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Zodpovídá: Příkazce operace: Ing. Ivana Šteklová 0 3. 07 2018
/' ,

V " ^
Správce rozpočtu: Radka Paulíková // “//M’

Poznámka:
Subjekt (IČO: 00249017), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: pohanova, datum ověření: 03.07.2018 08:16:46):

Smlouva na ochranu obecního nemovitého majetku, Salačova Lhota, ZZ02462.0019

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 22651.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODPA: 005399, ORJ: 0000001500, ORG: 
0000000003087 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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ČI. 1
Smluvní strany

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

Salačova Lhota
adresa / se sídlem / s místem podnikání: Salačova Lhota 32, Pacov 395 01
IČO: 00249017
zastoupen: Martinem Malinou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Komerční banka a. s,

číslo účtu: 10520261/0100

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Zabezpečení OÚ v Saíačově Lhotě", blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále 
jen „akce").

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

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

ČI. 3
Závaznost návrhu

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

2) Pevvi tento né/ik ernouvy nebrrto Příjemcem akceptován s pcíjepcaný d.vuSon 
no adresu uvedenou v záhlaví teto smlouvy v termínu podle Cl 3 odsí. 1 táto smiouvy,
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

0,4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a z51' vsuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, \ --o: stems 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

1



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 pinií podmínky dané 
touto smlouvou (udržiteinost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na učet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.

OOíQCS

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výší 22.651 Kč (slovy: dvacet dva tisíc šest set 
padesát jedna korun českých),

2) P? ’< ne"!/ toto c'mlr'U'A/ qe • « čumí*
r j „ r a j - , x A j, J J 0/ ^ - O V i'1 ~ •</ ř > Lr h ^ i 8 P j ^ 23

u vaslj.i.ii poJiloni P.iVr.Km
h) ’ ’tu' i ’T " ■ icon pic i, ^rli y ,i r- i toi u . «„<=r/ /p ^ i i

í'M i- (í -ffOř r ‘í ,|P ťrv- i fpl/fJi 'V| V í,“ I-V V ' H( i j / 1.11,1 {i - i.it,, ,/ O f

nniemre mučí uví chopen u.c'-azm rniid- vy i.

Celkové náklady akce 56.628 Kč

Výše dotace v Kč 22.651 Kč
Výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na akci
Podíl Příjemce v % 60 % z celkových nákladu na akci
Podíl Příjemce v Kč 33.977 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5, octet 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odsí. 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
rpe Cl, fj odíJÍ v yáhn rmjofiw byla znokrOliMenO, použli? "S prn výnyř^t s!c't?čné
čáoíky doteče nezaokrouíiísné pmcento odpovídající podílu výšs riníace k celkovým
nákladům akce ale ČI. 5 odst. 2.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 8b., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika grantových programů či dalších dotačních tituiů Kraje na 
realizací jedné akce není možný. Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se 
nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí 
přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději clo 30 kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě,
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že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí vely nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle'Ch 8 písni, f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použili dotace

Příiomrp if* oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 23. listopadu 2018

2) Dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina lze využít jen v roce 2018 Uznatelné náklady na 
realizaci akce vznikají nejdříve dnem 1. ledna 2018.

31 Černáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
' r-guvigeiících 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.

na sociální a zdravotní

4) Neuznatelné náklady akce jsou: ^
a) daně, s výjimkou uvedenou v Cl. 8 písni, d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
C) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka
h) náklady na pohoštění,

___ _ í Al/l/i/
ch)

náklady na pohoštěni,
běžné provozní náklady (např. telefonní služby, eneraíe ooohtku poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, 9 p0p,dlKy za připojení k síti,

. . . _ j

i) náklady na právní spory
j) náklady na publicitu,

5) Uznatelné náklady akce jsou:
spřČuLST' “ a m0ntóž eW“ ^Bzpečovsci Sig„alizace

8) V nřípadě, 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. 6 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
neuznatelné.

Či. 8
Základní povinností Příjemce

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout,
h) 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),
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d)

e)

f)

g)
fi)

0
j)
k)

-: T ^'lp- r ,:o;/,cí . s,;vkv.'i'-cl. r,_. ckú ... vGcovvch
íiákkdn ntí zkm. <-Ti;F.nH,e r,,lpovídCi 21 šťidisú V'd-id -> 'GG-fné niunčoní 
pr/ofcnicri tfc^ítosiv to44?tojj Mi*jka2U|icicn calkove nakladv akce (faktory výdajové
poksaUi 1! Jd.kJ) apc;l.) rvmlviGi ,j~i mV - ,nr 0 ;,-ty' iv%cto- n

