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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

ID FV02729.0101

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

SMIP spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
zastoupená:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení:

Okružní 1298, 396 01 Humpolec 
49062590 ^
Mariánem Šmidrkalem, jednatelem

Raiffeisenbank, a.s. 
číslo účtu: 5200017328/5500

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Pořízení svařovací technikyblíže 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

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 150 000 Kč (slovy: sto-padesát-tisíc 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 412 000 Kč
Výše dotace v Kč 150 000 Kč
Výše dotace v % 36,41 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 63,59 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 262 000 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. 60%), 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 nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věsí L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace 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. 10. 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) drobný hmotný dlouhodobý majetek (stroje a zařízení s pořizovací hodnotou do 40 tis. 

Kč),
b) stavební nebo technologická část stavby (investice nebo technické zhodnocení),
c) nákup lešení a mobilního oplocení,
d) zařízení pro architektonickou činnost, skládačka výkresů, kancelářské kopírovací stroje 

a tiskárny,
e) vozíky na nářadí, samostatné úložné boxy na nářadí,
f) zařízení sloužící k čepování piva, vína, kávovary, zmrzlinové stroje,
g) vytápění dílen a provozoven (kotel, akumulační kamna, apod.), pomocné vybavení 

dílen a provozoven (stůl, stolička, svěrák, ponk, kovadlina, apod.),
h) nákup zásob a spotřebního materiálu, nákup pozemků a ostatních nemovitostí,
i) režijní náklady žadatele (náklady spojené s výběrem dodavatele, znalecké posudky 

apod.),
j) náklady na opravy a údržbu strojů a zařízení,
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k) poplatky charakteru sankce (např. pokuty, penále, manka, škody), kurzové rozdíly, 
úroky z úvěru, leasing, marže u leasingu,

l) projektová dokumentace projektu (např. zpracování dokumentace pro podání žádosti, 
studie proveditelností, analýzy nákladů a výnosů apod.),

m) nákup osobních, dodávkových, nákladních automobilů a autobusů, podvalníky, přívěsy 
a vleky za auto; nakladač na kontejnery,

n) nákup zemědělských strojů a zařízení, štěpkovače, křovinořezy,
o) HW a SW, pokud nejsou hlavním výrobním prostředkem žadatele,
p) běžné kancelářské vybavení (nábytek, počítače apod.),
q) 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),

r) výdaje v naturáliích - jedná se o poskytnutí pozemků, nemovitostí a stavebních prací 
a dodávek. Jde o výdaje, kdy žadatel příslušný majetek nakoupil v minulosti nebo 
vykonává osobně činnost bez nároku na odměnu,

s) náklady na reprezentaci,
t) správní poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí (např. 

výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku),
u) stroje na výrobu reklamních a upomínkových předmětů a letáků.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup nových strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů,
b) technické zhodnocení stávajících strojů a strojního zařízení včetně souvisejících 
technologických rozvodů,
c) nákup použitých strojů a strojního zařízení za podmínky, že příjemce při vyúčtování 
dotace předloží odhad soudního znalce k hodnotě a stavu pořizovaného zařízení,
d) náklady na dopravu, instalaci a uvedení zařízení do provozu (včetně připojení na sítě, 
odsávání apod.) a zaškolení obsluhy.

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 
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
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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 ID FV02729.0101“,

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. 10. 
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-vvsocina.cz/edotace nebo www.fondvvsociny.cz, a to nejpozději do 
30. 11. 2020. 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.“
- u nákupu použitého strojního a technologického zařízení je nutné předložit revizní 

zprávu a odhad soudního znalce k hodnotě pořizovaného zařízení.
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, 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.
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ČI. 9 
Kontrola

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace 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. 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 projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- vylepit na výstupech projektu samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje 

Vysočina", kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst.
3).

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.

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.
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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 Luděk Hrůza, tel: 564 602 543, email: hrůza.I@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 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 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.
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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 29. 10. 2019 
usnesením č. 1830/32/2019/RK.

v7

V Humpolci dne
'XJA'Gsf

Marian Šmidrkáí 
jednatel

r <?*
li H o li s

<$) sw* spol.s r.o. 
|«* Okružní 1298 

396 01 Humpolec 
Czech Republic 

IČO; 49062590 - DIČ; CZ49062590 
♦43Q/56S 532 040 ■ Email; lnfo@smip.cz
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Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) FJD21ŽA.0Í04

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

Název programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019

Název projektu Pořízení svařovací techniky

Identifikační údaje žadatele

IČO: 49062590

Přesný název: SMIP spol. s r.o.

