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FOND VYSOČINY
PROGRAM „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 

TECHNOLOGIE 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")

(ID FV02726.0138)

ČI. 1
Smluvní strany

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

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

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

a

Město Golčův Jeníkov
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka 110, 58282 Golčův Jeníkov
IČO: 00267406
zastoupené: Ing. Pavlem Kopeckým, starostou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 281333011/0300

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Rekonstrukce sítě MÚ“, blíže specifikovaného v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„projekt").
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ČI. 3
Závaznost návrhu

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

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy 
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 200 000 Kč (slovy: dvěstětisíc 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 578 315 Kč
Výše dotace v Kč 200 000 Kč
Výše dotace v % 34,58 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 65,42 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 378 315 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. 35%), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
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4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika 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.

Cl. 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 28. 2. 2020. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 
dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pouze v tomto 
období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

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) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance,
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty, poplatky, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
g) náklady na pohoštění,
h) běžné provozní náklady (údržba a provoz SW systému, nájem kanceláří, telefonní 

služby, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, papír, topení, 
kancelářské potřeby, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky aj.) a mimořádné 
náklady uživatele přímo nesouvisející s projektem,

i) náklady na publicitu,
j) alkohol a tabákové výrobky,
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k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku,
l) nákup ostatních služeb (propagační služby),
m) cestovné (tuzemské i zahraniční),
n) pořízení či oprava prostředků komunikační, výpočetní či spotřební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, přehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), přímo nesouvisející s projektem,

o) jiné HW a SW produkty přímo nesouvisející s projektem,

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
Nákup služeb, programové vybavení, odměny za užití duševního vlastnictví, odměny za 
užití počítačových programů, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, pořízení 
dlouhodobého hmotného majetku, drobný hmotný dlouhodobý majetek, ostatní nákupy 
jinde nezařazené spočívající v:
a) nákup, vývoj a nasazení bezpečnostního SW a HW
b) náklady na zpracování bezpečnostního projektu (popř. vnitřních směrnic, analýzy rizik, 

dokumentace IS...)
c) náklady na testování bezpečnosti (např. penetrační testy, testy zranitelností)
d) disková pole, SAN/NAS a jejich komponenty
e) archivační a zálohovací SW a HW
f) metodiky zálohování, archivace a obnovy dat
g) náklady na digitalizaci, ukládání a elektronickou archivaci
h) nákup, vývoj a nasazení virtualizačního řešení
i) dedikovaný HW pro serverovou/desktopovou virtualizaci, přičemž uvedený HW musí být 

uveden na kompatibility listu
j) koncová zařízení pro VDI (terminály)
k) virtualizační SW - s podmínkou skutečného nasazení systému virtualizace (není 

povoleno v rámci projektu pořídit pouze a jenom licenci virtualizačních SW)
l) jednorázové zaškolení zaměstnanců v případě komplexního nasazení systému 

virtualizace a řízení bezpečnosti

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 
projekt (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem 
apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést
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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 FV02726.0138“,

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 
28. 2. 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.fondwsociny.cz, a to nejpozději 
do 31. 3. 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.“
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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Cl. 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:
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-vvsocina.cz/publicita.

- v případě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, příjemce hardware 
označí „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je ke stažení na www.kr-wsocina.cz/publicita. Příjemce případně 
označí výše uvedeným způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn, 
v případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní 
nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem 
Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na 
www.kr-wsocina.cz/publicita.

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejen po dobu konání projektu, ale i po dobu 
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
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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 Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340 email: 
Stastna.D@kr-vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci 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.

Stránka 7 z 8



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 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 18. 6. 2019 usnesením č. 0254/04/2019/ZK.

V Jihlavě dne

-

......... *......................................... i/
MUDr, Jiří Běhounek' 

hejtman ’
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Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) -/...........-v A'..i................. ........... ................
Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

FV02726-08_04_19-174

Název programu
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
2019

Název projektu

Podprogram

Rekonstrukce sítě MÚ

Bezpečnost dat a virtualizace

Identifikační údaje žadatele

IČO: 00267406

Přesný název: Město Golčův Jeníkov .

