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Subjekt (IČO: 00286745), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: pohanova, datum ověření: 27.04.2018 08:58:48): 

Smlouva o poskytnutí dotace Prevence kriminality 2018, Telč. ZZ02341.0010 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 179370, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 005399, ORJ: 0000001500, ORG: 
0000000002096 POL: 6341 UZ: 

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

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

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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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 zákoník") 

ZZ02341.0010 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
bankovní spojení: 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 

(dále jen "Kraj") 

Město Telč 
adresa / se sídlem/ s místem podnikání: nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
IČO: 286745 
zastoupen: Mgr. Romanem Fabešem, starostou 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 1466015399/0800 

(dále jen "Příjemce") 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci projektu „Rozšíření MKDS v Telči - zefektivnění systém" v rámci 
Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 ze dne 12. 12. 2017, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

Cl. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-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. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 179 370 Kč (slovy: sto sedmdesát devět 
tisíc tři sta sedmdesát korun českých). 

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

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

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 232 834 Kč 
Výše dotace v Kč 179 370 Kč 
Výše dotace v % 77 % z celkových nákladů na 

akci 
Podíl Příjemce v % 23 % z celkových nákladů na 

akci 
Podíl Příjemce v Kč 53 464 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. 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) Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 
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Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 30-ti 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 20. listopadu 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) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) náklady (výdaje) na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
d) úhrada úvěrů a půjček, 
e) penále, pokuty, 
f) náhrady škod a manka, 
g) náklady (výdaje) na pohoštění, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky ), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady (výdaje) na právní spory, 
k) náklady (výdaje) na publicitu, 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) náklady na dodávku, montáž dvou kamerových bodů s příslušenstvím 
b) zprovoznění systému, konfigurace sítě. 

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 
(výdaje) 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, a 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 „hrazeno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ02341.0010", 

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. 

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 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www/kr-vysocina.cz/program-prevence-kriminality-kraje-vysocina-2018/, která bude 
obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního 

vyúčtování, 
- kopie prvotních resp. 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) 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. 
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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. j) této smlouvy. 

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

ČI. 10 
Publicita 

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

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

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-
vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 12 měsíců ode dne uvedeného v ČI. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

U akce se nevyžaduje udržitelnost. 

ČI. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 
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ČI. 13 
Závěrečná ujednání \ 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

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

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Andrea Pohanové, tel. 564 602 164, e-mail: 
pohanova.a@kr-vysocina.cz. 

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 13 
odst. 2 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. 

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

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. 

Příjemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 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. 

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. 

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. 

Nedílnou součástí této smlouvy je: 
a) Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 31. 1. 2018 

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 27. 3. 
2018 usnesením č. 0274/02/2018/ZK 

Žižkova 57, S87 33 Jihlava hejtman Žižkova 57, S87 33 Jihlava 

Kraj Vysočin® MUOr, Jiří Běhc 

V Jihlavě dne 3 0. 04, 2D 

Mgr. Roman Fabeš 
starosta / 
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ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA PROJEKTY PREVENCE I 

KRAJ VYSOČIN 
DORUČENO OSCm 

A "11 
l£ 

22° 31 -01- 2018 
Poiít listů 

%/ 1ooof/Wf 
iSlfíÁLiTY V ROCE 2018 

Poíet pilW'i 

Obec/město = žadatel Město Telč 

Počet oby vatel 5 331 (správní obvod ORP 12 948) 

IČO 28674S 

Adresa PSČ: ORP: Kraj (VŮSC) 

Město Telč nám. Zachariáše z Hradce 10 588 56 Telč Krai Vysočina 

Telefon 567112411 Fax 567112403 E-mail eDOdatelnaOtelc.eu 

Statutární zástupce Jméno Roman Pňjmení Fabeš, Mgr. Pozice starosta 

Telefon 567112411 Fax" 567112403 E-mail starosta(®telc.eu 

Program schválen usnesením zastupitelstva (rady) číslo UR 1173-2/79/2018 ze dne 24.1.2018 

