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FOND VYSOČINY
PROGRAIV1 „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“

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")

FV02760.0114

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

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

Stoky 57, 582 53 Stoky 
28847415
Petrou Trnkovou, Dis., jednatelkou

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-2426020227/0100

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Pásový minibagr“, 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 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 380 000 Kč
Výše dotace v Kč 150 000 Kč
Výše dotace v % 39,47 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 60,53 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 230 000 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. 50 %), 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.

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 věst. 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. 2021. 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) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na publicitu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
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i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 
bankovní poplatky, ...),

j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného 
zaměstnavatelem,

k) drobný hmotný dlouhodobý majetek (stroje a zařízení s pořizovací hodnotou do 40 
tis. Kč),

l) stavební nebo technologická část stavby (investice nebo technické zhodnocení),
nezařízení pro architektonickou činnost, skládačka výkresů, kancelářské kopírovací 

stroje a tiskárny, stroje na výrobu reklamních a upomínkových předmětů,
n) vozíky na nářadí, samostatné úložné boxy na nářadí, lešení a mobilní oplocení,
o) zařízení sloužící k čepování piva, vína, kávovary, zmrzlinové stroje,
p) vytápění dílen a provozoven (kotel, akumulační kamna, apod.), pomocné vybavení 

dílen a provozoven (stůl, stolička, svěrák, ponk, kovadlina, nábytek apod.),
q) nákup zásob a spotřebního materiálu, nákup pozemků a ostatních nemovitostí,
r) náklady spojené s výběrem dodavatele, znalecké posudky,
s) náklady na opravy a údržbu strojů a zařízení,
t) leasing,
u) projektová dokumentace projektu (např. zpracování dokumentace pro podání 

žádosti, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů apod.),
v) nákup osobních, dodávkových, nákladních automobilů a autobusů, podvalníky, 

přívěsy a vleky za auto,
w) nákup zemědělských strojů a zařízení, štěpkovače, křovinořezy,
x) HW a SW nesouvisející s výrobním procesem.

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 žadatel 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.
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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 celkových nákladů na projekt (např. analytickým 
účtem, účelovým 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 FV02760.0114",

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 data 
ukončení realizace projektu uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy). 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.fondvvsocinv.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 30. 11. 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.“
- u nákupu použitého strojního a technologického zařízení je nutné předložit odhad 

soudního znalce k hodnotě a stavu 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,
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- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,
i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržítelnost 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.

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 pří 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) této smlouvy,

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
Udržítelnost 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.
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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 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 Luděk Hrůza, tel: 564 602 543, email: hrůza. I@kr- 
vvsocina.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, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, 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.
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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 22. 9. 2020 
usnesením č. 1762/28/2020/RK.

Ve Štokách dne........................ • .
/ STRADO s.r.o.

Smilov 57, 582 53 Stoky
/ / |Č: 288 47/415, DIČ: CZ28847415
I / / tel.: 608 929^80, e-mail: strado@email.cz 
i / / ' www.strado.cz

Petra Trnková, Dis. 
jednatelka

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční čisto . ; -• , 

Kód elektronické žádosti 

.v- • .1 .. , i - •'!

, Název programu 

Název projektu

/pYUč-ftí’' uvíH:

FV02760'15„06.20-19

J PO‘_'-;,;KatLlI. 2f..'0 
! Pásový minibagr

; IČO:

I Přesný název

i Ulice, čo;

STRADO

THvnicka osoDui - cDch 
mokičnos-í

\ identifikační údaje žadatele

Foo: -.xs-íou

Číslo účtu: 107-242602022 7Í0100

i Titul:
Statutární zástupce žadatele 
v ,(,í. *' !.v p< or.j\ií> íj-,oíi
v ;u<n> -.ir.-J.fi. n- ,vn, >,"-osoh, 
’.crínot, sí /s\'r'lvv,’ ‘vl' • oby

DIS

Psin

Titul:
Statutární zástupce žadatele
'/oí-nuíc On í.ío.cďSou



i™.