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, čp: Nám. T. G. Masaryka

Obec: Golčův Jeníkov

PSČ: 58282

Sídlo pošty: Golčův Jeníkov

Název banky: Československá obchodní banka, 
a.s.

Číslo účtu: 281333011/0300

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

Titul: Ing.

Jméno: Pavel

Příjmení: Kopecký

Funkce: starosta

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:



Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Pave!

Příjmení: Kopecký

Email: siarosta@golcuv-jenikov.cz

Tel.: 725101152

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)

Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod

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...

Účel: modernizace a snaha o zvýšení zabezpečení.
Výchozí stav. aktuálně je provozovaný operační systém 
Windows 7 a Windows SBS 2011. od 14.1.2020 končí 
rozšířená podpora pro tyto systémy. Zabezpečení dat 
neodpovídá dnešním požadavkům. Nejsou prováděny 
dostatečně zálohy, které jsou dnes pouze na serverové 
soubory a databáze na serveru. Server je na hranici s 
kapacitou úložiště. Zastaralá infrastuktura sítě. 
Nebezpečí bezpečnostní zranitelnosti způsobené 
zastaralou infrastrukturou a starším HW, Vysoké 
náklady na udržení HW ve funkčním stavu obtížná 
kompatibilita HW s novými zařízeními.
Chceme dosáhnout: Virtualizace serverů, záloha 
serveru (virtuálních systému) za účelem rychlé obnovy 
v případě havárie. Umístění a zálohování uživatelských 
dat přímo na server (zamezení ztráty dat v případě 
poškození koncové stanice). Zvýšení kapacity úložiště 
a místo pro zálohy. Modernizace technologie na interní 
síti. (Eliminovat riziko bezpečnostní zranitelnosti 
modernizací síťové infrastruktury). Zabezpečeni 
segmentů sítě s možností optimalizace, sledování a 
kontroly.



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)

Výměna HW serveru (1 kus). Vytvoření virtuálních 
systémů a přenos aplikaci na tyto nové systémy (3 
virtuální OS server technologie Hyper-V). Výměna a 
modernizace zálohovacího zařízení NAS (1 kus). 
Vytvoření zálohování pro obnovu vytvořených 
virtuálních systému (záloha na NAS). Výměna a 
modernizace aktivních síťových prvků (2 kusy).
Výměna klientských PC (10 kusů). Tvorba a 
zprovoznění zálohování jednotlivých uživatelů). 
Modernizace, zabezpečení a archivace mailových účtů 
uživatelů. (10 uživatelů). Realizace HW firewallu (1 
kus).

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

Pracovníci MÚ a občané. Přínos ve rychlejší a
jednodužší a dostupnější komunikaci.

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

07/2019 - 02/2020

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

Město Golčův Jeníkov má dostatečné zkušenosti s 
realizací podobných akcí a dotací. Bude realizováno s 
odbornou firmou a za spolupráce pracovníků IT města, 
dodavatelů konkrétních softwarů atd.



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 578 315 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 200 000 Kč 34,58 %

- z toho investiční 
dotace 200 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 378 315 Kč 65,42 %

- z toho investiční 
spoluúčast 378 315 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 a

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) Specifická kritéria pro Podprogram B
2) Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů
3) Položkový rozpočet
4) Podrobný slovní popis projektu

V Goíčově Jeníkově dne 8. 4. 2019

^statutárního \ 
zástupce/zásíupců 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 posouzeni 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 posouzeni 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



Specifická kritéria pro Podprogram B: Bezpečnost dat a virtualizace:

a) řešení problematiky virů, ransomware, spamu, spyware (uveďte, zda projekt řeší tuto 
problematiku, zda existuje již dříve nasazené řešení, případně na jaké úrovni bude 
problematika řešena po realizaci projektu) (bodové rozpětí 0-4 body)

