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Poskytnutí dotace - Fond Vysočiny, Informační a komunikační technologie 2018, FV02438.0020, projekt 
"Webové stránky Obec Bory"

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 39930.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODPA: 003636, ORJ: 0000001401, ORG: 
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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).



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 zákoník")

(ID FV02438.0020)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
k podpisu smlouvy 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení:

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

pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800

a

Obec Bory
Se sídlem:
IČO:
zastoupená:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení:

Dolní Bory 232, 59461 Bory 
00294055
Josefem Březkou, starostou

Sberbank CZ a.s. Jihlava 
číslo účtu: 4200009323/6800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Webové stránky Obec Bory", 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 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 39 930 Kč (slovy: 
třicetdevěttisícdevětsettřicet 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 79 860 Kč
Výše dotace v Kč 39 930 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 39 930 Kč

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

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

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se 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 akci 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,
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 FV02438.0020“,

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 zpjávy a finančního vyúčtování akce,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, 

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje,' 
a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího pó roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) 
- písm. k) této smlouvy.

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

ČI. 10 
Publicita

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

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

4) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na 
www.kr-vvsocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v ČI. 7 
odst. 1 této smlouvy.

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

6) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 11
Udržitelnost akce

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 ustapovení tohoto zákona.

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

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv.
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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 3. 4. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
19. 6. 2018 usnesením č. 0466/04/2018/ZK.

V dne

Josef Březka 
-—starosta

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana
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K roj Vy s o ci w q
FOND VYSOČINY'

■ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE- I FONDU VYSOČINY1

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplněni žádostí klikněte na 
„Odeslat data” v záhlaví formuláře)

Název grantového programu

FV02438-03J34J1 8-20

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
2018 i - ;

Název projektu -1 Webové stránky Obec Bory.

Podprogiam | A: Webové stránky : :
_———a—m——

j | Přesný název:

i Právní forma:

Obec Bory

ob.ec

Ul • e Dolní Bory 2:3Y

| Obecj Bory

l identifikační údaje žadatele''. | PSČ:; 594811:

li U i Pošta; Bory
I IČG/KČ; ) (00294055: ;

í '
r I Název banky: Sberbank GZ as,i Jihlava.

i j Čísio účtu: 4200009323/6800 ;

| Titul:

I Jméno: Josef
| Statutární zástupce žadeícíe

| Příjmení; p : r Březka
I I Funkce: starosta !

; j Titul:;.

. | Jméno: f Blankat r '

I Žádost zpracoval jkontaktní | Příjmení;. Křížová -
| osoba projektu) - i.Funkce: , Místosfarostka obce ;

‘ ■ j Email; » • bkrizova@bory.cz .
! ' | Tel,: 608312224

f



ICO.
Indentifikačni údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou Název banky
organizací zřizovanou obci!

. C!s:o účtu

1, Lokalizace piojektu
Uveďte v jeků obci hudfí projekt 
icalizován (název obce včetně 
okresu':' v případě, zehucic 
realizace projektu ptohUuk na 
území více chci iakje > yontr 
nebo v ptipadě -:'opádu nu v cest 
iiyenií uvcdm v věsí 
administrativní jednotka U mpr 
obvod GRP oktes coiy k: nn

Odůvodnění oroiefdu a mho 
čile
FupLde i O vás č poušť): 7-1 'úct;
vede; jaká je výchozí šikmoe tak 
niobiem rJicate vyřešil ca tím 
chabé dosáhnou; -nkejsn, c/n 
projektu - co chmi,' zime-v 
zkvalitnit:...

Obec Bory, okres Žďár nad Sázavou

Webové stránky jsou teehnoigícky zastaralé. Mocemi 
redakční systém nám umezné jednoduší správu webu 
Obce ? napínán Táko^nýnh norem Interaktivní 
fcmulář nám umožní získat názory od občanu Pomocí 
.nově iuecnosti úiedoe desny budeme spravovat a 
cvohivovst povinno zveřejňované informace

, |Víz příloha 5. Popis projektu

3, Popis projektu
Popište co konkminri hiom >
obsahem projeta u co chuck- 
pořizovat, budovat vylepšoval 
organizovat atp.. vjakórn 
množství a lozaahu - uveclte 
zakiadní patameiiy ptojekiu y-oht,
čeho)

