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FOND VYSOČINY
PROGRAM „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 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")

(ID FV02751.0010)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fischerové, CSc., náměstkyně hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800
variabilní symbol: 027510010

a

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

U Chatek 1009, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 
26849968
Helenou Friedeckou, jednatelkou společnosti

Česká spořitelna, a.s.
4268280330/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Jaroměřice nad Rokytnou, bývalý zámecký lihovar - obnova 
průčelíblíže 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.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy nebo
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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 100 000 Kč (slovy: Jedno sto 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 291 372 Kč
Výše dotace v Kč 100 000 Kč
Výše dotace v % 34,32% z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 65,68% z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 191 372 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.

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.
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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 nej později do 
60 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 
nejdříve ode dne 15. 3. 2020 nejpozději však do 31. 10. 2021. 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) 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) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky,...)
i) náklady na pořízení průzkumů, projektové dokumentace, výkon stavebního dozoru, 

zábor veřejného prostranství.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje (práce spojená s obnovou objektu) 

vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem
b) nákup materiálu,
c) opravy a udržování,
d) technické zhodnocení vč. podlimitního,
e) ostatní nákupy jinde nezařazené,
f) nákup služeb (obnova věci).
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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 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 jejích 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 FV02751.0010",

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 nej později 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. listopadu 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,
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- zápis z výkonu dozoru obecního úřadu s rozšířenou působností z hlediska státní 
památkové péče,

- 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.

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:
- umístit na objekt tabulku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina" v grafickém 
provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.fondvvsociny.cz nebo
- vylepit na objekt samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina", kterou obdrží 
Příjemce od kontaktní osoby uvedené v Článku 13 odst. 4 této smlouvy.

3) „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
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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 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) V případě rozporu mezi ČI. 5 odst. 1 a odst. 2 a Přílohou této smlouvy se použijí 
ustanovení ČI. 5 odst. 1 a odst. 2 této smlouvy.

4) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jaroslava Panáčková, tel. 564 602 296, email: 
panackova.j@kr-vysocina.cz.

5) 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. 4 
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. 4 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto
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změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, není možné povolit.

6) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

7) 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.

8) 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.

9) 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.

10) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 17. 3. 2020.

11) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 5. 5. 2020 
usnesením č. 0817/15/2020/RK.

V............... '.................dne ... V Jihlavě dne 8. 06, 2020

Helena Friedecká 
jednatelka

Ing. Jana Fischerové, CSc. 
náměstkyně hejtmana



Kraj vysocma
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) fv §ty<ri. §ctv

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

Název programu PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020

Název projektu Obnova průčelí bývalého zámeckého lihovaru

Identifikační údaje žadatele

IČO: 26849968

Přesný název: TINALDACK s.r.o.

Právní forma: Právnická osoba - obchodní 
společnost

Ulice, čp: U Chatek 1009/1

Obec: Ostrava

PSČ: 72525

Sídlo pošty:

Název banky: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 4268280339/0800

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

Titul:

Jméno: Helena

Příjmení: Friedecká

Funkce: jednatel

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: Barbora

Příjmení: Kotrbová

Email: kotrbovab@centrum.cz

Tel.: 604158283

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)

Místo realizace projektu je Tyršova ulice, č. p. 190, 
Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč, Ekologický 
mikroregion Rokytná.



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...

Žadatel koupil objekt bývalého lihovaru v roce 2008. 
Nemovitost byla ve špatném technickém stavu. Z 
vlastních prostředků provádí investiční a udržovací 
práce, snaží se zachovat budovu historického významu 
v centru města. Objekt se nachází v těsné blízkosti 
zámeckého parku Státního zámku Jaroměřice nad 
Rokytnou (kulturní památka). Budova ze 17. století 
původně sloužila jako zámecký pivovar, koncem 19. 
století byla přebudována na zámecký lihovar (vlastnila 
ho bavorská princezna Elvira z Wrbna, poslední 
majitelka zámku). Následně vznikl družstevní lihovar, 
kde se vyráběl surový líh. Žadatel v předmětné 
nemovitosti provozuje penzion (6 ubytovacích jednotek 
s vlastním sociálním zázemím a společnou kuchyní). 
Právě východní průčelí je cenné vzhledem k autenticitě 
dobové industriální architektury. Omítky jsou však v 
havarijním stavu, místy odhalené cihly. Okna a vrata 
jsou dožilá. Protože se objekt nachází v městské 
památkové zóně, rozhodl se investor požádat na 
záměr, který se týká obnovy fasády, o dotaci z Fondu 
Vysočiny. Repliky oken a vrat uhradí žadatel z vlastních 
zdrojů, nejsou součástí rozpočtu této žádosti. 
Rekonstrukce východního průčelí bude celková, 
výměna výplní stavebních otvorů proběhne souběžně s 
obnovou fasády.