Bankovní spojeni - číslo účtu 1466015399/0800 

Česká spořitelna a.s. Jihlava 

Počet projektů 1 

Celkové finanční nůídady na realizací programu 232 834,-

Podíl obce/města a jiných subjektů odlišných od státu na financování programu 32 834,-

Celková výše požadované dotace 200 000,-

Pracovní skupina pro prevenci kriminality ano ne od roku Pracovní skupina pro prevenci kriminality 

ANO 2009 

Osoba odpovědná za prevenci (manažer programu) 

Jméno Zdeněk Příjmení Bláha 

Funkce MěC) Telč, referent krizového řízení, dozor veřejného pořádku 

Adresa Ulice: 

/iěstskv úřad, nám. Zachariáše z Hradce 70 588 56 

elefon 567112458 Fax 567112403 E-mail zdenek.blahaíffitelc.eu 

•ezentujete prevencí kriminality na internetu? (/ano/ne) ANO int. adresa: www.teic.eu 

pečnostni situace 2014 2015 2016 2017 

jd trestné činnosti (index na 10 000 obyv.j-obvodní odděleni PČR 176,00 154,00 147,00 140,00 

ú trestné činnosti (index-10 000 obyv.J-obec/mésto 132,76 86,49 112,96 108,12 
važnéjši bezpečnostní problémy obce ve vztahu k realizovanému programu s odkazem na priority stanovené v Programu - vypište 

že páchané ve všech formách 

ctvi 

sváni cizí věci 

výkonu úředního rozhodnutí 

na zdraví. Porušování domovní svobody 

ezpéčnostní analýza, doklad o schválení projektu RM, popis projektu, podrobný položkový rozpočet projektu, popis projektu v 

Rozšiřujícími podmínkami MV ČR, návrti technického řešení pro propojení MKDS s Policií ČR, stanovisko odboru informatiky 

Vysočina, stanovisko vedoucího místně příslušného Územního odboru Policie ČR Jihlava, příloha dle Z.č. 250/2000 Sb., ostatní 

iřilohy. 



Seznam projektů 
(podle stanovených priorit) 

Priorita Název 
projektu 

Projekt 
ISPROFIN -

> EDS.ř-,; 
Odpovězte 
Ano - Ne 

Celkové 
náklady 

Podíl obce Požadovaná 
dotace 

Rozšíření a modernizace kamerového 
systému v Telč-viz příloha podrobný položkový 
rozpočet. NE 232 834,00 32 834,00 200 000,00 

2. 

3. 

4. 

5. 

' řS.:>>' 

7. 

• 

9. 

Suma 232 834,00 32 834,00 200 000,00 



a 

Dílčí projekt 

I. 
Pořadové číslo - dle priorit žadatele 
Název projektu Rozšíření MKDS v Telči ~ zefektivnění systému 
Typ projektu (situační, sociální, Informování občanů) sítuační prevence 

Dodavatel projektu (pokud není znám, uveďte žadatele) Město Telč 
Adresa Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
Telefon 567112411 Fax 567112403 E-mail epodatelna@telc.eu 
Osoba zodpovědná za projekt (jméno a příjmení) Zdeněk Bláha 
Telefon 567112458 Fax 567112403 E-mail zdenek.blaha@telc.eu 

Participující subjekty 
Policie České republiky 

u. 
Cíl projektu 
Zefektivnit stávající kamerový systém o dva body na preferovaných místech vytypovaných Policií 
ČR, zvýšit pocit bezpečí, zefektivnit systém, předcházet kriminalitě a zvýšit objasněnost. 
Cílová skupina 
Občané a návštěvníci města Telče, veřejný zájem na zvýšení bezpečnosti. 

Popis výchozího stavu v oblasti působnosti projektu 
MKDS ve správě Policie ČR. Užívání 14 kamerových bodů + 6 kamer na nádraží ČD a 2 kamery 
na školách. Chráněná optická a mikrovlnná síť k přenosu dat, nový server, software s licencí 
a kamery s licencí. 
Stručný popis projektu - maximálně 4 řádky 
Rozšířeni kamerového systému o dva kamerové body - ul. Palackého, hlavní přístupová cesta 
na náměstí a ul. Masarykova, koncentrace mládeže. Rozšíření optické sítě ke kamerovému bodu. 
Modernizace, zefektivnění systému. 