4, Cílové skupiny projektu 
Popište komu realizace projektu 
pomaže, jeky to bude tmi pra uó 
konk/ótni přínos, jak to ztopen 
jejich podmínky sty

Cková skup-na jsou všichni občané Boru a přilehlého 
okolí A také naši rodáci v misíecn vzdálených 
Cílem projektu je zajistit především: •
- feonooiogický upgrade redakčního systému, který 
zjednoduší správu
- zvýšení interakce občanu se zástupci obce ores 
konvemi! formulář, .
- modernizace uživateiske úrovně weDovveb stránek, 
-esponzivní chování (oro mobilní zanzem) a pod



5, Předpokládaliý časový 
: harmonogram realizace
projektu - začatek/ukončení
projektu

■ Popište zahájen' a ukončeni 
nákladních leuírzačrtich séci 
•projektu (napr výhět dodavatele, 
přípravně oráče, vlastni realizace 
apod. i. v případě organizace 
kuiinni i/s no dovru akce uveďte 

) přesný i&tnin jejího konánu 
pokud nojsou ?nómy přesná uďa 
tak uveďte tiaiciKtáíní mém-'

6, Organizační a odborné 
zabezpečeni projektu 

* ^opište vaše zkušenosti 
realizací podobných akc<- jako 
mám zkusauosí; s realizací 
projektu (podávení ?értnst‘y 
nudo projekt realmovol (nicno 
žadatel noho ptosifednich ku 

\ odborné filmy). jaké mgarmaóni 
Kroky Plujete masér podniknou; 
aby pupek byi zieaíízován jevě 
povolení musíte vyddii ore zdárný 
pmbč-h piojektu i

;R«aíface projektu bude v rozsahu 3 -,4 měsíců.
předpokládáme v období červen - září 2018.

Pro leaíizaci _,sme zvolili specializovanou ímnu Pera 
ipiojeki uskuteční. Jedná se o právnickou osobu, 
■společnost XARF s.i.o., s více jak i 2 lety mi 
(Zkušenostmi z tvorby a servisu webových řešení.

i; Celkové náklady na i]7"^..■■■“" ~~ rj—H-™-
: , projekt ; 79 860 f Kč. jř 100,90 j %

krysy(jou.llp: y Vc.o ..

7. Rozpočet projektu dotace 1 39 030.:.. j Kč: j.,50,00 i l 0/{ : '■&> :
(podrobný položkový rozpo, ty 
projektu zaklelo společně s íuuío i - z íono investiční

[ KČ :i :í00 Vžádosti} U žadatelů kteň iin-bun r uUiaLO i %
uplatnit odpočet DPI I na vsí; um 
se nakladu uvádějí bez DPI; 
Ostudu žadatelé uvádějí nái■ may

i ~ z toho neinvestiční 
\ dotace 1 39 900 p ... I Kč] 100,00 t %: i

včetne DPH.
částky uvádějte v celých Kč

| Spoluúčast žadatele 1 39 930 1 Kč [; 50,00 1 % 1
. j | v? toho investiční, ~ 1 .. ž“1“--

i ■ i spoluúčast ., : 1 í Kč f] ,00 . i 1 ÍH.:|

z toho neinvestiční 1
~-....... f.... h~ý

spoluúčast j 39 930 . . 1 Kč j 100,001 I '% 1:
a. Plataovsw. DPH i. žadatele (zakřížkujte vhothobvanantu)..... ........i_'L

zadala) je p.alrera DPH a ,,Zdanitelných plněn, pniatých v souvislosti V "R 
, nancoraram daného projekte „emrí nárok na odpočet dané z přidaíé hodnoly

žadatel je p.átcsm DPH a u zdanitelných plněni pniatých v souvánái 1......
íinancovánici daného projekte „,a na,ok na odpočet dané z přidali Jtldnoty
žadatel není plátcem DPH ........ .... .... ..... -—-h

9. Prohlášení žadatele, že zajisti oodíl na * , ., H.
zveřejněním vybraných údajů o projektu ' ovari1 ProJ®ktu a souhlasí se



