vi/yrr \g nny | n ■,,su-mm; g n x ;
úliZoupnosii i.ouP vi-,\ bocr.š uin.,váných metodik snupr. VVCAG 2,0),
: ’cu Ne L.cíimcPc.c ! 11 Nm :(é NNSp (media Gi.enssi

ssoo i.N

Phj u umicl-. ruc-.il Ur zuří v u (mc;: tni LLiNny n .Nm/). .cýcbž yc v > 
v ~V-h-ni it,v->ii! tost r Vám priprav-me response mí po ne d--,ní vašeho v Nm,

6000 lič

Pcdskční systém pro snadnou akíuNizsc: w, dovál ,"c? mí - w-.jvmooi. 
ii.di’-'idu dm úpravy -'oa mim" poimk prejekk...

Práce s obsahem - vytvoření struktury wehových stránek clo rerlakrního 
systému

Založení struktury WWW v redakčním systému (sekce, kategorie, položky menu. 
kontaktní údaje, fotogalerie, ankety, bannery)

i SOI) Kč



P- bliPc'. mi cmszhu _a 3! / cu M
aumr, es co ir í <p->i (I' Jc) <: hin!'ja i , 
Po i.f'Urni ’ovehe iif' >í U !i'iuj | t
pMení o< ach m si „cji-ií w snomuu

Projektové služby určené k zapracování Vašich připomínek

Realizace webového řešení vyžaduje kvalitní vedení projektu, Vedení projektu 
zahrnuje komunikaci s klientem, řízení realizačního týmu, dále řešení 
připomínek.

Webové stránky Vám připravíme s maximální pečlivosti a dle dohodnutého 
zadání. Víme však, že můžete mít k navržené webové prezentaci, v každé fázi 
její tvorby, své specifické připomínky, které Vám rádi do webového řešeni 
zapracujeme,
Množství připomínek a dalších požadavků můžeme v rámci nabídkového řízení 
jen hrubě odhadovat. Standardní rozsah zpracování připomínek Vám nabízíme 
za zvýhodněnou paušální cenu.
Případné další požadavky a připomínky Vám rádi zapracujeme ale jíž v režimu 
dalších projektových služeb:

azniKa. Publikováni dokumentů
pytn ' iyln yr; r "n'--vy K\"n
cibum o.,-',- . -,t 4 zj: s.'.‘Vsi a další

45 (Ml iíč 
|v této caio je 

dmm imdiri 

redakční práce)

3SiMI Kč 
(v této ceně je

pět hodin)

Vedení projekíň, správa serveru, analytické, proiiraieatorskij,
itodérsíté a yrsfkkc; práce /tM} a,zmoří

RittlalíčiM a psihffeft-fí ptána 450 Uč/hod

Instalace systému, dokumentace a vedení tiroj

Instalace nového redakčního systému na serveru porkytovaíMe, V i.urnantece k 
redakčnímu systému a vedeni projektu, komunikace. . roh y 
vvebovém studiu, (školení redaktorů není předmětem prc -ááo).

Práce na základním řešení kreativního v

I



3,2, vmimvim imkňkíí

V gh|í<,í \ že byeíe .ouisdovaií eaíeíií im.siéiy R.oly > různých ík 1, n ■<:> (''■Rkní 
pomůcky aporl.), nam mis Vám sluli-u focem ^feíomončlním •>.r. c.-m 
Bc, Zdeňkem Michalem.
Odhadujeme cca 3 hod. focení na místě (prostory, dekorace) a cca 2 hod. 
postprocesu, celkem 5 hod. fotografických prací. V případě focení dětí je třeba 
počítat s dobrou organizací focení.
Rozsah těchto služeb se může měnit dle operativních požadavků.

c cm:

:o.......... mrícmí/ ......dnem ft

6



3„iL iVioiluIf ¥ c;«riě ■Aálémlníhii rešerší

Máme celou řadu připravených modulů, které rozšíří Váš web podle Vašich požadavků. Část modulů 
je auiomavck-' nahrnuta v základním řešení.

IViutinl piu sorcvu kontaktních informaci. Jednotlivé kontakty lze členit do kategorií.
Kontakty mohou obsahovat-jméno, příjmení, pozice, adresa, email, město, stát, 
pse, země, telefon, mobil, fax, další informace, odkaz na mapy, možnost přidat 
fotografii. Ke každému kontaktu lze vygenerovat samostatný kontaktní formulář.

součást
základního

řešení

Modul pro prezentaci vlastních fotografií na webu. Umožňuje vytvářet tematicky 
m mořeně kategorie a podkategorie. Fotografie můžete nahrávat jednotlivě nebo 
vo fonná-iu /i,, Ke každé kategorií můžete přiřadit její popis, jednotlivé fotografie 
ízo kom uitovai, ohodnotit. Vyhledá Vám nejvíce prohlížené nebo nejlépe
hodnocené fousy afin.