Časový harmonogram realizace projektu 
duben 2018 - říjen 2018 

Způsob hodnocení efektivity a udržitelnost projektu 
Hodnocení a efektivitu MKDS provádí kontrolní tým, který vznikl v roce 2009 na základě zpráv 
Policie ČR. Výchozím měřítkem je dokládaná statistika kriminality a přestupků evidovaných 
Policii ČR a podíl kamerového systému na objasněnosti. Dalším měřítkem jsou podněty a názory 
občanů a návštěvníků města. Rovněž je přihlédnuto na celoevropská bezpečnostní rizika. 
ISPROFIN - EDS (financováni programů pořízeni a reprodukce majetku) [Ňš 



III. 

Celkové náklady na projekt 232 834,00 
Podíl obce na financování projektu 32 834,00 
Jiné nestátní finanční zdroje 0,00 
Dotace na projekt od jiného státního orgánu 0,00 
Výše požadované dotace 200 000,00 

Rozpis položek 

'..."Položka Celkem Požadovaná dotace 
Rozšíření a modernizace kamerového systému v Telč - 232 834,00 200 000,00 
víz příloha podrobný položkový rozpočet. 

Celkem 232 834,00 200 000,00 

30.1.2018 

Mgr. Roman Fabeš, starosta 

podpis a razítko 
statutárního zástupce obce 



III. 
I n f o r m a c e  

o identifikaci osob 

1. Osoby zastupující právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení 

viz příloha ~ 

2, Osoby s podílem v této právnické osobě 

viz příloha 

3. Osoby, v nichž má přímý podii, a výši tohoto podílu 

viz příloha 

& S  < > »  
:ce: ' , a příjmo^li 

í 
Mgr. Roman Fabež, stára 

\f*> ' 
podpis a razrtko 

statutárního zástu ) 

dne 30.1.2018 Telči 

titul, jméno a příjmení, funkce: 

plk. Wlgr. Petr Petr, vedoucí tí!0 Jihlavě dne 30.1.2018 

zástu 
5doucí místně příslušného územního odboru vnější služby Policie ČR 



Žižkova S?, 58/ 33 jlhiitva 

PŘÍLOHA PODLE ZÁKONA č. 250/2000 Sb„ 
a. 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. 

Město Telč zastupuje starosta Mgr. Roman Fabeš na základě ust. § 103 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, což dokládáme 
výpisem usnesení č. UZ 8-6/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Telče č. 1/2014 
konaného dne 3.11.2014, 

b. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 2. 

Pro Město Telč je irelevantní. 

c. 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. 

Pořadové 
číslo IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 

podíl Výše podílu v % 

1 70869855 Základní škola Masarykova Telč 100% 
2 70852171 Základní škola Hradecká Telč 100% 
3 71000348 Mateřská škola Telč 100% 
4 71000402 Dům dětí a mládeže Telč 100% 
5 65766547 Základní umělecká škola Telč 100% 
6 61737500 Domov pro seniory Telč 100% 
7 63496577 Služby Telč, spol. s r.o. 100% 
8 18198724 Lesní družstvo Borovná 150/575 
9 26911612 Francouzsko - česká hudební akademie 100% 

10 71180311 MíkroregionTelčsko 1/48 
11 26985870 Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o.s. 1/30 
12 45658901 Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice 10% 
13 48460915 Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko Je členem 
14 60085126 Česká inspirace Je členem 

15 70963452 
Sdružení České dědictví UNESCO (sdružení měst 
UNESCO) Je členem 

16 62930460 A.T.I.C. Je členem 
17 0 Greenway Praha - Vídeň Je členem 
18 65992466 Sdružení historických sídel ČMS 2,11% 
19 70812853 Sdružení obcí Vysočiny 1% 
20 49279530 Hospodářská komora Je členem 
21 60126361 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Je členem 
22 40765407 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Je členem 
23 63113074 Svaz měst a obcí 0,04% 
24 61385247 Národní síť zdravých měst Je členem 

Jméno a podpis statutárního zástupce obce (města): Mgr. Roman Fabeš 

<09 