Žadatel prohlašuje, žé zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejftěnínrv. 
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 vypořádáni závazků (netýká so obci, svazků obci a 
organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vučí státnímu rozpočtu a státním fondům fza závorky «,«/,•;/ 
síeknmu sozpochi se považuji závazky rud finančníma úřadu Správě sociálního 
zabezpečeni, zdravotním pojišlovnam o Celu; správě, za statni fondy so povazuji Fond 
národního majetku Státní fond životního piosiiodi. Pozemkový fond. Statní fond rozvoje 
bydlení a Státr» fond dopralo; infrastruktury)
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz neN? podán návrh na konkurz a žadatel, 
noru v likvidaci

11, Prohlášeni žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, kles v používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetri jednotkou)

12, Seznam dokladů (Uveďte seznam všedi dokladů, ktere k žádosti přikládáte a očíslujte
je-)
Žadatel prohlašuje, ž© používá účetní období (hospodářský rok).od Vo

Přílohy: *
6. 1 Stručný popis cjx«c'f:ck-/en kprení
č. 2 Výpis z registru osob
č, 3 Usnesení ze zasedáni ZO
č. 4 Příloha podle zákona č. 250/2000 Sb:
6. 5 Cenová nabídka od dodavatele
o. 8 Popis projektu

V Borech dne 3-'' 30 í 8 ■■■■■7' , .. Or v .
Razítko a podpis statutárního

Poznámka pro žadatele r

■i zástupce žadatele

Před podáním projektu sieve-’e zda
- je formulář žádosti komp!etne vypmen včetně kódu elektronické žádosti

jsou přiloženi veéímre a - '-idy <n,(né kposouzeni radosti poradované hodě 14 
V/my t otedkladmn p.;oj~htv

-- v nrtpaue nnndm Houkt^mi onu zadosti rozepište v samostatném dokumentu

- p< z do, :p: rj: ar" m -•*>» >y uvedené ve Výzvě k předkládání projektu

ji radost >. come dokdde <nnny:n h posouzení žádostí připravena k podání dle '
podmínek měděných v bode U Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkováni) v textovém polí se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

t



Příloha 1 - Specifická kritéria projektu 

Název projektu: Webové stránky Obec Bory 

Žadatel: Obec Bory, Dolní Bory 232, 594 61 Bory

Qpprifirká kritéria pro posuzováni projektu:

a) systém aktualizace
/ aktualizace obsahu webových stránek probíhají několikrát týdně,
Z součástí využívaného redakčního systému je vestavěný WYSIWYG editor 

(obdoba Wordu), není nutné instalovat žádný další speciální program,
Z obsah může být aktualizován kdekoliv a kdykoliv (vestavěný editor 

zobrazovaný v okně webového prohlížeče),
/ možnost nezávislé aktualizace více lidmi s různými přístupovými právy.

b) dostupnost webových stránek (blind friendly web)
Z redakční systém je navržen pro nejširší skupinu návštěvníků - možnost 

využívat různé webové prohlížeče a řadu zobrazovacích režimů,
/ 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,

Z web bude mít intuitivní ovládání a jednoduchou navigaci,

c) integrace autentizačních a federalizačních služeb pro přihlašování uživatelů
Z do webové aplikace bude přidán plugin na propojení se službou mojelD. Tuto 

službu bude možné volat jak z prostředí přihlašování do redakčního systému 
tak do jednotlivých sekcí na webu

d) užití webové aplikace
Z interaktivní formulář bude sloužit k zjednodušené komunikaci široké 

veřejnosti se zástupci obce, radou a zastupiteli,
■Z na webových stránkách budou zpřístupněny pro zpětnou vazbu obci ankety,
Z úřední deska bude řešena nástrojem pro uveřejňování dokumentů 

zastupitelstva pro občany,

e) zpětná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek
Z po spuštění webu bude vyhlášena anketa např. „Našli jste na nových

stránkách obce vše, co jste potřebovali?", závěry zpětnévazby od uživatelů 
budou po 15 dnech hodnocení uveřejněny opět na webu,

Z v rámci tohoto projektu bude využíván modul Anketa, Banner, Formulář 
Z průběžná zpětná vazba bude zřejmá i z naměřených hodnot návštěvnosti díky 

analytickému nástroji Google Analytics. Administrátor stránek bude schopen 
zjistit jakou návštěvnost, za jaké období, webové stránky měly a jaká témata 
občané nejvíce vyhledávali (čas strávený na podstránkách),



f) originalita a inovativnost projektu
•/ klíčová je jednoduchá a efektivní informovanost občanů o práci a záměrech 