rojekt je v souladu se Strategií rozvoje Kraje 
Vysočina: Prioritní osou 5: Atraktivní kulturní a 
historické dědictví a cestovní ruch, Opatřením 5.3: 
Ochrana a zachování kulturních památek jako 
hmotného kulturního dědictví kraje. Realizací projektu 
dojde k obnově historicky a památkově cenného 
objektu, který není kulturní památkou, ale nachází se v 
městské památkové zóně Jaroměřice nad Rokytnou a 
(významným způsobem se uplatňuje v jejím výrazu. 
[Jedná se o objekt památkové hodnoty historické 
industriální stavby začleněné do urbanistické struktury 
města. Bývalý lihovar je zajímavá, pohledově 
exponovaná budova v sousedství Státního zámku 
Jaroměřice nad Rokytnou, který patří k 
nejnavštěvovanějším památkám Vysočiny. Druhotným 
přínosem projektu bude kvalitnější vybavenost služeb 
cestovního ruchu ve městě.

Cílem zamýšlených prací je rehabilitace a další 
zachování východního průčelí v jeho dochované 
autentické podobě. V případě omítek to znamená 
štukatérské vytažení všech chybějících profilů a článků 
bez jejich zjednodušování a deformace, u oken 
doplnění chybějících ocelových rastrů profily stejné 
šířky, orientace a tvaru jako u stávajících oken z tzv. 
Mándstetových profilů.___________________________



1. kompletní rekonstrukci omítkového pláště - JE 
součástí této žádosti o dotaci (rozpočtu)

Rekonsrukce východního průčelí objektu zahrnuje:

Degradované a vlhké omítky budou kompletně 
odstraněny, bude provedena sanace vlhkosti zdivá v 
úrovni terénu. Omítky na vlhkém zdivu nad soklem 
budou realizovány dvouvrstvým trasvápenným 
paropropustným omítkovým systémem. Nové omítky na 
zdivu nezatíženém vlhkostí budou provedeny 
trasvápennou omítkou. Povrch omítaných ploch (vyjma 
soklové části) bude sjednocen vápenným štukem. 
Fasádní nátěr bude jednobarevný v barvě bílé s 
možností optického odlišení soklové části.

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)

Pri obnově fasady budou respektovány a obnoveny 
veškeré stávající architektonické články dle původního 
rozvrhu.

2. výměnu dožilých zámečnických a klempířských 
prvků (výplně otvorů) - NENÍ součástí této žádosti o 
dotaci (rozpočtu)
Žadatel uhradí vzniklé náklady této aktivity v plné výši z 
vlastních zdrojů. Aktivita bude provedena jako logická 
součást rekonstrukce východního průčelí.

Veškeré výplně otvorů, které jsou na hranici svojí 
životnosti, budou kompletně demontovány. Nová okna 
a vrata budou vyrobena jako materiálové a tvarové 
kopie prvků původních tj. jednoduchá ocelová 
tabulková okna zasklená čirým sklem.
Materiálové provedení a řemeslné zpracování bude v 
souladu s rozhodnutím odboru školství a kultury 
Městského úřadu Třebíč č. j. OŠK 18940/20 ze dne 12.
3. 2020. Stavební práce provede místní firma 
REKONSTAV HB, s.r.o.

Výstupy projektu:
• Obnovená fasáda (cca 100m2) včetně štukové 
výzdoby - JE součástí této žádosti o podporu (rozpočtu)
• Repliky dožilých zámečnických a klempířských prvků 
(výplně otvorů = 8 oken + 1 vrata) - NENÍ součástí této 
žádosti o podporu (rozpočtu)



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

a) Žadatel: zhodnocení nemovitého majetku, lepší 
propagace nabízených služeb, potenciální růst klientely 
např. internetové objednávky ubytování dle fota) a 

návštěvnosti města
b) Obyvatelé města: udržování kulturního dědictví 
města, zlepšení životních podmínek ve městě (hezké 
prostředí)
c) Návštěvníci města: důstojné okolí národní kulturní 
Damátky Státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou, 
barokního kostela sv. Markéty a zámeckého parku, kde 
se např. každoročně koná Mezinárodní hudební festival 
Petra Dvorského. V budoucnu uvažuje žadatel o 
možnosti využití velkých prostor bývalého lihovaru ke 
kulturním účelům pro veřejnost (galerie, muzeum....)
d) Ubytovaní hosté: zkvalitnění ubytovacích podmínek
e) Turisté: atraktivnější dálkový pohled na památkovou 
zónu a do údolí směrem k řece Rokytné a zámeckému 
parku

