
Kraj vysočina KUJIP01G8G52

FOND VYSOČINY
PROGRAM „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")

FV02760.0103

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

Marek Adam
se sídlem:
IČO:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení:

Ant. Dvořáka 326, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
72425105

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2603812103/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Investice do vrtacího centra", 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 73 284 Kč (slovy: sedmdesát-tři-tisíc-dvě- 
stě-osmdesát-čtyři 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 146 568 Kč
Výše dotace v Kč 73 284 Kč
Výše dotace v % 50,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 50,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 73 284 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. věsí L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena v souladu s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. 10. 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),
m) zařízení 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 FV02760.0103",

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 j
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. I
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, j
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, !

archivovat následující podkladové materiály: f
- tuto smlouvu, j

- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, i
výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, j

Ih I
iI
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- 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:
- 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
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.
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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: hruza.l@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.

V Náměšti nad Oslavou dne........................ > V Jihlavě dne

/

Marek Adam
náměstek hejtmana

Marek ADAM
Ant Dvořák* 326,678 71 Náměšť niOsl. 
1Č: 724 25 105 DIČ*. CZ7411221983

8
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo {žadatel nevyplňuje)

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

Název programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020

Název projektu Investice do vrtacího centra

Identifikační údaje žadatele

IČO: 72425105

Přesný název: Marek Adam

Právní forma: Fyzická osoba - podnikající

Ulice, čp: Ant. Dvořáka 326/1

Obec: Náměšť nad Oslavou

PSČ: 67571

Sídlo pošty: Náměšť nad Oslavou

Název banky: Česká spořitelna, a,$.

Číslo účtu: 2603812103/0800

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

Titul:

Jméno: Marek

Příjmení: Adam

Funkce: Majitel

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvadnou 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: Marek

Příjmení: Adam

Email: mara.adam@seznam.cz

Tel.: 734664620

Indentifíkační 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)

Projektový záměr firmy pana Marka Adama bude 
realizován v sídle jeho provozovny ~ v obci Kralice nad 
Oslavou, U Dvora, č.p. 38, p. č. st. 22. Kralice nad 
Oslavou se nacházejí v mikroregionu Chvojnice, v 
okrese Třebíč, v kraji Vysočina, 
v regionu soudržností NUTS II Jihovýchod. Tyto 
prostory jsou ve vlastnictví podnikatele Marka Adama.



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,..

Pan Marek Adam podniká od roku 2002. Truhlářská 
činnost firmy se v současné době zaměřuje na 
zakázkovou výrobu nábytku (jedná se především o 
kuchyně, vestavěné skříně, 
kancelářský nábytek, obývací stěny, ložnice, 
koupelnový nábytek, vybavení dětských pokojů, 
interiérové dveře, schody a celkové dodávky nábytku 
do obytných domů, bytů, kanceláří) převážně pro 
zákazníky z okresu Třebíč a Brno 
venkov. Kvalitou výrobků, ale také vysokou orientací na 
přání zákazníka si podnikatel vybudoval velmi dobrou 
pověst a pozici na trhu truhlářských výrobků.

Současně se zahájením podnikání si nakoupil majitel 
firmy potřebné a nejnutnější vybavení truhlářské dílny.
Z důvodu zvyšujícího se počtu zakázek a vysokého 
podílu ruční práce a manipulace s materiálem je nutné 
dále rozšiřovat technologické zázemí firmy.

V rámci projektu se provozovatel rozhodl pořídit si do 
své dílny novou technologii - vrtací centrum. Nákupem 
tohoto zařízení dojde nejen k usnadnění a zrychlení 
výrobního procesu, ale i k vytvoření nového spektra 
výrobků pro sériovou výrobu, jako jsou šatní skřínky, 
kancelářský nábytek a regálové systémy.

V konečném důsledku zajistí podnikateli výrazné
zlepšení konkurenceschopnosti na trhu, přidané 
nodnoty, výrobního procesu a zajistí stabilní 
lospodářský růst společnosti.