zjiifdg "by ‘"’O oe'kmn/oh nákladů na ntoi n<=í;yjv zahrnuly núLL-dv na tojír-í , j~uP
\/ Mfpi 1» i 1 >* 1 Uc I by, krv"!n i ,,v i« z to 1 z [i i • inrísi ii í ( <
,U*"r! j >/ |ii , ty.'/ . ; tfaiíl!•*- (>• pjMP p|W*.* í=.v.• j« - t-ní*Z= f'’1'"'/"
111< r ■ iy >> mor t íí-»ií< ^ i -nm_a upl imn uu:v.cmi 1 > *,« na- tii(,n j,r>to tokuii,
r "k /2nfH pí) <- dařil a.'fi » ’1 > !nn*y( //< zri p dyoí,,. p( ^apioů.
\J liakovérT! připa,dě rnužeí Příjem-1 => 1 i i využít i na ftnanční kr\?H teil^nvá IIPMMyd IdKOVe Ur ii,

která je UA( > na jako náklad. V přípacG li cace n přenesení daňové
po\/innosí;i ve snnysk 1 QOa -7 A Irj ^ L3.XXona č, 23 "/ yf - ob., 0i dani 7l přidané hodnoty,
ve / s 1 - f í f 7 dej:sícn přecIpisů, tlívadit DPId nejpcrzdějt c1 /: ■■■• 11 „ 2018, Úhradou
DPH Je v/ toil * 1 případě myšlen ‘ 'OJ í< J í t příslušeného Finančního úřadu
net na 2?y|g§tni účel; Příjisrnce, zi:ízený spedálně f>ro učefy daňovych zálon,
nrnkáizat úhradu cei;OVýC;h náklaidů akce, ■a to buiď WDÍS,em ze U-sr*^¥felIU UCíi IÍ\U'/1 III lO
ir' '
úct11 (,% Ii> H '■n/n! sem - 'jo» k onického 1,1 j,i / !' I’ nebo svými pokladními
dol^da
doručit Kráji *do 30. ll tr iř i 8 závěnsenou isprávu s jejíž vZf 1 t 1U1 U 1 1

sdf'QS:e w 7Z > vyisočina bezpečný region > pfptižence kriminality >
Ovilioiúá OĎGCillílO fflSjClňU *-0 bii, kiaia Uuůtí uibsřj!«JW-fí'

i <y \j l_ 1 ^ ^
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- flíiani-uí vyuoiuvcmi ciivue,
- Kopie účetních dokladů o výči celkových nákladů akce a jejich úhradě,
umožníš kontrolu v souladu s Gi h íéio smlouvy,
po doou, 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 epnd.), H<ch Humrto ;« ipúuování,
- nrosíoti kopii závereuté zpiávy a finančního vyúčtování ~»kco,
zajisiii publicitu v ouiiladu j Gi. tf) íólo vntouvy, 
zajistil udižMnosí akce v souladu s GL < i léto r smlouvy,
vró«: na účet uvedeny v rentoví L4i. biúíouvy ctícu čátoš u 'íor&ce v pnnadó ze
dojde přede dnem předložení závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu í) k přeměně něhu 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písrn. k) zákona č, 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravrfech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do i5-ti 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), vs znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

9) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti lei počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písrn. f) a písm. i) - 
písm. k) této smlouvy.
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3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10
Publicita

f/ípsdč informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt. 
!\.<e.ic<n.

2) Po ymcipřoz j j- _ -

■/ krays Výseči, a' v u
p/w’,-v.kr~vyco*';íiie.cv/piibliciía.

Přijernc v „Sponzora;-
kíerýje ke Vožení .v-

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 provedeni a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr- 
yysocina.cz/publiciia a to po dobu nejméně 12 měsíců ode dne uvedeného v Či. 7 
odst. 1 této smlouvy.

ČI. 11
Udraitelnost akce

U akce se nevyžaduje udržitelnost.

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

2) Smluvní sírany se dohodly, ze zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost die >oio smlouvy je Bc. Andrea Pohanové, tel: 584 802 184 e-mail:

4) jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 13
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odst, 3 této smlouvy. 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 Cl. 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 smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu n za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, zejména zákona o. 106/1999 řjb,, o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují že obchodní a 
tucřtiicke imomkiUv, ivcm jim byly svá-tmy druhou enzmo'j, nezp.Lldui ,í Helii,, o$<4,,ez 
pfoemnehu souhlasu ouihe súany v nepoužij* iyto ínrormpc® v. jb}m účelům než y • iridií pudrnínek této smlouvy. ' J' i_

7) ií
|jU

; rf.';!o,n/o k- oQpséíia ve dvou v/íioiovenícn, >’ nkhz L-duo it nrceno ;.rn ',<\'a\ i druhé 
Příjemce. j-'£3>a z« smiu-mích cuan occiíží ,>o jednom vy.-oim'e>ii sniiosmy-

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 11.5. 2018

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 19. 6. 2018 usnesením č. 0462/04/2018/ZK 7

V

V7
■ ’ ý .!dne

Íi Malina
rosta

V Jihlavě dne
//

1 6 07. 2818

sViUDr Jiří Běhounek
hejtman



FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI
NA OCHRANU OBECNÍHO NEMOVITÉHO MAJETKU OBCÍ KRAJE VYSOČINA V ROCE

2018

Základní informace o žadateli:
Obec (žadatel) Obec Salačova Lhota

'Sídlo obce (adresa) Salačova Lhota 32, Pacov 39501

Tco- 00249017

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

Martin Malina, starosta obce

'Počet obyvatel k 1. 1. 2018 129

'Bankovní spojení Komerční banka, a.s.