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

1. května 2020 - 31. prosince 2020
Stavební práce budou provedeny v jarních a letních 
měsících 2020, ukončeny nejpozději do konce roku. 
Vyúčtování a závěrečná zpráva projektu budou 
předloženy garantovi programu do 31. ledna 2021



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

badatel provozuje v předmětné nemovitosti ubytovací
zařízení (6 pokojů s příslušenstvím; 22 lůžek).
Jbytování využívají především lidé na pracovních 
cestách a turisté. V budově se nachází byt statutárního 
zástupce žadatele. Žadatel postupně provádí kompletní 
rekonstrukci bývalého lihovaru, respektuje dobovou 
architekturu stavby. K zajímavostem budovy patří 
masivní šířka zdí obvodového pláště. Dosud byla/y 
provedena/ny nová elektroinstalace, dílčí opravy 
střechy a klempířských prvků, komínů, rozvodů vody a 
kanalizace, výměna oken a dveří. Budova byla 
zpevněna dle požadavků statika. Byla zrealizována 
oprava interiéru včetně klenutých stropů a vybudováno 
nové sociální zařízení. Žadatel pořídil novou otopnou 
soustavu včetně kotle na dřevoplyn. V roce 2017 
žadatel obnovil s podporou Fondu Vysočiny fasádu na 
severozápadní vstupní straně budovy. Na konci 
oňského roku dokončil žadatel projekt „Rozšíření 
ubytovací kapacity v areálu bývalého lihovaru".
Vybudoval 3 ubytovací jednotky, náklady 481 735 Kč. 
Podpora ve výši 216 780 Kč ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu, opatření: Podpora provádění 
operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 
zatím nebyla proplacena, při provedené kontrole 
ex-post nebyly zjištěny nedostatky. Vzhledem k velikosti 
ploch a prostor i finanční náročnosti investic je logické 
objekt rekonstruovat postupně, v etapách. Vlastník 
chce pokračovat opravou klenbové sklepní místnost s 
oblázkovou podlahou a terénními úpravami exteriéru 
(nádvoří, zahrada). Rozhlehlé okolí lihovaru lze v 
budoucnu využít například pro trhy regionálních 
výrobků nebo sběratelské a chovatelské burzy apod. 
Žadatel dále upravuje vnitřní větší prostory, pro které 
zatím nemá využití, možný předpoklad galerie nebo 
muzeum. V rámci vyučování využili historické prostory 
žáci místní základní školy, kterým se nejvíce líbili čápi 
na komíně a klenuté chodby.

7. Rozpočet projektu
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 291 372 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 100 000 Kč 34,32 %

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

- z toho neinvestiční 
dotace 0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 191 372 Kč 65,68 %

- z toho investiční 
spoluúčast 191 372 Kč 100,00 0//o

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 0//o



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...

Žadatel koupil objekt bývalého lihovaru v roce 2008. 
Nemovitost byla ve špatném technickém stavu. Z 
vlastních prostředků provádí investiční a udržovací 
práce, snaží se zachovat budovu historického významu 
v centru města. Objekt se nachází v těsné blízkosti 
zámeckého parku Státního zámku Jaroměřice nad 
Rokytnou (kulturní památka). Budova ze 17. století 
původně sloužila jako zámecký pivovar, koncem 19. 
století byla přebudována na zámecký lihovar (vlastnila 
ho bavorská princezna Elvira z Wrbna, poslední 
majitelka zámku). Následně vznikl družstevní lihovar, 
kde se vyráběl surový líh. Žadatel v předmětné 
nemovitosti provozuje penzion (6 ubytovacích jednotek 
s vlastním sociálním zázemím a společnou kuchyní). 
Právě východní průčelí je cenné vzhledem k autenticitě 
dobové industriální architektury. Omítky jsou však v 
havarijním stavu, místy odhalené cihly. Okna a vrata 
jsou dožilá. Protože se objekt nachází v městské 
památkové zóně, rozhodl se investor požádat na 
záměr, který se týká obnovy fasády, o dotaci z Fondu 
Vysočiny. Repliky oken a vrat uhradí žadatel z vlastních 
zdrojů, nejsou součástí rozpočtu této žádosti. 
Rekonstrukce východního průčelí bude celková, 
výměna výplní stavebních otvorů proběhne souběžně s 
obnovou fasády.

