
FOND VYSOČINY
PROGRAM „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“

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")

& ^
FV02738.0023 

ČI. 1
Smluvní strany

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

STŘED, z. ú.
se sídlem: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč 
IČO: 70870896
zastoupen: Mgr. Martinou Bártovou 
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Bank AG 
číslo účtu: 9500006266/7940

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Auto do terénublíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí 
dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
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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
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a 
nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

4 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt 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 projektu, který byl zrealizován, 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 projekt dotaci ve výši 190 820 Kč (slovy: sto devadesát tisíc 
osm set dvacet korun českých).

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

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

Příjemce.

Celkové náklady projektu 272 600 Kč
Výše dotace v Kč 190 820 Kč
Výše dotace v % 70 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 30 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 81 780 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládání projektů (tj. 30%), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

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.
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5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se vylučuje.

ČI. 6
1 Způsob poskytnutí dotace

Ďotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena 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 projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. 12. 2020. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 
dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:

a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) náklady na pořízení budov a jiných staveb,
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) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ..),
i) náklady na publicitu,
j) alkohol a tabákové výrobky,
k) opravy a udržování majetku,
l) všechny investiční a provozní náklady nesouvisející s předkládaným konkrétním 

záměrem.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
nákup služeb souvisejících s výstavbou a technickým zhodnocením nemovitostí určených 
pro poskytování sociálních služeb a pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku 
nezbytně nutného k poskytování sociálních služeb.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému

3

É



rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) 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 projekt 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 projekt a celkových nákladů na 
projekt (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 projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, 
účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny FV02738.0023 “,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt 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 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 12 
2020). 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 projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace nebo www.fondvvsocinv.cz, a to nejpozději do 
31.1. 2021. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“
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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 projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

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

l) poskytnutou dotaci nepřevést na jiný subjekt.

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 projektu i po jeho 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. I) 
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 projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- vylepit samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina", kterou obdrží 

Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3), 
umístit tabulku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina" v grafickém provedení 
a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vvsocina.cz/publicita, 
umístit na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných 
nosičů „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita
umístit aktivní odkaz www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním projektu.
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3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, a dále v době 
udržitelnosti stanovené v ČI. 11.

4) „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. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu 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 podpořený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této 
smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou 
organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního 
charakteru či jeho část podpořenou 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) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

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 Olga Tvarůžková, tel: 564 602 833, email: tvaruzkova.o@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
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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 stím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve ČI. 2 této 
smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného 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 jě 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

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 4. 6. 2019 
usnesením č. 0998/18/2019/RK.

dne V Jihlavědne

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana
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KmjVysoam
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) oo£*>
Kód elektronické žádostí (po
finálním vyplněni žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlavi formuláře)

FV02738-06_05_19-32

Název programu INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH12019'

Název projektu Auto do terénu

Identifikační údaje žadatele

IČO: 70870896

Přesný název: STŘED, z. ú.

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace

Ulice, 6p: Mládežnická

Obec: Třebíč

PSČ: 67401

Sídlo pošty:

Název banky: Waldviertler Sparkasse Bank AG

Čislo účtu: 9500006266/7940

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul: Mgr.

Jméno: Martina

Příjmení: Bártová

Funkce: ředitelka

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

e



Žádost zpracoval {kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Karel

Příjmení: Vondráček

Email: vondracek@stred.info

Tel,: 775725601

Indentifikační údaje 
zřizovatele {vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizaci zřizovanou obci)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

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

Terénní služby jsou realizovány v obcích a městech na 
půdorysu bývalého okresu Třebíč.