Statutární zástupce žadatele i , ,
v pnpoac, kay pro pravm úkon y... ...... y....
podaní žádost: je nutně více osob. \ pj--(jínen;.

i Funkce;

i
........ ..................... ........................................1

.............................. .......... ........................
| Jméno:

Žádost zpracoval (kontaktní 1 ’ 1 ;.....-
osoba projektu)

....
Patru 1

ni f b d (i cti' o rn či j n c n

í*;: ry-te-i iK; i
................. ...... .......................................... ...... -{

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

1. Lokalizace projektu 
Uvedše v jaké obcí bude projekt 
realizován {nazuv obce včetně 
okresuJ; v odpade, io buck: 
realizace projektu probíhat na 
území vice obcí. tak jo vypište 
nebo v případě dopadu as veta 
úverni uveďte vysát odministmuvni 
jednotku (napo obvod ORP. okres, 
cely kraj)

terms! v celém Kraji Vvoocína

tilem je

2. Odůvodnění projektu a jeho
cíle
Popmic co vás k podáni šedosti 
vede: jaká jo výchozí situace, jaký 

1 problem chcete vyřešit: co tím 
| chcete dosáhnout, jako jsou Ote 
I projektu - co chcete zlepšit.
I zkvalitnil...

rem naoiakv o nove c

I
....I

.. i

(V současné doba nemáme k dis 
pro poskvter/an? [aeru o mužao.

OCZJQí SU'OjH i vybavení

iChcemo zlepšit svoje služby. ?la 
idaiší možnosti a služby.
Výrazné zlepšení konkuronccsa

hitínoui kw iiSiorém

3, Popis projektu 
Popište co konkrétu 
obsahem projektu:« 
po riz o vat bi rdova i, 
organizovat slp.; v j 
množství a rozsahu 
základní parama'

Nákup časového minioaom do 5 U 
pabídky poskytovaných teužab. kc 

Ji í v , ozice na trhu. 
fvyrazns zlepšení konkurencescho 
iRozšlioru nabídky o nove činnosti

• tiV P



4. Cílové skupiny projoklu 
Poptáte komu roskzace projektu 
pomůže: joky to .buoe nvi pro nr 
konkrétní přínos, jek io ztupět 
jejích podmínky mp.

5, Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu »zaěátek/ukonceni 
projektu
Popište zahájeni a ukončeni

jtíouKromi investoři - predevi 
(domků a zahrad. 
Nabídneme vrče služeb, kle 
tobolo Sira's realizoval

po schváleni dotace dojde k vyberu konkrétního stroje, 
který bucie zakoupen.
Předpokládaný termín nákupu v měsíci březnu Tou 
(dobou začíná htovm sezóna pro zemni prače.

mtu mapř. výb

<0

6. Organizační a odborné 
zabezpečeni projektu 
Hoptsw roso zkušenosti o 
realizaci podobných akcí: jaké 
ntSio zkušenost? s tii’orzm.r
prjjipju sPOUOZck): £ toO '(.řtofr i r-.ÚU

| tntda projekt realizovat {přímo 
j zednicí neoo prosífcúnicivfm
í \s(j íj sto'! -/ Cd r//j it ýj.. i cd tr to O* CycP' ) íZ-to \,-i 1 í
í krcky budete muset podniknout 
[ aby projekt byl zrealizován: jaké

fjovomiíí murí p? vyt kin pto p drtiny
I 'průběh projektu '

jvzmecíem k nenáročnosti projektu 
realizován přímo žadatelem. 
Máme zkušenosti s nakuDom stav

...-1

7. Rozpočet projektu 
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 
odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Gstaini 
žadatelé uvádějí nakiaav včetně 
DPH

>jd
ía nepředpokládáme, ž i bv mohlo doj kékoii
(komplikace. Důležitý je především vý ,)ěr k ^aíliníno
juuOjt;.
CÍÍ3Q sic! 1 cis a e reavizuie i užne akce kení se udkzyBs
bodáváním žďctosii prc mvesiory, s c- r p'; " v j: ie
d-Kusennsii. joe o D-ezr ou praxí.