• 0 bodů - neexistuje (v organizaci), projekt problematiku neřeší
• 1 bod - existuje (již dříve nasazeno), projekt neřeší
• 2 body - existuje (již dříve nasazeno), projekt řeší změnu nebo povýšení
• 3 body - zatím neexistuje, projekt řeší více typů hrozeb
• 4 body - zatím neexistuje, projekt řeší problematiku na úrovni 

zabezpečení celé sítě (nikoliv jen na úrovní jednotlivých stanic) a 
zároveň více typů hrozeb
Skenování bezpečnosti sítě, audlfování, správa aktualizací, bezpečnost
emailu, anti-spam, aktivní monitorování sítě a analýza dat z logů,
bezpečnost sítě, monitorování internetu a řízení přístupu (řešeno pomocí 
produktů GFi-Kerio)

b) řešení problematiky síťové bezpečnosti (uveďte, zda projekt řeší tuto problematiku 
a na jaké úrovni - např. firewall na úrovni stanic,, firewall na úrovni celé sítě atd.) 
(bodové rozpětí 0-3 body)

• 0 bodů - není v projektu řešeno
® 1 bod - řešení problematiky firewallu na úrovní stanic
• 2 body - buď feší problematiku firewallu na úrovni celé sítě nebo dalších 

systémů ochrany sítě (např. IDS/IPS, monitoring sítě, proxy NAC)
• 3 body - řešení problematiky firewallu a dalších systémů ochrany sítě 

(např. IDS, monitoring sítě, NAC, proxy), držitel značky eBezpečná škola 
Next-Generation Firewall - síťový firewall a směrovač, detekci a prevencí 
útoků (IPS), antivirovou ochranu, VPN a filtrování webového obsahu a 
aplikací, (řešeno pomocí produktů GFI-Kério )

c) prevence, záplatování (uveďte, zda projekt řeší tuto problematiku a na jaké úrovni 
- např. úroveň stanic/sítě, organizační / technické řešení) (bodové rozpětí 0-3 body)

• 0 bodů - není v projektu řešeno
• 1 bod - řešení záplatování individuálně po stanicích, prevence není řešena
® 2 body - projekt řeší celou síť (záplatování OS), bezpečnostní prevenci

technicky (např. IPS, penetrační testy)
• 3 body - projekt řeší celou síť (záplatování OS), bezpečnostní prevenci 

technicky i organizačně (např. IPS, NAC)

d) zálohování a archivace (popište způsob řešení zálohovaní a archivace pokud jsou 
v projektu řešeny) (bodové rozpětí 1-5 bodů)

• 1 bod - nízká úroveň - projekt řeší základní techniky zálohování dat bez 
dlouhodobé archivace

® 3 body - střední úroveň - projekt řeší zajištění standardních zálohovacích 
technik s možností dlouhodobé historizace dat

• 5 bodů - vysoká úroveň - komplexní zálohovací systém řešící 
dlouhodobou archivaci dat
Spravuje úplnou historii elektronických komunikací. Patří sem e-maily, 
přílohy, soubory, položky kalendáře, faxy a hlasové zprávy odesílané 
prostřednictvím e-mailu, (řešeno pomocí produktů GFi-Kerio). Projekt 
řeší archivaci a zálohování serveru a uživatelů na externí zařízení(NAS 
sinology)

ft



e) četnost archivačních běhů a zálohování (popište systém archivačních běhů 
a zálohování) (bodové rozpětí 1-3 body)

• 1 bod - četnost archivační běhů/zálohování není definována/specifikována 
a .3 body - četnost archivačních běhů/zálohování je

def in ová na/s pecif i kována, dává smysl s ohledem na popisované řešení
f) virtualizace serverů (bodové rozpětí 0-2 body)