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

Sociální služby poskytované organizací STŘED, jsou 
mimo ambulantní formu poskytované také formou 
terénní. Terénní forma služeb nám umožňuje dostat se, 
co nejblíže ke klientovi do jeho přirozeného prostředí. 
Pracovníci v rámci sociálně aktivízační služby 
návštěvují rodiny, včasně a často intervenují a tím 
pomáhají předcházet všem nebezpečným jevům a 
pomáhají snižovat rizika patologických jevů.
Pracovníci dojíždějí do rodin i ve velmi vzdálených 
lokalitách regionu, které jsou nedostupné veřejnou 
hromadnou dopravou. Tyto rodiny často nejsou 
schopny dojet za pracovníky do kanceláře a jsou tak 
odkázány na to až přijede pracovník za nimi. Někdy se 
podaří intervenovat tak dobře, že se postupně klient 
naučí dojet za pracovníkem, ale to je už spíše o 
postupech práce s klienty.
Pracovníci další služby, která má terénní charakter 
poskytují podporu dětem a mladým dospívajícím lidem 
v Jemnici, která spadá pod naší registraci. Pracovníci 
nízkoprahového zařízeni pro děti a mládež se tak 
dostanou ke svým klientům, kteří s nimi mohou řešit 
jejich nepříznivé situace a to opět v přirozeném 
prostředí (parky, nádraží, odlehlá místa atd). Tímto 
projektem se snažíme také reagovat na potřeby našich 
partnerských organizací mezi které patří orgány 
sociálně právní ochrany dětí v Moravských 
Budějovicích a v Třebíči, To je také jeden z dalších 
důvodu proč žádáme finanční prostředky na nový 
automobil. Chceme být schopni rychle a včasně 
reagovat na potřeby pracovníků OSPOD a také na 
potřeby klientů. Poslední dobou totiž dochází k tomu, 
že pracovnici často řeší termínové kolize. Je to 
především z toho důvodu, že počet rodin, které máme' 
evidenci jsou roztříštěné na více místech a skloubit 
cesty pracovníků k těmto klientům je mnohdy obtížné. 
Nový automobil nám pomůže tyto složité situace 
eliminovat a zvýšíme tim dostupnost naších služeb 
klientům. Náš projekt také reaguje na Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 - 
2020 a to v oblasti zvýšeni dostupnosti sociálních 
služeb nejširšimu počtu obyvatel kraje.____________



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)

Projekt je zaměřen na posílení terénní formy stávajících 
registrovaných sociálních služeb STŘED, z. ú., která 
umožní využívat tuto službu potřebným rodinám 
z celého regionu, včetně jeho okrajových či 
nedostupných částí a dále dětem a mládeži se kterými 
pracovníci v terénu pracuji. Cílem této práce je posílení 
rodičovských dovedností rodičů ohrožených rodin, 
zamezení dalšímu patologickému chování členů rodin, 
preventivní práce s rodinou s cílem předejít umisťování 
dětí do ústavní výchovy. Projekt se také zaměří na 
zvýšení informovanosti a získání dovedností rodičů 
formou sociální práce zaměřenou na problematiku 
výchovy dětí. V oblasti terénní formy nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež dochází k efektivní práci s 
ohroženou cílovou skupinou dětí a mládeže a přiblížení 
se ji, zjišťování potřeb této cílové skupiny a napomoci k 
nalezení adekvátního řešení.
Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby 
Sociální asistence a poradenství pro rodiny s dětmi, 
zahrnující individuální práci s uživateli služeb terénní, 
případně ambulantní formou a skupinovou práci s 
dětmi. Posláním této služby je doprovázet rodiče a děti 
na cestě k řešení jejich problémů. Služba usiluje o 
zvýšení jejich dovedností změnit svou situaci vlastními 
silami a žít samostatný a zodpovědný život. Pomoc 1 
vychází z konkrétní situace v rodině.
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je 
poskytovat mladým lidem ve věku 7 až 20 let z 
Moravských Budějovic, Jemnice a okolí informace, 
pomoc a podporu při zvládání obtížných životních 
situací a zapojovat je do skupiny vrstevníků. Terénní 
forma služby probíhá v Moravských Budějovicích a 
Jemnici, kde pracovníci monitorují ulice, parky a místa 
setkávání mladých lidí a nabízí jim rozhovor na jejich 
aktuální témata a působí situačně k jejich jednání. 
Věková hranice terénní formy služby je 12 - 20 let.
Dále projekt obsahuje medializaci služeb formou 
distribuce propagačních materiálů a letáků na obecní 
úřady, do škol a dalši veřejná místa. Tato aktivita má za 
cíl zvýšit informovanost o našich službách, především 
na těch místech, kde se cílová skupina pohybuje.