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)

Hlavním cílem projektu je pořídit vrtací centrum. 
Pořizovaný stroj je na špičkové technologické úrovni, 
disponuje vertikálním vrtáním a zalisováním kování, 
rychlou výměnou vrtacích hlav s již instalovanými 
vrtáky a matricemi, snadným nalezením vrtací polohy 
díky rychlé výměně pravítek, nastavení hloubky a 
rozměrů vrtání s pomocí soustruhového vřetena.

Investice zajistí rozšíření sériové výroby o nové 
produkty, jako jsou šatní skřínky, kancelářský nábytek, 
Kancelářské boxy se zásuvkami, kancelářské stoly, 
kancelářské police a regálové systémy.

Nové vrtací centrum ulehčí a urychlí výrobu, zvýší 
přidanou hodnotu výrobku. Zajistí navýšení 
ekonomických výsledků společností a bezpochyby 
bude velkým přínosem pro konkurenceschopnost 
společnosti. Na trhu se situace neustále mění, přichází 
nové designy, trendy, kvalitnější materiály apod., proto 
je nutností podnikatele Marka Adama neustále 
rozšiřovat a modernizovat svůj strojový park, aby si 
udržel výbornou pověst a vztahy mezi svými 
dlouhodobými odběrateli.

Technické parametry
Provozní napěti/řrekvence 3x400V, 50/60Hz
Frekvence 50/60 Hz
Řídící napětí 230 V
Rozměry (výška/šířka/hloubka) 650 mm, 800 mm, 800 
mm
Možnosti vrtání čelní kování, řady otvorů, závěsy, 
montážní podložky, spojovací kování
Maximální zpracovatelná tloušťka dřeva 45 mm

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

Realizací projektu dojde k naplnění uvedených cílů jako 
je zvýšení konkurenceschopnosti a flexibility firmy, 
zvýšení produktivity práce, časové úspoře pří výrobě, 
možnost oslovení většího spektra zákazníků a zlepšení 
dosahování ekonomických výsledků. Pozitivní 
skutečnost je, že stroj je na vyspělé technické úrovni, 
což bude mít kladný dopad na podnikatele, který bude 
nový stroj obsluhovat a tím i na celý proces výroby.

Další cílovou skupinou kterou ovlivní realizace projektů 
jsou zákazníci a odběratelé podnikatele. Pan Adam 
bude schopen rychleji reagovat na objednávky, nové 
vrtáci centrum přinese vyšší produktivitu práce a 
časovou úsporu.



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

Projekt bude zahájen nejdříve po podpisu smlouvy o 
poskytnutí dotace a ukončen nejpozději do 31.10,2021,
V tomto období proběhne objednávka stroje, předání 
stroje,
následná fakturace a zaúčtování v souladu se 
smlouvou o poskytnutí dotace.

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

Osobou, která bude zařizovat odborné zabezpečení 
realizační a provozní fáze projektového záměru, je 
podnikatel Marek Adam. Jeho hlavní zárukou je 
mnoholetá úspěšná podnikatelská historie v oboru a 
především spokojení zákazníci, kteří se neustále vrací.

V počátcích svého podnikání vybavil technologické 
zázemí své provozovny špičkovým strojovým parkem, 
který neustále rozšiřuje a modernizuje. Provozovna 
pana Adama je vybavena ručním nářadím, formátovací 
oilou, srovnávací a tiouštkovací frézou. Marek Adam 
oorídil pro své podnikání i dodávkový automobil, aby 
oyl schopen realizovat i dodávku a montáž zakázky 
přímo u zákazníka.