Celkové náklady na 
projekt 380 0C10 1 K.c

..... .........í
100.00 ; %

Požadovaná výše 
dotace 150 000 i Kč

i
39,47 % .

j - £ íoho mrrsHav 150 000 \ KÚC
j____

100,00 ■
i

| -ztononeinvMi L NO i % (
=

j Spoluúčast žadatele 230 000 1 Kč 60,53 i %

; * o toho invezoém 
i spohdúúeu 230 000 ( Kč 100,00 ; %

i - i- toho núimnetlcni 1......
! Kč ,00

8. PláteGYStví DPH u žadatele {zaknžta riantui



i žadatel se plátcem DPH a u zdanitelných plněni přijatých v souvislost1 s 
i financováním daného projektu nemá nárok na odpočet dané a přidané hodnoty

1 žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plněni přijatých v souvislosti » 
j financováním daného pmjeKtu ma narok na odpočat dané z přidané hodnoty

i žadatel neni plátcem DPH

9. Prohlášeni žadatele, že zajistí pocti! na spolufinancováni projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajisti podlí ssa spolufinancovaní projektu a scuniasi se zvařeytenim 
svého jména (obchodního jména), adresy osidla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účele administrace čerpám prosímdku z Fondu vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obci, svazků obci a
organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (ze závazky vuůi 
státnímu rozpočtu se považuji závazky vůči finančníma úřadu. Správě soďaíniho 
zabezpečeni, zdravotním pojišťovnám a Ceiní správě: za statni fondy se považují Státní forte

b) na majetek žadatele neni vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci,

11, Prohlášeni 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 (Uvoďte seznam všech aoníadu, které k žedozď nakladete e. o číslujte

1, Výpis z. registru
2. Formulář k doložení náležitosti cíle zákona č. 250/2000 Sb.
3. informace o firmě
4, Rozpočet ve formě nabídky vč. fotografii

V Smiiově cíne 15,6,2020

yid.á H-j
tefo :,fo; mm ýV:. fotey

k: ?;• - y? U;„Di t ZUe- i
tf!.: fo:.te S2y ř.:.ý';, :• -ute,,, Vnčfofo: mT::5ižU. 

ke z o. .s/pývžyčy

Razítko, jméno/a a podpis/y 
statutě rního

zae:upce/2é.5íU;5cu žoemtete ■

Poznámka pro žadatele :
Před podáním projektu m ověřte, zda.



Kraj Vysočina
Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, 58733

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ
*KUJIXP1ESNSP*

KUJ1XP1ESNSP

Datum podáni: 15.06.2020 07:06:40 EL. PODATELNA: Kraj Vysočina

Věc: Program "Rozvoj podnikatelů" Identifikátor el. podání: KUJIGC28TEZN
Předmět: Program "Rozvoj podnikatelů"

Poznámka: Datum doručení: 15.06.2020 07:06:40
Datum stažení: 15.06.2020 07:29:51

Odesílatel: STRADO s.r.o,, 57, 58253 Štoky Stav el.podáni: Podáno
Datum zpracování: 15.06.2020 07:31:01

ID DS odes,: dzpcmgg Zpracoval: Petreková Iva, Refo_POD,VYP

Počet příloh 
dokumentu:

4 Výsledek zpracování: podání přijato

Seznam el. 
souborů:

CN_foto.pdf; formular_250_20Q0sb_pravnicke_ 
osoby_mimo_obce_8_4.doc; 
lnformace_o_firmě.pdf; Výpís_OR.pdf;
Žádost.pdf

Podpis:
Ověření:
Datum ověření:

Ověřeno
OK
15.06.2020 07:31:01

Přiděleno: Odbor regional, rozvoje Časové razítko: Neplatný podpis
Ověření čas. r,: Odvolání certifikátu - nejsou 

dostupné informace o odvolání 
certifikátu z doby platnosti certifikátu

Datum a podpis zpracovatele:



CENOVÁ NABÍDKA

Vzhledem k měnící se nabídce použitých strojů není možné vybrat konkrétní 
stroj, který bude přesně pořízen z projektu. Ceny strojů jsou však poměrně stálé, 

je možné určit cenu, za kterou je reálné stroj nakoupit. Pro použitý stroj jsme se 

rozhodli vzhledem k vysokým cenám strojů nových, kde by návratnost takové 

investice nebyla výhodná.

Cenové rozmezí použitých strojů se pohybuje kolem 380.000,- bez DPH 

Přikládáme vzorovou nabídku strojů

JCB 8018

Prodej: minirypadlo

Zadáno: 27.04.2020

Rok výroby: 2013

Motohodin: 2000

Cena: 379 000,00 Kč (bez DPH)