Předpokládané výstupy projektu:
-110 klientů -tzn. celkový počet klientů, za dobu trvání 
projektu.
- 700 hodin přímé práce - tzn. čas strávený přímou péčí 
o klienty
• Medializace služby bude probíhat na webových 
stránkách STŘED, z. ú. - www. střed.info, v 
regionálním tisku, formou propagačních materiálů a 
letáků distribuovaných do zdravotnických zařízení, škol 
a další.



uniím
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4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přinos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

Rodiny v nepříznivé sociální situaci: !
Rodiny ohrožené domácím násilím j
Rodiny neúplné
Rodiny se zanedbávanými či týranými dětmi
Rodiny s nařízeným soudním dohledem
Rodiny s nařízením ústavní výchovy
Rodiny se zdravotně postiženými osobami
Rodiny v krizi (rozvod, ztráta člena rodiny, ztráta 

zaměstnání, dluhy, exekuce, změna bydliště, 
neplánované těhotenství atd.)
- Rodiny s dětmi s výchovnými problémy

Sociální asistence a poradenství pomáhá těmto 
rodinám získat dovednosti a posílit kompetence ve 
výchově a v komunikaci s dětmi, při zvládání nároků 
dětí se specifickými potřebami. Rodiče dále získávají 
dovednosti ve vedení domácnosti (hospodaření 
s financemi i základní činnosti jako je vařeni, 
nakupování, plánování času atd.). Potřebují podporu při 
řešení složitých životních situací, se kterými sí sami 
nevědí rady (podávání žádostí, jednání s úřady, 
vyřizování sociálních dávek apod.).

Dále to jsou: - mladí lidé, kteří se nachází v obtížné 
životni situaci - dětí a mládež - etnické menšiny - 
riziková a delikventní mládež - neorganizovaná mládež 
xávící čas na ulici - děti a mládež v krizové situací. 
Terénní forma siužby NZDM je poskytována dětem a 
mládeži ve věku 12-20 tet. Pracovníci v rámci 
monitoringu detekuji individuální či skupinové potřeby 
cílové skupiny a nabídnout pomoc k nalezení adekvátní 
řešení případně pomohou najít odborné služby.

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájeni a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod,); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; 
pokud nejsou známy přesná data, 
tak uveďte kalendářní měsíc

Předpokládáme, že projekt bude zahájen 1. 7. 2019 a 
ukončení k 30. 6. 2020. I po tomto termínu 
předpokládáme jeho pokračování.

I. etapa:
- příprava technického zázemí - nákup automobilu, 
propagace prostřednictvím místních médií 
-termín: 1. 7. 2019-31. 8. 2019

II. etapa:
- poskytování služby rodinám a dětem a mládeži 
terénní, případně ambulantní formou
- průběžná spolupráce s OSPOD Třebíč, Náměšť nad. 
Oslavou a Moravské Budějovice, škol a jiných 
návazných organizací prostřednictvím pracovních 
schůzek, telefonického kontaktu atd. dle potřeby
- průběžná medialízaee na příslušných distribučních 
místech
- termín: 1, 9. 2019 - 30. 6. 2020

III. etapa:
- vyhodnocení výstupů projektu
- evaluace projektu, vyznačení problémů a návrh jejich 
řešení
- závěrečná zpráva z projektu
- termín: 1. 5. 2020 - 30. 6. 2020

í



6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizaci podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizaci 
projektů (podáváni žádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

STŘED, z. ú. působí v oblasti sociálních služeb již 
několik let. Posláním je pomáhat lidem v rozvoji, 
Dředcházení a řešení problémů.
Personální zajištění projektu; viz příloha č. 5 - Profesní 
životopisy.
S podáváním projektů má organizace STŘED, z. ú. 
mnohaleté zkušenosti. V minulostí jsme již v projektu 
Investujeme v sociálních službách uspěli.