Právní forma: Právnická osoba - obchodní 
společnost

Ulice, čp: Okružní

Obec; Humpolec

PSČ: 39601

Sídlo pošty:

Název banky: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu; 5200017328/5500

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

Titul:

Jméno: Marian

Příjmení: Šmídrkal

Funkce: jednatel společnosti

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podáni 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:



Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Marian

Příjmení: Šmidrkal

Email: m.smidrkal@smip,cz

Tel.: 608664466

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

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

Humpolec, okr. Pelhřimov, kraj Vysočina

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

Zvýšení kvality výroby a konkurenceschopností v 
oblasti výroby schodišť a zábradlí. Obnova zastaralé 
svařovací techniky, které jsoou již nevyhovující. 
Nákupem nové techniky mimo jiné můžeme rozšířit 
nabízené služby a výrobky. Mimo jiné budeme moci 
svařovat i hliník.

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)

Nákup svařovací techniky. Plánujeme pořízení 2 ks 
svářeček MIG/MAG, 1 ks svářečky WIG.

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

Zvýšení kvality a rychlosti práce díky pulsnímu 
svařování.



5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájení 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

Zahájení projektu v 11/2019 a ukončení ve 12/2019.

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání 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

Úspěšně vyřízená žádosti v roce 2007 v projektu 
INOVACE. Tento projekt budeme realizovat přímo bez 
odborné firmy. Pro zdárný průběh projektu není nutné 
vyřízení žádných povolení.

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 412 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 150 000 Kč 36,41 %

- z toho investiční 
dotace 150 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 262 000 Kč 63,59 %

- z toho investiční 
spoluúčast 262 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 %

8. Plátcovství 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 bydlení 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 do

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

1. ) formular-250-20Q0sb-pravnicke-osoby-mimo-obce_5_vyplneno
2. ) Informace o firmě
3. ) Cenová nabídka Phoenix 405
4. ) Cenová nabídka Tetrix 230

V Humpolci dne 16.07.2019 ..............................................
Razítko, jméno/a a podpis/y 

statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele :
Před podáním projektu sí 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 předkládání projektů

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

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

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



,raj Vysočina
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 58733

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ KUJIXP1C5R1X

Datum podáni: 17,07.2019 08:47:16 EL. PODATELNA: Kraj Vysočina

Věc: Fond Vysočiny, Program “ROZVOJ 
PODNIKATELŮ 2019"

Identifikátor el. podání: 

Předmět:

KUJI0C2001WU

Fond Vysočiny, Program "ROZVOJ 
PODNIKATELŮ 2019"

Poznámka: Datum doručení: 17.07.2019 08:47:16

Datum staženi: 17.07.2019 08:49:19

Odesílatel: SMIP spol. s r.o., Okružní 1298, 39601 
Humpolec

Stav el.podání:

Datum zpracováni:

Podáno

17.07.2019 08:55:39

ID DS odes.: vrq2zxq Zpracoval: Coufalová Eva, Refo_POD,VYP

Počet příloh 
dokumentu:

7 Výsledek zpracováni: podání přijato

Seznam el. 
souborů:

2019 07 03 Cenová nabídka Phoenix 405 
SMIP.DOCX; 2019 07 03 Cenová nabídka T 
etrix_230_ACDC_SM IP, DOCX; 
EWM_Phoenix_405.jpg; EWM_Tetrix_230.jpg; f 
ormular_250_2000sb_pravnicke_osoby_mimo_ 
obce 5 vyplneno.doc; Informace o firmě SMI 
P_dotacni_titul_ROZVOJ_PODNlKATELU_201 
9,docx; Vyplněno formulář zadosti 3.zfo; 
SMIP_sro_Vypis_z_OR_2019_07_16.pdf

Podpis:

Ověření:

Datum ověření:

Neplatný podpis

Certifikační autorita - nezařazena 
mezi důvěryhodné

17.07.2019 08:55:39

Přiděleno: Odbor regionál. rozvoje Časové razítko: Ověřeno

Ověření čas. r.: OK

Datum a podpis zpracovatele:
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V Jihlavě : 2. 7. 2019

CENOVÁ NABÍKA

rnshfm'

Ě

SMIP
Marian Šmidrkal

Vážený pane,
na základě Vaší poptávky sí Vám dovoluji zpracovat cenovou nabídku na svařovací zdroj Phoenix 405 
Progress puls MM TDM.