Obce Bory,
v' stávající web je již nepřehledný a vyžaduje novou restrukturalizaci. Inovací 

bude provázání možnost tyto stránky lehce užívat na mobilních zařízeních 
(tablet, mobil),

y zvýší se výtvarná a technologická úroveň stávajících webových stránek,
■S bude vytvořen originální grafický návrh profesionálním grafikem,
■S bude podporováno vkládání dynamických prvků, 
y zvýšení prestiže webových stránek u široké veřejnosti,

g) přínos projektu z hlediska žadatele
■S především sjednocení zdrojů informací, zajištění přehlednosti informací pro 

občany (nová, promyšlenější struktura webu),
•S technologická výhoda - nový redakční systém - bude možná aktualizace 

obsahu stránek kdykoliv a kdekoliv více lidmi s různými přístupovými právy,
■/ zjištění odezvy občanů na různé kulturní, společenské či jiné akce pořádané 

v rámci Obce Bory (interaktivní formuláře),
■/ zvýšení prestiže při prezentaci obce přes webové stránky (zvýšení grafické a 

technologické úrovně stránek),

h) přínos projektu z hlediska občanů
•S zlepšení vyhledatelnosti informací pro uživatele stránek (nová, promyšlenější 

struktura webu),
•/ přehlednější orientace v povinně zveřejňovaných dokumentech na Úřední 

desce,
•/ možnost vložit přímou odezvu obci,
y zvýšení komfortu při zasílání oficiálních žádostí obci při využití interaktivních 

formulářů,
•/ zvýšení prestiže při prezentaci obce přes webové stránky (zvýšení grafické a 

technologické úrovně stránek),
i) podpora mobilního přístupu

y nový web zajistí podporu mobilních zařízení - responzivní design pro tablety a 
smartphony.





Web bude obsahovat;
- jednoduše ovladatelný redakční systém,
- úřední desku - nástroj pro uveřejňování dokumentu zastupitelstva pro občany,
- responzivrti kódování pro mobilní zařízení (tablety, mobily)

Vytvoření nové webové prezentace specifické pro obce,

SWtpis řešvní

Wehová prezentace musí zajistit jednoduchou správu formálních i neformálních informací o fungování 
obce, společenských, kulturních a sportovních akcích. Pro občana by se měl web stát přirozeným 
místem pro získání informaci.

labídky byly například realizovány weby pro obec Radenice 
nebo IV! ■ i

• webové struktury bude vycházet i případné další webové prezentace.



Si.fc5ť:w3 Khm

Kreatlva

Návrh grafiky weh, 

p Příprava šablon webu

Vytvoření obsahy a stryfctyry wehu

/ Návrh a publikování struktury wehu 

' Publikování obsahu webu, copywritííng

likiiplbríMřikbípe

,/ Správa domény (registrace, nebo převod fechrsické sprawl

na na míru

Testování, laděni a připomínkováni 

v Výstupní kontrola 

,r" školení uživatelů a předání projektu



Ceny jsou uvedeny bez sazby DPH.

zel, láWcriní řešení wehu
Nabídka základního řešení webové prezentace 
základním řešení webu a moduly základního ře

Krealva - grafický design stránek a snmm

Zahrnuje kreatívu - návrh jedinečného grařickéh 
grafické práce. Prvotní návrliy zasíláme v PNG. 
návrh a dvě kola připomínkování.

Pťíijsenm šablon ivehu
HTML a kaskádové styly CSS,

enové položky, jde o práce na

j a související llllM! Kč
rnut jeden grafický

Valid ní dle doporučení W3C XHTML 1.0 Strict a CSS 3.0 a většinu zásad 
přístupnosti podle všeobecně uznávaných metodik (např. WCAG 2.0). 
Použité technologie - HTML5, jQuery, CSS3 (Media Queries)

, o i e .cul ti:" - , _ v ( ■'culm tolrm i ’ . 1 r, sn
' ni iii1 'm,'”' - i r,u"' 5 , " ' i ~ ,

Nasazeni leústmuho ayrtéfVírt mMPCIlIl ti.o a ozngmt eistorem

Redakční systém pro snadnou aktualizaci webového řešení svépomocí. 
Individuální úpravy "na míru" potřeb projektu.