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 
včetně DPH,
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 272 600 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 190 820 Kč 70,00 %

- z toho investiční 
dotace 190 820 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 81 780 Kč 30,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast 81 780 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 %

8. Plátcovstvi DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel není plátcem DPH

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má 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 Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydleni a Státní fond dopravní



infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na 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)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12..

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

Příloha č. 1 - Stručný popis naplnění specifických kritérií 
Příloha č. 2 - Doklad o právní subjektivitě žadatele
Příloha 6. 3 - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
Příloha č. 4 - Rozpis nákladů projektu (cenové nabídka)
Komentář k příloze Č. 4 - Cenová nabídka 
Příloha č. 5 - Protestní životopisy

STŘED, £,ú

V Třebíči dne 29. 4. 2019
Razítko, jmého/a a podpis/y 

statutárního
zástupce/zástupců žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

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

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládáni projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádosti popravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládáni projektů

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právního jednání

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



STŘED, z. Ú.
Mládežnická 229,674 01 Třebíč 

Tel.: 568 843 732,775 725 655, IC: 708 708 96 
www.stred.info, e-mail: email@stred.info, facebook/STŘED,z.ú.

Příloha č. 1 Stručný popis naplnění specifických kriterií projektu Auto do Terénu

a) Počet uživatelů sociální služby, kterým bude pořízený nebo zhodnocený majetek 
, sloužit

Předpokládané výstupy projektu:
- 1‘IQ klientů - tzn. celkový počet klientů, za dobu trvání projektu.
- 700 hodili přímé práce - tzn. čas strávený přímou péčí o klienty
■ Medializace služby bude probíhat na webových stránkách STŘED, z. ú. - www. střed.info, x 
v regionálním tisku, formou propagačních materiálů a letáků distribuovaných do 
zdravotnických zařízení, škol a další.

b) Přínos investice vyjádřený jako kvalitativní nebo kvantifikovaný ukazatel (bodové 
rozpětí 0-11)

Projekt je zaměřen na posílení terénní formy stávajících registrovaných sociálních služeb 
STŘED, z. ú., která umožní využívat tuto službu potřebným rodinám z celého regionu, 
včetně jeho okrajových či nedostupných částí a dále dětem a mládeži se kterými pracovníci v 
terénu pracují. Cílem této práce je posílení rodičovských dovedností rodičů ohrožených 
rodin, zamezení dalšímu patologickému chování členů rodin, preventivní práce s rodinou 
s cílem předejít umisťování dětí do ústavní výchovy. Projekt se také zaměří na zvýšení 
informovanosti a získání dovedností rodičů formou sociální práce zaměřenou na 
problematiku výchovy dětí. V oblasti terénní formy nízkoprahového zařízení pro děti a 
mládež dochází k efektivní práci s ohroženou cílovou skupinou dětí a mládeže a přiblížení se 
jí, zjišťování potřeb této cílové skupiny a napomoci k nalezení adekvátního řešení.

Projekt je zaměřen na poskytování sociální služby Sociální asistence a poradenství pro 
rodiny s dětmi, zahrnující individuální práci s uživateli služeb terénní, případně ambulantní 
formou a skupinovou práci s dětmi. Posláním této služby je doprovázet rodiče a děti na cestě 
k řešení jejich problémů. Služba usiluje o zvýšení jejich dovedností změnit svou situaci 
vlastními silami a žít samostatný a zodpovědný život. Pomoc vychází z konkrétní situace v 
rodině. Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat mladým lidem ve 
věku 7 až 20 let z Moravských Budějovic, Jemnice a okolí informace, pomoc a podporu při 
zvládání obtížných životních situací a zapojovat je do skupiny vrstevníků. Terénní forma 
služby probíhá v Moravských Budějovicích a Jemnici, kde pracovníci monitorují ulice, parky a 
místa setkávání mladých lidí a nabízí jim rozhovor na jejich aktuální témata a působí 
situačně k jejich jednání. Věková hranice terénní formy služby je 12-20 let.