součást 
sá Sela drtil se

vlodul pro ".orávíi u-Mamních kampaní, který má široké využití. Bannery můžete 
..anéťit na konkiam Klienty, lze stanovit celkový objednaný počet kliků, k dispozici 
máto t Jíncn Ve,., u - víte, kolik lidí Vaši reklamu shlédlo, kolík na ní kliklo, v 
jalovci i rasech a spoustu dalších možností monitorováni a vyhodnocení ke-op ,•

součást
základního

řešení

Modul pro generování a správu mapy webu (ízv. sitemap). Oblíbený nástroj pro 
snadné generování struktury Vaší webové prezentace ze zvolených menu. Umí 
generovat i příslušné XML soubory usnadňující procházení webu pro vyhledávače 
(vyhledávací roboty),.

.součást
základního

řešení

i
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FlOtOZO tvoř lil (3 řešení "na mí,v”, vyb umió moduly pro Ván projekt vždy npiavoMr?*? pio k o 
<••■,.ir.c.! a -„pupou gou/ní hVni c.roUéiu vyvinout ro> in novo m>-if*-ly .1 řuykc. pa yify. \m -4,

hijileiren; ica moc-ulu gin správu -čcí, pfogtnmů kurzu a d~íšicn udalosb
vUdČCh >; UiÓii‘‘i 1 i'J dui delÚm Umovým uc '|mm il?!'0 o. obujícím kPim, 
[f akcí íknmy, ptednéškv. aid.}, no kí-né je mume .-a odhlásí., je ribompíičm 
m-.išicna lato uie-uosí on-lmu poincci icítpuIóíc. /‘a mm.-tv kš hlid.'ni uiosiv.-n 
akcí a 7ía.:u.iU!. Ah<..e 'm sóiukiun.vni d4e a; měřeni - 'o pkaluányi h krrsvné 
odliur.V'' í kmevouí Aje-mí orilídetn k-fe.K-iít a\ A p- }, /,..c'á -;m
data ,od-do' vr -ti>0 hedmy i.iěé4;<y y kuňce, eepč a-!u a. možnost pfi-ÍPÍ 
a.i.iV-ack, ia.lcia nehc- soubot ke smžemí. Akci lve hi ovolrč cp.čovai d-ky 
-nbvsa-alek*.■ iíu SU-; n-vCi , no-. opukoVs.-i ím dy s-mi, ly-den, 10^--1 n .ok -'tel },

íMr;!:lVSIl:Tťf:H
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Případné služby spojené s obsahovou přípravou newsietferů, vytvořením 
databáze cílových skupin, odesíláním a vyhodnocování emailových kampaní 
provádíme v rámci programu xartPARTNER (servisní služby).

Zahrnuje grafický návrh a kódování grafických šablon newsletteru. Obecně 
použitelné pro budoucí rozesílání sděleni.

'I:u.
i'kn'tm

mocí teč

9.000 lít;



3„5„ RelcapitiJlace ceriy projeto

Práce na základním řešení kreativního welw

Foceni na interiérů n postproc&s

Celkem implementace modulů na rnlro

Ceiícem webové řešení na míru

45600 Kč

3S00 Kč

ÍJOIIII Kč

o&ltjíí Kč

Přestože Vám jednorázová investice do na<š»hn reffavrwř,,-,aktualizací obsahu nové webové presentace svépomocí' iA -*ysie*il,tJ„ umožní snadnou

sssssy vafeho webu 1 -

Rozsah hostifigových služeb by zůstal nezměněn.



* tvorba webových stránek 
' ívom.i s-; hecu

, v O' m mnow 11; v>a ''ijvyuh aplikací 
u dokuií -"/siru) at

mrm moky ii'Hjssi .n.íPAETUEr 
;ics>it*c:o\ á ; ;k.in<V.ové sbzhy

* optimalizace pro vyhledávače (SEČ
* zvyšování obchodní účinno
* placené kampaně PPG

* tvorba loga a vizuální Identity firmy
* reklamní kreativa
* realizace a tisk

i&xari

Ing, Aleš Janoušek

1Č: 68062206
NENÍ PLÁTCE DPH

Lesní 2119/17, 594 01 Velké Meziříčí

Tel.: 564 409 332

E-mail; info@xari.cz

Autor dokumentu: František Blažek. BA 

Tel.: 777 669 084, frantisek.blazek@xart.cz 

Vytvořeno: 15. 3. 2018

Upozornění: tento dokument je chráněn autorskými právy. Jeho použiti či další šíření je 
podmíněno souhlasem autorů. Stažením souboru se jeho uživatel zavazuje dodržovat

n
i/eshop