15íSTo účtu 10520261/0100

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

Martin Malina

Tel: 604 908 860

Email: starosta.sl@centrum.cz

Informace o projektu:

iTNázev projektu Zabezpečení OÚ v Salačově Lhotě

2TCašový harmonogram Přípravná fáze projektu probíhá jíž od počátku roku 2018;
projektu (začátek - jedná se o následující aktivity:
ukončení)

- Konzultace aktivit projektu

- Zpracování podkladů pro žádost o poskytnutí dotace

- Vypracování kalkulace cenových nákladů na realizaci

- Vypracování žádosti na Kraj Vysočina - Ochrana obecního 
majetku 2018

Projekt bude zahájen v srpnu 2018 a ukončen bude nejpozději 
do 31. 10. 2018. Vyúčtování projektu bude provedeno do 
jednoho měsíce po ukončení projektu, (srpen 2018 - říjen
2018)



3. Účel, na který žadatel 
chce dotaci použít

Zajištění technické ochrany nemovitého majetku ve 
vlastnictví obce - budovy obecního úřadu v obci Salačova 
Lhota, (zabezpečení obecního majetku)

Jedná se o elektronické prostředky určené k ochraně 
budov.

Technické řešení projektu vychází z příslušných 
legislativních předpisů a technických norem. ' 1

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

V současné době obec Salačova Lhota nemá na budově
OÚ žádné bezpečnostní zařízení. Není tedy zajištěna 
technická ochrana nemovitého majetku obce. Na OÚ 
Salačova Lhota vzniká značné množství dat, které by se 
měly zálohovat a archivovat pro případné další využití 
(např. účetnictví, smlouvy, dotační dokumenty, různé 
evidence atp.). V rámci obnovy ICT technologií obec 
pořídila novou ICT techniku pro správu úřadu. Právě výše 
uvedené movité věci i dokumenty a data by měly být 
chráněny před zneužitím či odcizením. Současný stav je 
pro nové bezpečnostní hrozby a GDPR (= obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) nevyhovující. Právě GDPR je 
jedním z hlavních důvodů této žádosti o dotaci.

V rámci budovy obecního úřadu v Salačově Lhotě vznikl 
v minulosti také obecní byt. Pokud by došlo k nějaké 
nepředvídatelné události, mohlo by to mít nezanedbatelné 
následky pro celý obecní úřad. Proto obec považuje 
předmětné zabezpečení za velmi důležité.

Dalším z důvodů potřeby zabezpečení obecního úřadu je 
navýšení trestné činnosti a neustále se zvyšující pohyb 
podomních prodejců, neznámých potulujících se osob po 
obci aj.

Obec Salačova Lhota chce tímto projektem předejít 
takovýmto ohrožujícím a nebezpečným situacím, jako je 
„nabourání" se do obecního majetku, odcizení movitých 
věcí i dokumentů, osobních údajů, páchání jiné trestné 
činnosti na obecním majetku apod.



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

- zabezpečení obecního nemovitého majetku

- prevence kriminality

- minimalizace rizik umožňujících páchání trestné činnosti

- ochrana osobních údajů

- ochrana majetku

- zlepšení kvality řízení managementu na OÚ v Salačově 
Lhotě

- zvýšení úrovně zabezpečení

- modernizace OÚ

- zvýšení kvality technologií

Cílovými skupinami jsou:

- zaměstnanci obce Salačova Lhota

- obec Salačova Lhota

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

Obec Salačova Lhota

Salačova Lhota 32, 395 01 Pacov

č, p. 32 - budova občanské vybavenosti

číslo parcely: 73/2

obecní úřad

7. Celkový rozpočet 
projektu (včetně DPH)

56 628Kč,- 100 %

z toho finanční spoluúčast 
žadatele (včetně DPH)

33 977Kč,- 60 %

z toho požadovaná výše 
dotace (včetně DPH)

22 651Kč,- 40 %



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

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

b) osob, s podílem v této právnické osobě
(jedná se například o seznam členů spolku, seznam akcionářů, seznam členů 
družstva, seznam členů svazku obcí atd.),

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

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

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

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

b) podrobný položkový rozpočet zakázky.

c) Doložení dokladu o 3. bezpečnostní třídě u oken a dveří

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

Přílohy k žádosti: 1. výpis z katastru nemovitostí, 2. podrobný položkový rozpočet projektu, 
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, 4. Usnesení z ustavující schůze zastupitelstva obce, 5. Specifická kritéria při 
dosažení stejného počtu bodů

V Salačově Lhotě dne 10. 5. 2018

razítko a podpis"š1atůtárního ze stupce žadatele 
(v případě zastoupení na základě plné moci 
plnou moc přiložte)