Cenová nabídka je vyhotovena za následujících podmínek:

Cena: uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

Platnost: cenová nabídka je platná 2 měsíce a je stanovena za následujících podmínek:

Dodací podmínky: Doručení a předvedení přímo u Vás na provoze.

Platební podmínky: Faktura se splatností 30 dnů po dodání.

Dodací termín: cca. 2-3 týdny po objednání 

Záruka:
na EWM kompletní zdroj včetně podavače drátu 36 měsíců bez omezení počtu směn 

na transformátory a usměrňovače EWM 60měsíců bez omezení počtu směn

na příslušenství (zemnící kabel, svařovací hořák) 6 měsíců 
záruka se nevztahuje na díly podléhající opotřebení.

Servis:
Cena práce servisního technika 440 Kč/hod. Možnost opravy na provoze, případně zapůjčení 
náhradního zdroje.

Věříme, že Vás naše cenová nabídka zaujala, a těšíme se na další spolupráci.

S přátelským pozdravem 
Vít Volný

Zapsáno Mětským soudem vPraze
odd. C, vložka 127766
IČO: 62241001
DIČ: CZ62241001

EWM Hightec Welding s.r.o.
pobočka Ostrava Bankovní spojení:
Michálkovická 2055 KB Benešov
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava č.ú.: 43-147460247/0100
mob.: +420 725 712 483
Email: ostrava(5>ewm.cz
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Phoenix 355 * 405 • 505 Progress puls MÍVITDJW

MULTI MATRIX

•' force Arc*. forceArc<: puis 

>• roocArc* /root Arc^puls 
/impuls 
/superPuls

> Invertorovy “-iváfodphsúQj, PC impuls
» Muihptocérv MíQMAG. WIG-Uftěrc, mini svalovániCektiodou. drážkováni
> Modulární (chlazení plynem nebo vodou)
> Drážkovaní uhlíkovou elektrodou o průměru až 8 mm (SOS)
» Značně výkonově rezervy umožňuji použití dlouhých svazků propojovacích hadic:

70 mm) at 30 m 9S mm2 až 40 m
> Přenosné, nekompaktní
* Progress; Nastaveni ycxh parametrů svařování a řunkd stejné jako zobrazení parametrů 

svařovaní na posuvu drátu, jc-dr&knoRikové ovládání (Synergic) - pohodlné nastavení pra
covního bocJu, předem naprogramované JOBs (svařovací úkoly), výběr ze seznamu úkolů

* Nastavení polarity bez použití nástrojů: Optimální pro svařování s plněnými dráty s vlastní 
ochranou

- Kontrola ochranného vodiče CPE)
■ Výměna chladícího modulu bez použití nástrojů a specializovaného personálu, není nutný 

zásah do svářecího přístroje
■ 4k;ádkovy pohon Vybavení pro ocelové dráty 1,0 mm -t 1,2 mm
■ Přívodní kabel 5 m
> Volitelně dodáváme vozík a chladla modul
* 100% přezkoušený a provozuschopný

Phoenix 36S 40S SOS
Sítové napétí (tolerance) 3.x400 V (-25%-4-20%)
Síťová pojistka (pomalá) i x 16 A 3 x 35 A

i JMUH. i Napět! naprázdno 80 V
Rozsah nastavení svařovacího proudu 5A-350A 5 A-400 A 5 A • 600 A
Doba zapnuti 40 ”C 350 A/60% 500 A 3 50 ta

300 A/100% 400 A/100% 430 A/100%
Rozměry DxšxV v mm 625x300x535
Hmotnost 41 kg 4$ kg
Rozměry posuvu drátu DxSxV v mm 690x300x410
Hmotnost posuvu drátu 1S.1 kg
Rozměry chladicího modulu v mm 610x300x330
Hmotnost chladicího modulu 16,5 kg
Rozměry transportních vc»2ikú v mm 1013 x 505x1103
Hmotnost transportních vozíků ca 36,8 kg

Typ Název Č. zboží Cena {bez DPH)
Phoenix 405 Progress Multiprocesní impulsní svařovací přístroj s 090-005321-00502 129 850 Kc
puls MM TDM technologií MULTIMATRIX, nekompaktní, přenosný,

modulární
drive 4X HP . Podavač drátu 090-005392-00502 57 903 Kč
MIG W 7POL 70qmm 1 Propoj, svazek lm 094-000406-00000 ; 6 201 Kč
450A/60%
lm :

cool50-2 U40 Chladící modul s rotačním čerpadlem ; 090-008603-00502 ; 29 404 Kč
PM 451W RD3X 4m i Hořák, 4m, s displejem ; 094-700004-00604 : 15 078 Kč
WK70mm2 450A/60% ; Zemnící kabel 70qmm 092-000013-00000 ' 2 862 Kč
4 m/Z 1