Práce s obsahem - vysmrferá síriPrtury welum/dí niráimk do redakčního 
systému

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

Ulili! Kr:

1511! 1c



Publikováni obsahu dle podkladů zákazníka (zdroj: stávající web, konzultace 
předané podklady - pro zaslání objemnějších podkladů lze použít 
xartUPLOADER). Publikování dokumentů audio, video, text (pdf, doe, xls). 
zahrnuje nezbytný stylistické úpravy textů.

Obsahu na stavajicicn weoovych 
do nového webovéhořešení žale

mkácn je poměrně hodnr 
3oměrně hodně času.

ni

Stávající weby většinou obsahují velkou škálu různých odkazů, které jirr 
ubezpečují v rámci SEO lepší hodnoceni, 
i yfo ookazy je třeba projit přesměrovat na nové webové řešeni.

webového řešení vyžaduje kvalitní vedení projektu. Vecř 
^muniKaci s kHsntsni. ríz©ní rs-Blizačního týmu. dál© íbsč

iipornm

Webové stránky Vám připravíme s maximální pečlivostí a dle dohodnutého 
zadání. Víme však, že můžete rníí k navržené webové prezentaci, v každé fázi 
její tvorby, své specifické připomínky, které Vám rádi do webového řešení 
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 již v režimu 
dalších projektových služeb:

9000 Kč 
fv této ceně je 

ílvaoet liteJiri 
re da ker? t

práce)

3.5i» Kč 
|V táto ceně je

pět hodin)

Vedení projektů, správa serverů, analytické, programátorské, .....,
koílérské a grafické práce f

Redakční a publikační práce V 50 Iíí/IkmJ

Instalace systému, clokMrneetace ?:? stolení
Instalace redakčního systému xartCívlS na serveru poskytovatele, nastavení 
.... -i-—i-- -'okumentace k redakčnímu systému a školení redaktorů (v
i iiil'1

práce na záliladnim řešení weim

2500 Kč



Máme'celou řadu připravených modulů, kíeré rozšíří Váš web podle Vašich požadavků. Část modulů 
je automaticky zahrnuta v základním řešení ....
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xPOTOGAlB'tlK

Modul pro prezer
i í ^ - ' ns

* 1 tlí1 I *
í ^ ~ í v " í

i i n \ - i ^ ' t n 
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hodnocené fotoo c.r. • i r;.

<«| i3“
)t I 0 )l ! ‘

_ _ i /
i £-, “ - F "1 

statistiku hlasování jednotily v
n ^ H -O

[ V" * i ^ ^
! i '1 1 “ i

>1U 'ti ■ II

1 ■> 1

s okamžiku jdaia
i c ~ 3 33

a času) hlasování. Výsledky
i 1 £. U „il Zi is. I i í { „V

-Mí i

- ) h er ,) -

iáíclariitírto
řečeni

Sfiučásí:
záikfvuruhn

rvvrmii

součást
VČiJacIviho

řešení

i I ai z1 u ii ! I, in ' >! ciiip ,! . kin ' i,
.'iil C> i i " ,• 1 ' . " * .

I w _■ .. w _! J •, > , f ' , Vli' ' , I i'

ly on • nc crm i cpou'b d ‘ c n m i ^

s; MAPÁWEBI.J

součást
cičílarlfiíhfi

řešení
ni ’ yhe 't >co ,i kr,ti.;cnc

Modul pro generování a správu mapy webu (tzv. sitemap). Oblíbený nástroj pro 
snadné generování struktury Vaši we.bové prezentace ze zvolených menu. Umí

scHtčáví:
nálílatJrtííso

gene
(vyhledávací roboty)..

řešení



.203, i¥íiMÍyÍy řití míru
Moduly a funkčnost na míru jsou zvolené na základě konzultace a zjištěných požadavků na funkce
web u.

Modul pro správu informací zastupitelstva k občanům. Viz

Tato funkčnost zajisti správu a archivaci informaci které poskytuje obec,

Jde o termínu zveřejněni od, termínu zveřejněný do, počet zobrazeni uživateli 
ia webových stránkách. Pro oprávněné osooy je přístupny aichív, napí.