• 0 bodů - není
• 2 body - je součástí řešení

řešení virtualizace serverů (Microsoft Hyper V)
g) využití technik virtualizace desktopů (bodové rozpětí 0-2 body)

§ 0 bodů - není
• 2 body - je součástí řešení

h) škálovatelnost řešení (bodové rozpětí 0-2 body)
• 0 bodů - řešení není možno rozšiřovat
• 1 bod - obecný předpoklad řešeni bez piánu
» 2 body - připraven mode rozšíření na úrovni jedné a více vrstev (např,

serverový HW, servery, storage)
řešení je možné rozšířit o diskovou kapacitu serverů a nas

i) redundance a dostupnost (bodové rozpětí 0-2 body)
• 0 bodů - řešení není redundantní
• 1 bod - řešení možno rozšířit o redundantní prvky
• 2 body - řešení obsahuje redundanci v jedné komponentě nebo více 

komponentách (např, 2 a více hostů)
bezpečnostní prvky redundantní zdroje a možnost rozšířit na 
redundantní firewall

j) rozsah řešení - množství virtualizovaných zdrojů - posouzení míry rozsahu projektu 
vs. možný potenciál virtualizace v prostředí žadatele (bodové rozpětí 1-4 body)

• 1 bod - míra rozsahu projektu (množství virtualizovaných zdrojů) je s ohledem 
na velikost organizace (žadatele) neúměrná, nízký potenciál virtualizace

• 4 body - míra rozsah projektu (množství virtualizovaných zdrojů) je 
s ohledem na velikost organizace přiměřená, vysoký potenciál 
virtualizace v IT prostředí žadatele
10 uživatelů - 3 virtualizace



MiniSoft spol, s r.o,
Sídlo společnosti: Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 - Libeň

Provozovna: 5. května 11, 582 82 Golčův Jenlkov

Kontakt: (+420) 563 034 577, 604 788345 | infot3mini-soft.cz j http:// www.mini-soft.cz

5 Nabídka pracovní stanice a server
Nabídka č.: NH08042019_ Město Golčův Jeníkov

Záruka na stanici a server je tři roky s podporou u zákazníka.

Cenová nabídka:
i „ . .. s„ ř-., i i Jednotková cena _ , ’ ■ js Položka » Počet kusu» , % Cena bez DPH s» s íi bez DPH if y

: Ce:i CptiPíex 3050 Micro -onr: Faczor s 10 i 17 800 Kč' 178 000 Kč ,<
i Pow-erEGge R240 + GS Windows Server i 1 i 220 540 Kč! 220 540 Kč I
NaŠ Synolcg;?ŘssTsRP^ 4-"<*WD Red 33^472^ 1 ^ " 43 500 KčJ __ 4l50ÓKčj 

,’gfí NG100¥/hardwar a Appliance _1. _____ 12 846 Kč * _ 12 846 Kčs
* GF Unlimited Software for 3year 10uživatelů \ 1 ^ _10 660 Kčí^ _10 660 Kč'

_ Switch Dell Networking X1026 I 2 _ í 6 200 Kč i 12 400 Kč

1 _ _ _Ce|_kem bez DPH i! 477 946 Kč i 
i DPH S 100 368,66 Kč I
f Cena celkem s DPH ; 578 314,66 Kč

Del! OptiPIex 3060 SFF

Procesor Procesor Intel Core Í5-8500T (2,1 GHz, 9MB cache, 6-jádrový) 1
Paměť Paměť 8GB (1x8GB) 2666MHz DDR4 1
Grafická karta Grafická karta Intel UHD 630 1
Pevný disk SSD disk 256GB 1
Optická zařízení DVD-RVV mechanika 1
Myš Myš Dell MS116, optická 1
Klávesnice Klávesnice Dell, multimediální, česká 1
Operační Systém Windows 10 Pro (64bítový) - multíjazyčné 1