Trolly 55-5 : Transportní vozík, smontovaný 090-008632-00001 1 8 825 Kč
DM 842 : Redukční ventil 394-002910-00015 1 723 Kč
Ar/C02 230bar 151 D :

Celkem 251846 Kč

Cena pro Vás: 166 000 Kč bez DPH

EWM Hightec Welding s.r.o. 
pobočka Ostrava 
Michálkovická 2055 
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 
mob,:+420 725 712 483 
Email: ostravataewm.cz

Bankovní spojení:
KB Benešov
č.ú.: 43-147460247/0100

Zapsáno Mětským soudem vPraze
odd. C, vložka 127766
IČO: 62241001
DIČ: CZ62241001
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V Jihlavě : 2. 7. 2019

CENOVÁ NABÍKA

SMIP
Marian Šmidrkal

Vážený pane,
na základě Vaší poptávky si Vám dovoluji zpracovat cenovou nabídku na svařovací zdroj Tetrix 230 
AC/DC Comfort 2.0 puls TM.

Cenová nabídka je vyhotovena za následujících podmínek:

Cena: uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

Platnost: cenová nabídka je platná 2 měsíce a je stanovena za následujících podmínek:

Dodací podmínky: Doručení a předvedení přímo u Vás na provoze.

Platební podmínky: Faktura se splatností 30 dnů po dodání.

Dodací termín: cca. 2-3 týdny po objednání 

Záruka:
na EWM kompletní zdroj včetně podavače drátu 36 měsíců bez omezení počtu směn 

na transformátory a usměrňovače EWM 60měsíců bez omezení počtu směn

na příslušenství (zemnící kabel, svařovací hořák) 6 měsíců 
záruka se nevztahuje na díly podléhající opotřebení.

Servis:
Cena práce servisního technika 440 Kč/hod. Možnost opravy na provoze, případně zapůjčení 
náhradního zdroje.

Věříme, že Vás naše cenová nabídka zaujala, a těšíme se na další spolupráci.

S přátelským pozdravem 
Lukáš Obrusník

EWM Hightec Welding s.r.o. 
pobočka Ostrava 
Michálkovická 2055 
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 
mob.: +420 725 712 483 
Email: ostravaíSewm.cz

Bankovní spojení:
KB Benešov
č.ú.: 43-147460247/0100

Zapsáno Mětským soudem vPraze
odd, C, vložka 127766
IČO:62241001
DIČ: CZ62241001
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P3 Tetrix 230 AC/DC Comfort 2.0 puls TM

* ectívArc*

Comfort 2.0
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Ovládáni
Volitelné vybavení, 
pítshiienstv!

Strana

Strana

EWM Hightec Welding s.r.o. 
pobočka Ostrava 
Michálkovická 2055 
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 
mob.; +420 725 712 483 
Email: ostrava@ewm.cz

Modulární jnvwtorový svatovact pfistroi WíC5 aC'DC, chfjzenlplynem nebo vodou 
Řízeni comfort 2.0. lednoduche ovládáni prosttedtilcterm CiiexV/heř!
Svalováni WIG
Bez příplatku vybavené chataktéwnKami pro EWM xůvArc a EWM spotAte 
Svařovaní wk'i s repiodukovateinyin. eiektioničkvin HF zapálením
Svařovaní W6-uft,wt b«vf
vptxn’iii n ativia w.vov mi -V t j.--.jri ,.‘u: němu spojováni různě stírsých hliníkových plecho
ím:>f >. 'VY,<ťvrr i ‘ ni"'i 5 L't'-.h lu nm
Nuyr.iviMo,i*ř<i -*•<" . vi ■ ríHy-j; o r-íylílnikovy proud 
Kastavit-inatiťt/v .z>i'p’v..d i f,iH: a;_.'«íh?
ř.avsiatniiiě v,: on i v. to v pro. cl..
Pov.xivtjv Jed iv.j"-í a v A, j.tfKnací :>ro,id - 230 A z jednofázové zásuvky 
pnlsm autem dik nýlb s vihen virly:-, ;u :virn p<ar(ebných [Wíuiriestti impulzu 
Pultovvii .MS v i-vsum nz ,i Miz a: 'i k-L*
8 programovaných JOB rsvjíovaoch Ufcolůj.
;taktni.'4ta>ínl režim
Přehledne uživatelské razte ens. smysluplní stoi&ni pottu obsluhovatídi pivku na 
rwidůleiiteiSi funkce
Snížený sr-bundám; p-oud vyvol itelňy pres tlačítko horáku 
funktv ímc iw-lio w.tíovao. stehovaní ;spot Arc/Spotinatlc)
Nastavitelný ri ibéh Sof. to. po; ..o..
Sposmatic uspai.t•• nur-'(vidováni 
Nastavitelné p'odHit yiv ; dotykplynu 
Ruční svařováni obalenou elektrodou
Automaticko pulsovaní lučního svalovaní elektrodou s s automaticky předvolenými 
potřebnými paianwtty impulsů 
Ideální pro svařovaní kořene 
Funkce Antistlrt