Dále projekt obsahuje medializaci služeb formou distribuce propagačních materiálů a letáků 
na obecní úřady, do škol a další veřejná místa. Tato aktivita má za cíl zvýšit informovanost o 
našich službách, především na těch místech, kde se cílová skupina pohybuje.

Předpokládané výstupy projektu:
-110 klientů - tzn. celkový počet klientů, za dobu trvání projektu.
- 700 hodin přímé práce - tzn. čas strávený přímou péčí o klienty



STŘED
z. ú.

STŘED, z. ú.
Mládežnická 229,674 01 Třebíč 

Tel.: 568 843 732,775 725 655, IČ: 708 708 96 
www.stred.info, e-mail: email@stred.info, facebook/STŘED,z.ú.

Medializace služby bude probíhat na webových stránkách STŘED, z. ú. - www. stred.info, v 
regionálním tisku, formou propagačních materiálů a letáků distribuovaných do 
zdravotnických zařízení, škol a další.

c) Velikost žadatele vyjádřená objemem nákladů na provoz sociálních služeb v roce 
2018 (bodové rozpětí 0-8)

Náklady na provoz sociálních služeb (NZDM eMBečko a Sociální asistence a poradenství) 
činily v roce 2018 - 5 290 266 Kč.



CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA SKODA (kopie)

Nabídka od společností: Libor Suchý autoprodejna, ZNOJMO 
Pro zákazníka: STŘED, z.ú.
Číslo nabídky: 101854/V.1 ze dne 16.4. 201915:02:21 s platnosti'do 30.4.2019 0:00:00.

SKODA

Základní specifikace Vašeho vozu

Model
Fabia Active 1,0 TSI70 kW 5-stup. mech.

Kód modelu
NJ32M4

Barva
9P9PBW, Biíá Candy, Int: Černý

Kombinovaná hodnota spotřeby a C02

Cenová specifikace Vašeho vozu Cena bez DPH Cena s DPH

Základní model
Fabia Active 1,0 TSI 70 kW 5-stup. mech. 247 851 Kc 299 900 Kď

Výbava ze sériové produkce výrobce
PJB RezervmTíoio ocelové (plnohodnotné), sada nárádi a zvedák vozu 1 322 Kc 1 600 Kc

C60 COC-dokument 60 0 Kc 0 Kď

9P9P Biíá Candy 5 372 Kc 6 500 Kc

Doplňková výbava na základe"dodatečné objednávky
YA1 Mobilita PLUS 1653 Kc 2 000 Kc

Celková ceníková cena Vašeho vozu 256198 Kc 310 000 Kc
Slevy

Sleva Suchý + TRADE2019 -30 909 Kc -37400 Kč

Celková sleva na vozidlo vď mimořádných výbav: -30 909 Kc -37 400 Kc

Celková cena za vozidlo (vď výbav, príšlusenstvfa slev) 225 289 Kc 272 600 Kc

Kontakt______ __________ ________________________________________________
Nabídku vystavil
Martin KrejcT(KRE), +420 602 516 776, martin.krejci@liborsuchy.cz

Pro zákazníka:
STŘED, Z.Ú., Mládežnická 229,674 01, Třebíč" 775679630, granakova@stred.info

Předpokládaný termín dodání

Více informací 
Poznámka

Všeobecné podmínky

Tato nabídka je založena na konfiguraci vozidla cl X000225870. Detailnnnformace ó této konfiguraci naleznete v 
CarConfiguratoru na stránkách SKODA AUTO.