Projekt je v souladu se Strategií rozvoje Kraje 
Vysočina: Prioritní osou 5: Atraktivní kulturní a 
historické dědictví a cestovní ruch, Opatřením 5.3: 
Ochrana a zachování kulturních památek jako 
hmotného kulturního dědictví kraje. Realizací projektu 
dojde k obnově historicky a památkově cenného 
objektu, který není kulturní památkou, ale nachází se v 
městské památkové zóně Jaroměřice nad Rokytnou a 
významným způsobem se uplatňuje v jejím výrazu. 
Jedná se o objekt památkové hodnoty historické 
industriální stavby začleněné do urbanistické struktury 
města. Bývalý lihovar je zajímavá, pohledově 
exponovaná budova v sousedství Státního zámku 
Jaroměřice nad Rokytnou, který patří k 
nejnavštěvovanějším památkám Vysočiny. Druhotným 
přínosem projektu bude kvalitnější vybavenost služeb 
cestovního ruchu ve městě.

Cílem zamýšlených prací je rehabilitace a další 
zachování východního průčelí v jeho dochované 
autentické podobě. V případě omítek to znamená 
štukatérské vytažení všech chybějících profilů a článků 
bez jejích zjednodušování a deformace, u oken 
doplnění chybějících ocelových rastrů profily stejné 
šířky, orientace a tvaru jako u stávajících oken z tzv. 
Mándstetových profilů. 



1. kompletní rekonstrukci omítkového pláště - JE 
součástí této žádosti o dotaci (rozpočtu)

Rekonsrukce východního průčelí objektu zahrnuje:

Degradované a vlhké omítky budou kompletně 
odstraněny, bude provedena sanace vlhkosti zdivá v 
úrovni terénu. Omítky na vlhkém zdivu nad soklem 
budou realizovány dvouvrstvým trasvápenným 
paropropustným omítkovým systémem. Nové omítky na 
zdivu nezatíženém vlhkostí budou provedeny 
trasvápennou omítkou. Povrch omítaných ploch (vyjma 
soklové části) bude sjednocen vápenným štukem. 
Fasádní nátěr bude jednobarevný v barvě bílé s 
možností optického odlišení soklové části.

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)

Při obnově fasády budou respektovány a obnoveny 
veškeré stávající architektonické články dle původního 
rozvrhu.

2. výměnu dožilých zámečnických a klempířských 
prvků (výplně otvorů) - NENl součástí této žádosti o 
dotaci (rozpočtu)
Žadatel uhradí vzniklé náklady této aktivity v plné výši z 
vlastních zdrojů. Aktivita bude provedena jako logická 
součást rekonstrukce východního průčelí.

Veškeré výplně otvorů, které jsou na hranici svojí 
životnosti, budou kompletně demontovány. Nová okna 
a vrata budou vyrobena jako materiálové a tvarové 
kopie prvků původních tj. jednoduchá ocelová 
tabulková okna zasklená čirým sklem.
Materiálové provedení a řemeslné zpracování bude v 
souladu s rozhodnutím odboru školství a kultury 
Městského úřadu Třebíč č. j. OŠK 18940/20 ze dne 12.
3. 2020. Stavební práce provede místní firma 
REKONSTAV HB, s.r.o.

Výstupy projektu:
• Obnovená fasáda (cca 100m2) včetně štukové 
výzdoby - JE součástí této žádosti o podporu (rozpočtu)
• Repliky dožilých zámečnických a klempířských prvků 
(výplně otvorů = 8 oken + 1 vrata) - NENÍ součástí této 
žádosti o podporu (rozpočtu)



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

a) Žadatel: zhodnocení nemovitého majetku, lepší 
propagace nabízených služeb, potenciální růst klientely 
'např. internetové objednávky ubytování dle fota) a 
návštěvnosti města
b) Obyvatelé města: udržování kulturního dědictví 
města, zlepšení životních podmínek ve městě (hezké 
prostředí)
c) Návštěvníci města: důstojné okolí národní kulturní 
památky Státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou, 
barokního kostela sv. Markéty a zámeckého parku, kde 
se např. každoročně koná Mezinárodní hudební festival 
Petra Dvorského. V budoucnu uvažuje žadatel o 
možnosti využití velkých prostor bývalého lihovaru ke 
kulturním účelům pro veřejnost (galerie, muzeum....)
d) Ubytovaní hosté: zkvalitnění ubytovacích podmínek
e) Turisté: atraktivnější dálkový pohled na památkovou 
zónu a do údolí směrem k řece Rokytné a zámeckému 
parku

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

1. května 2020 - 31. prosince 2020
Stavební práce budou provedeny v jarních a letních 
měsících 2020, ukončeny nejpozději do konce roku. 
Vyúčtování a závěrečná zpráva projektu budou 
předloženy garantovi programu do 31. ledna 2021