Pro přímočaré zadávání dotazů od občanů. Formulář vygeneruje e-mailovou
zprávu, která přijde na nastavené e-inailové adresy. Zpráva muže být 
i anonymní', na rozdíl od e-mailu,

Implementace nové verze modulu pro on-lme prezentaci dokumentů (různé 
formální dokumenty, letáků, z formátu PDI-, propagačních materiálů, časopisy). 
PlriOHodnoine nslirazuf© lištou 10 mctiBt i«iy, uoiozj lujo vKidcidt ^áiio^Ky, Ivor

¥ podpora všech mobilních telefonů (iPhone, Samsung, tablety,

¥ možnost přidáni vlastního loga, odkazy na web,

> možnost vkládání interaktivního obsahu (video, odkazy na web,
vyskakovacl obrázky, ,.),

¥ možnost zaheslování některých částí publikace (on-line knihy),

>- možnost propojit s e-shopem (vložit do nákupního košíku),

¥ možnost vytvářet offline publikace (,exe soubory na blanku, cdčko, ...)

> možnost propojit časopisy s Google Analytics 

Ukázky našich on-line publikací:
hUDWWww.hitessko.com/, například !]ilp.ýÁP4wJ:):tiysskum(aTýpnjí[yýpruv(,}duo: 

tlitowWww.sornatarri.cz/cagoDig , například
hitpý/www,s8m3tarrLgz/onjme/katalpi|ííU jO;-U 1/ 

l]ttrx//wyyw.]\Oj;iív:irc[ryTr):«)ygvv/fy'>!)rjíysfýmmr;yrata/

.334MJ Ke

4500 KČ:



? r. r a c o v á r t í c c i - ccc * e |. j í * a 11 a a t: i
Zpracování 5-ti on-line publikací v rámci projektu, (každý dokument do 10-tí 
stránek, realizace z formátu PDF). Jeden dokument do 
Další vytváření online publikací je možné v rámci programu xartPARTNER. 
Čtyři publikace, které se budou v rámci projektu předělávat jsou uvedeny na

. ;edna je připravena k vytvoření

4000 Kč
/pět

rpracovatipch
řMsčirte

pylKKsd

Celiiimn fijísfcKosi na míru

2.4, itekapSiy Iace «:;enp profelitu

Práce na zálcJadním řešení woKkj ČPÍMMJ Kč

řpfiíJttíy na miru vjelm ■ Úřední Koka (íniormms pro Kccaty),
konverzní formulář .17000 Kč

Celtem wyetyfwé řešení fáro očce

felkem webové řešení pro obce s DPH

ibníc noun-p oni in'. j,'<-.ťi
re. ic rubá k-! ; re '.cjj , >m
, i '.i bií do meni ;)h
-K r.mní. V>; n.-pr k! -d
O.Š! p :'VÍ :l..o

borce- o bvi i n pop- vm
:r'D, m o - m uvř

s’it;-)i! Wi,
o'oo s oko--je
(o.-m \k ní

- ■ > 'a o~ : • nnun -v-m mr > ;dožu;. - '*=■ s'ois 
v ■ -;5 ?>; i •. jem,s so: ,;>>/. jme př;p-m. eii a>-



2.S. Var I?* řitní jpvivlky rífákíJky

Žpmc&vém i/írtsiální pniiilsiJItv
Zpracování virtuální prohlídky Vašeho městského úřadu (budova + exteriér), 

Napě podobné zpracovánnMMmyí:McmámQhímMlÉůlM3MjjM}Mk‘tÉ<tík
194)90 Kč



* programování webových aplikací * placené kampaně PFC
* redakční systém xart

partnerský program xartPARTNER 
hostingové a doménové služby

* tvorba log a a vizuální 
' reklamní kreativa
* realizace a tisk

XART s.r.o.
IČ: 29261864, DIČ: CZ29261884

Webové studio: Novosady 1139/, 594 01 Velké Meziříčí

Fakturace: Hlavní 172/95, 624 00 Brno

Tel,: +420 564 409 332

E-mail: info@xart.cz
W-u

Autor dokumentu: František Blažek, BA (HONS)
Pokud není uvedeno jinak, pak ceny jsou uvedeny bez DPH,

Vytvořeno: 28. 3. 2018

Upozorněni: tento dokument íe chráněn autorskými orávv. Jeho použiti či další šíření ie