Libor Suchý autoprodejna
Nový Šaldorf 81,67181, ZNOJMO, Telefon 515224766 515224766
IČ10108556, DIČCZ6211041496
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CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA SKODA (kopie)

Nabídka od společnosti: Libor Suchý autoprodejna, ZNOJMO 
Pro zákazníka: STŘED, z.ú.

Cišlo nabídky: 101854/V.1 ze dne 16.4.201915:02:21 s platnostTdo 30.4.2019 0:00:00.

ŠKODA

Základní výbava modelu vozidla a jeho technické údaje

Model
NJÍ2M4, Fabia Active 1,0 TSI 70 kW 5-stup. mech.
9P9PBW, Bílá Candy, Int: Černý

Dodatečná výbava - Interiér
6R1 Zakryti'radici páky z kozenky 4AU Výplň dveří' ,

9GL VnitrrusveTlo 6NA Stropnťvýplň nedélená

5N2 Sklopná stropm'madla VF0 Pedálové ústrojí "'Standard1

6PA Madlo rucni'brzdy z plastu Q1H Komfortni'predm'sedadla

6Q4 Hlavice rádicTpáky - komfortní' 5MA Dekoracnioblozen^BASKET NARBE GREY1

1MP 3-ramenný PUR volant 5RQ Zpětné zrcátko vpravo, konvexní' .

1NJ Zakryďkola 5SJ Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní'

6FF VnejsTzpetné zrcátko a dalsTdiíy-v barvě'vozu H8D Pneumatiky 185/60 R15 H

4XF Oblozeni'sloupku vnější,' provedeni'2 2JF Lakované nárazníky

CX9 Kola ocelová 6J x 151 - 4ks-s optimalizovanou OPA Bez přídavného nápisu
hmotnosti'

6F0 Bez dekarativni'fólie/emblému 3U1 ZakrytTzavazadlového prostoru odklopné

3NN Zadm'sedadlo nedelené, opetadlo delené-a sklopné 3J1 Výs"kove'stavitelné opetky hlavy prednich-sedadel

2W6 Vičko palivové nádrže se sltrabkou na led 4Z8 Víko odkládaďschránky, s osvetlemfn-(bez
bezpečnostního zámku)

6XD VnejsTzpetná zrcátka el. nastavitelná,-vyhřívaná 4L2 VnitrnTzpétné zrcátko

3C7 Tříbodový bezpečí pás vzadu uprostřed 4GS Tónované celnTsklo

8L3 Strésnianténa 3D1 Strédni"konzola (Satin černá pro Monte-Carlo)

8M1 Stetac zadního okna s ostríkovacem-a cyklovaďem 7L6 Start/Stop systém s rekuperaď

1PA Standardm'srouby kol 1G8 Set na opravu pneumatik

1SD S přídavnouspodmochranou pohonné-jednotky 9E1 S osvetlenifn zavazadlového prostoru

9P5 S optickou a akustickou kontrolou-zapnuti' 
bezpečnostního pásu

4YB S odkládacími kapsami vzadu (na dveřích- nebo 
boku)

8Q1 S dálkovou regulaďpolohy světlometu I7L Rádio 'BLUES1

3S4 Příprava pro příčný strésTifnosic QG1 Prodloužený servisnilnterval

NOE Potah sedadel - látka/tkanina 9S3 Palubm'pocitac'MFA'

Libor Suchý autoprodejna

Nový Saldorf 81,671 81, ZNOJMO, Telefon 515224766 515224766
IČ10108556, DIČCZ6211041496
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Nabídka od společnosti: Libor Suchý autoprodejna, ZNOJMO 
Pro zákazníka: STŘED, z.ú.
Čišlo nabídky: 101854/v.l ze dne 16.4.201915:02:21 s platnosti'do 30.4.2019 0:00:00.

CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA SKODA (kopie)

ŠKODA

3N3 OdkládacTschránka v kufru 3 LI Mechanické výškové serizovánilevého-prédniho

- ■■■.;
sedadla (pravé prédni'sedadlo-bez výsícového 
seřizováni)

4TY Make-up zrcátka vpravo (provedem"2) 4SB Make-up zrcátka vlevo

7K1 Kontrola tlaku v pneumatikách 9AB Klimatizace s mechanickou regulaci' ^ *

8N4 Intervalový spínač steTacu, serTditelný- 7AA Imobilizér elektronický
potenciometrem (4 stupně)

3Q6 Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy 8EP Hlavm'svetlomet H7 + LED dennisvičem,'-
levostranné rižem'

1AZ Elektronický stabilizacnTprogram ESP UI8 Elektrické rozhrampro externi-pouziti,'USB (nenr
pro iPod)

4R2 El. ovládánToken vpředu 412 CentrálnTzamykáni s dálkovým ovládáním,-vnitrním
ovládáním, bez bezpečí pojistky

1KM Bubnové brzdy zadní' 4X3 Bocniairbag vpředu a hlavový airbag

4KC Bochi'a zadmokna tónovaná ELO Bez online služeb

8X6 Bez omývaciho zariienisvětlometu, bez-indikátoru 1S0 Bez nárádia zvedáku vozu
úrovně"kapaliny

NS0 Bez deštníku 4UF Airbag řidiče a spolujezdce-s vypinámfn airbagu
spolujezdce

8RE 4 reproduktory (pasivní) 3ZB 3-bodový bezpečí samonavijeďpás vzadu,- vnější,' se
štítkem ECE-homologace

8QL 2x sklopný kliďs dálkovým ovládáním 8K3 'EASY LIGHT ASSISTANT1 - autom. spihánAsvětel,
'Comming/Leaving home1,pro denm-svicem"

Technické údaje
Spotřeba - kombinovaná: 4,61/IOOkm Spotřeba - mimo město: 4,1 l/100km

Spotřeba - město: 5,5 l/100km Objem palivové nádrže: 451 +131 safety reservoir

Zrychleni'0-100 km/h: 10,8 s Maxímálnťrychlost: 184 km/h

ZatizenTstrechy: 75 kg JíždnTsouprava: 2.576 kg

Nebrzděný přívěs: 560 kg Max. svislé zatizenfpro tažné zařízeni: 50 kg

Brzděný přívěs pří stoupám'12%: 1.000 kg Užitečná hmotnost s řidičem: 530 kg

Celková hmotnost: 1.576 kg PohotovostniTimotnost s řídiéem max.: 1.226 kg

PohotovostniTimotnost s řidičem min.: 1.121 kg : C02 emise - kombinované: 106 g/km

ExhalachTnorma: Euro 6 KompresnTpoměr: 10,3 +/- 0,2

Max. točivý moment: 160 Nm /1800 - 35001/min Max. výkon: 70,00 kW

Libor Suchý autoprodejna
Nový Šaldorf 81,671 81, ZNOJMO, Telefon 515224766 515224766 
(Č10108556, DIČCZ6211041496
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Nabídka od společnosti: Libor Suchý autoprodejna, ZNOJMO 
Pro zákazníka: STŘED, z.ú.
Číslo nabídky: 101854/v.l ze dne 16.4.201915:02:21 s platnosti'do 30.4.2019 0:00:00.

CENOVÁ NABÍDKA VOZIDLA SKODA (kopie)

ŠKODA

Zdvih: 76,4 mm Vrtáni: 74,5 mm

Objem motoru: 999 cm? Počet válců: 3; in line

Palivo: petrol Objem zavazadlového prostoru min. / max.: 330 I / 
1.150 I

VnéjsTprurnér zatácenf obrysový: 10,4 Rozchod vpředu / vzadu: 1.463 /1.457 mm

Rozvor: Z455 mm VýsT<a: 1.452 mm »■ '

Sirka: 1.732 mm Délka: 3.997 mm

Úbor Suchý autoprodejna

Nový Safdorf 61,67181, ZNOJMO, Tefefon 515224766 515224766
IČ10108556, D1ČCZ6211041496
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