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

badatel provozuje v předmětné nemovitosti ubytovací
nařízení (6 pokojů s příslušenstvím; 22 lůžek).
Jbytování využívají především lidé na pracovních 
cestách a turisté. V budově se nachází byt statutárního 
zástupce žadatele. Žadatel postupně provádí kompletní 
rekonstrukcí bývalého lihovaru, respektuje dobovou 
architekturu stavby. K zajímavostem budovy patří 
masivní šířka zdí obvodového pláště. Dosud byla/y 
provedena/ny nová elektroinstalace, dílčí opravy 
střechy a klempířských prvků, komínů, rozvodů vody a 
kanalizace, výměna oken a dveří. Budova byla 
zpevněna dle požadavků statika. Byla zrealizována 
oprava interiéru včetně klenutých stropů a vybudováno 
nové sociální zařízení. Žadatel pořídil novou otopnou 
soustavu včetně kotle na dřevoplyn. V roce 2017 
žadatel obnovil s podporou Fondu Vysočiny fasádu na 
severozápadní vstupní straně budovy. Na konci 
loňského roku dokončil žadatel projekt „Rozšíření 
ubytovací kapacity v areálu bývalého lihovaru''.
Vybudoval 3 ubytovací jednotky, náklady 481 735 Kč. 
Podpora ve výši 216 780 Kč ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu, opatření: Podpora provádění 
operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 
zatím nebyla proplacena, při provedené kontrole 
ex-post nebyly zjištěny nedostatky. Vzhledem k velikosti 
ploch a prostor i finanční náročnosti investic je logické 
objekt rekonstruovat postupně, v etapách. Vlastník 
chce pokračovat opravou klenbové sklepní místnost s 
oblázkovou podlahou a terénními úpravami exteriéru 
(nádvoří, zahrada). Rozhlehlé okolí lihovaru lze v 
budoucnu využít například pro trhy regionálních 
výrobků nebo sběratelské a chovatelské burzy apod. 
Žadatel dále upravuje vnitřní větší prostory, pro které 
zatím nemá využití, možný předpoklad galerie nebo 
muzeum. V rámci vyučování využili historické prostory 
žáci místní základní školy, kterým se nejvíce líbili čápi 
na komíně a klenuté chodby.

7. Rozpočet projektu
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 291 372 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 100 000 Kč 34,32 %

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

- z toho neinvestiční 
dotace 0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 191 372 Kč 65,68 %

- z toho investiční 
spoluúčast 191 372 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 0 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) Stručný popis naplnění specifických kritérií
2) Doklad o právní subjektivitě žadatele
3) Doložení náležitostí dle zákona č. 250/200 Sb-formulář
4) List vlastnictví a kopie snímku KM
5) Rozhodnutí odboru školství a kultury Městského úřadu Třebíč č. j. OŠK 18940/20
6) Cenová nabídka
7) Vyjádření - stavení úřad
8) Dokumentace architekt

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 17.3.2020

9) Barevná fotodokumentace

71! iNKÁ

Razítko, jméno/a a podpis/y 
statutárního

zástupce/zástupců žadatele

Poznámka pro žadatele :



Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Obchodní jméno i Jméno 
žadatele TINALDACK s.r.o.

Sídlo / Adresa žadatele U Chatek 1009/5, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava

IČO / Datum narození 26849968

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní obdob! používá

kalendářní rok. 
hospodářský rok (začátek konec )•

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu______________________________________

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 
mají některý z následujících vztahů;
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v 
jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanoveni v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osobv 
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů.________________________________________________________________________________

Žadatel prohlašuje, že

H neni ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
□ jeve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky;

Obchodní jméno podniku/Jméno a 
příjmení

Sídlo/Adresa IČO/Datum narození

1 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu .jeden podnik” 
z pohledu pravidel podpory de minimis vydané ÚOHS.
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3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

El nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
□ vznikl spojením (fúzi splynutím3) níže uvedených podniků:
□ nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků

□ jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

El nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
□ vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků

□ jsou jíž zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
□ nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Žadatel níže svým podpisem

> potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolné;

> se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 
poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly;

> souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého

3 Víz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
6 Víz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení 
(viz či. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).
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a zpracovateli', kterým je Kraj Vysočina pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to 
po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle 
zákona č, 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu .5.5.2020 Jaroměřice nad Rokytnou

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele Helena Friedecká

Razítko (pokud je
sůučástípodphsu
žadaieitó)

' Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb.. o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p„ zpracovatelem je poskytovatel podpory 
de minimis Kraj Vysočina.