Záruka DELL lis-* O

IČO: 24239984 | DIČ: CZ24239984 

SVVIFT(BIC) KOMBCZPPXXX
Bank,spojení: KB a.s. 107-4406770257/0100 

1BAN: CZ0801000001074406770257

Sídlo společnosti: Na Rokytce 1032/24,180 00 Praha 8 - Libeň

Adresa pro doručování písemností: MiniSoft spol. s r.o., 5. května 11,582 82 Golčův Jeníkov

zapsaná v OR Městský soud v Praze od 1.3.2013, odd.C, vložka 206808
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MinISoft spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Na Rokytce 1032/24,180 00 Praha 8 - Libeň 

Provozovna: 5. května 11, S82 82 Golčův Jeníkov

Kontakt: (+420) 563 034 577, 604 788 345 | ínforSmini-soft.ez | http:// www.minl-soft.ct

Server Dell PowerEdge R240
2.5” Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives

Procesor Intel® Xeon® E-2146G 3.5GHz, 12M cache, 6C/12T, túrbo (80W) 1
Paměť 16GB 2666MT/S DDR4 ECC UDIMM 4
Pevný disk 480GB SSD SATA Mix used 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5ín HYB CARR, 4
Boot OSC BOSS controller card + with 2 M.2 Sticks 240G (RAID 1),LP 1
iDrac 1 iDrac9, Enterprise 1
Řadič HDD PERC H730P RAID Controller, 2Gb NV Cache, Adapter 1
Zdroj Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W 1
Síť On-Board Broadcom S720 Dual Port 1Gb LOM+ Broadcom 5719 QP 1Gb 1
Kolejnice ReadyRails™ Sliding Rails With Cable Management Arm 1
OS server Windows Server® 2019 Standard,16CORE 2
OS CALs 10-pack of Windows Server 2019 User CALs (Standard or Datacenter) 1

Záruka DELL 3Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service

NAS Synology RS318RP+ 
čtyři šachty na disky

Procesor Intel Atom C2538, čtyřjádrový, 2,4 GHz 1
Paměť 2GB 4
Pevný disk 480GB SSD SATA Mix used 6Gbps 512e 2.5in Hot plug, 3.5in HYB CARR, 4
Počet pozic na HDD 4 x SATA HI, 2,5"/ 3,5", HDD/ SSD 1
Zdroj redundantním zdrojem s výkonem 2 x 100 W 1
Síť 4 x RJ-45 lGbE 1
Kolejnice Ližiny Synology Rail Kit 1
Porty 2 x USB 3.0,1 x eSATA, 1 x sériový port, 2

Záruka 36 měsíce (ů)

Nabídka platná do 30.4. 2019, termín dodání cca 3 týdny od objednání.

IČO: 24239984 1 DIČ: CZ24239984 

SWIFT(BIC) KOMBCZPPXXX

Za společnost MiniSoft spol. s r.o. dne 8.4.2019
Ing. Lukáš Grygar 
Tel: 736 770 328
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Sídlo společnosti: Na Rokytce 1032/24,180 00 Praha 8 - Libeň

Adresa pro doručování písemností: MiniSoft spol. s r.o., 5. května 11,582 82 Golčův Jeníkov 

zapsaná v OR Městský soud v Praze od 1.3.2013, odd.C, vložka 206808



Kraj Vysočina
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 58733

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ KUJIXP1BBX5I

Datum podání: 08.04.2019 17:08:56 EL. PODATELNA: Kraj Vysočina

Věc: Fond Vysočiny, Program „INFORMAČNÍ A 
KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2019 - 
PODPROGRAM........ “

Identifikátor el. podání:

Předmět:

KUJI0C1XIHH9
Fond Vysočiny, Program 
„INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE 2019- 
PODPROGRAM........ “
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podatelna@golcuv-jenikov.cz
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Datum zpracování:
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08.04.2019 17:13:56

ID DS odes.: c32begb Zpracoval: Coufalová Andrea, Refo_POD,VYP
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dokumentu:
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