* Bezpečně svary ve svisle poloze sbo-ta dolu a zdola nahoty
» Nastavitelný proud a doba horkého staruj
• Hlavni fakta
• Bezpečné zapalováni i u dlouhých svazků hadic
* Chlazené plynem nebo volitelné vodní chlazeni s chladcim modulem cooM0U3t
♦ velmi dobra chlazeni horáku, a tím ůspota nákladu u opotrebuelnych dtlíi boráku diky výkon

nému rotačnímu Čerpadlu a vodní nadrtí-? lihy (chladicí modu! cooUO 031J
• Setři proud diky vysokému stupni účinnosti a funkci standby
• Možnost připojsni dálkového ovladače a funkčního hotái« i
» Možnost dodaní pojezdového vwtiMi Trolly 35 2-2
* Připojeni na srt 230 V/16 A
* vysoké tolerarue snového napéti +15 b /-40 ' i. a tlm neomezené schopné pro cieneratorovy 

provoz

* ochrana proti ptepeth. Nechtěným připojením přístrojek snovému napět! 400 V nedoj
de k poikoíeni přístroje

Síťové napéti itoleiancej 
Síťová pojistka {pomal.il
Napéti naprázdno
Rozsah nastaveni svařovacího proudu 
Dovolené zatíženi 40 C

cosrp
Stupeň účinnosti 
Rozméry DxŠxV v mm 

Váha
Rozméry chladícího modulu v mm 

Hmotnost chladicího modulu 
Rozméry transportních vozíku v mm 

Hmotnost transportních vozikti

x230V:-40to--M$ to.) 

1 x 16 A 
45 V

3A-230A
>30 Ar40 to 
200 A/60 to 
170 A V i 0b to

t
S5 Z;

539X2I0X41S

n kg
600x210x340 

14 kg
600 x 580 X 1200 

33 kg

Bankovní spojení: Zapsáno Mětským soudem vPraze
KB Benešov odd. C, vložka 127766
č.ú.: 43-147460247/0100 IČO: 62241001

DIČ: CZ62241001
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Typ Název Č. zboží Cena (bez DPH)
Tetrix 230 AC/DC Comfort 2.0 
puls 8P TM

Svářecí přístroj WIG AC/DC, přenosný, 
modulární, decentralizovaný, Spólová 
přípojná zásuvka

090-000239-00504 93 280 Kč

cool4Q 1)31 Chladící modul s rotačním čerpadlem 090-008593-00502 28 090 Kč
TIG 260 GRIP WD U/D HFL Svařovací hořák WIG, chlazený vodou 4m 394-510990-10200 9 805 Kč
Vozík TIG Comfort 2710 Vozík 398-005865-00000 7 500 Kč
GH 2x1/4 2m : Plynová hadice 094-000010-00001 438 Kč
DM 842 Ar/C02 230bar 151 D Redukční ventil 394-002910-00015 1 723 Kč
WK35 mm2 29QA/60% 4m/K Zemnící kabel 092-000008-00000 1 285 Kč

Celkem 142 121Kč

Cena za sestavu pro Vás po slevě 80 000,- Kč + DPH

EWM Hightec Welding s.r.o.
pobočka Ostrava Bankovní spojení: Zapsáno Mětským soudem vPraze
Michálkovická 2055 KB Benešov odd. C, vložka 127766
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava č.ú.: 43-147460247/0100 IČO: 62241001
mob.: +420 725 712 483 DIČ: CZ62241001
Email: ostravagaewm.cz