Podnikatel Marek Adam realizoval hned několik 
nvestičnfch projektů týkajících se vybavení a 
technologického zázemí provozovny. Většina 
dosavadních projektů byla financována z vlastních 
zdrojů, avšak v roce 2016 byl využit Fond Vysočiny pro 
pořízení automatického olepovacího stroje, který byl 
úspěšně ukončen. Je tedy zřejmé že pan Adam má 
zkušenosti s organizačním a odborným zabezpečením 
projektů a bezpečně se postará o jeho úspěšné 
zakončení.



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 146 568 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 73 284 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace 73 284 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční
dotace 0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 73 284 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast 73 284 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 a

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 0

žadatel není plátcem DPH o

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.

19, 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 likvidací.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1,1, do 31.12.,

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



1. Výpis z registru osob
2. Informace o firmě
3. Cenová nabídka
4. Foto stroje

Marci AÍAhjvs
. fssscáU 3ÍÍH. tTO i' ''./O

ÍÓ !'U 'li iOlC;

V Kralicích nad Oslavou dne 30.08.2020
Razítko, jméfto/a a podpis/y

statutárního
zástupce/zástupců žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádostí.

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

projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podán! 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
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Nabídka vydaná

Dodavatel:

Démos trade, a.s.
Škrobáikova 630/13

718 00 Ostrava - Kunčičky

1Č: 25337478
DIČ; CZ25337478

Datum zápisu: 11 05.1998
Soisová značka' Zapsán v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl
B,vložka 1921

Číslo dokladu: NV20039483

Odběratel:

Marek Adam
Ant. Dvořáka 326
675 71 Náměšť nad Oslavou
IČ: 72425105 DIČ; CZ7411221984

Kontaktní osoba:

Datum vystaveni: 25.05.2020
Vyřizuje: Roman Benda
Způsob dodání: Batik
Forma úhrady: Převodní příkaz
Datum platnosti nabídky: 24,06.2020

Sklad, kód Název zboží /
Dodáni zboží; Množství MJ Cena 

za MJ
Sleva
par.%

Alter.
MJ

Cena 
po slevě 

za alter, MJ

Cena 
po slevě 
za MJ

Cena
celkem

V případě odběru balení ;

Balení I Siev.% 
za bal.

Cena/
bal/MJ

C&ns/ i &<í...
bal/celkem \

14102 BLUM MS4.2009 MMIPRESS PRO ZÁKLADNÍ STROJ / O
1,00 ks 66 092,5779 0,00 66 092,5779 66 092,58 1 0,00 66 092,5779 66 092,5779 Kč

14093 BLUM MZK.2000 Hlava na vrtáni závěsů IQ

1,00 ks 6153,8971 0,00 | 6 153,8971 6 153,90 1 0,00 6 153,8971 S 153,8971 Kč

14094 BLUM MZK.2110 Hlava na vrtání podložek l O

1,00 ks 6 817,4114 0,00 6 817,4114 6 817,41 1 0,00 6 817,4114 6 817,4114 Kč

14313 BLUM MZL.2000 pravítko základní 1700mm / S*
1,00 ks 1 794,9926 0,00 | | 1 794,9926 1 794,99 1 0,00 1 794,9926 1 794,9926 K&

14096 BLUM MZL.2090 prodlužovací pravítka L+R / S*
1,00 ks 3 726,4748 0,00 3 726,4748 3 726,47 1 0,00 3 723474Á 3 726,4748 Kč

160216 BLUM MZR.5400 středící ryska laser IO
1,00 sada 3 463,1037 0,00 3 463,1037 3 463,10 1 0,00 3 463,103/1 3 463,1037 Kč

172713 BVZ-MZk.281Q.01 9-vřetenová hlava / O
1.00 ks 14 939,9285 0,00 14 939,9285 14 939,03 1 O,0C?) 14 939,9285 14 939,9285 Kč

14311 BLUM MZK.210S Hlava na spojovací kování l O
1,00 ks 5 689,0415 0,00 | 5 689,0415 5 689,04 1 0,00 5 689,0415 5 689,0415 Kč

13857 BLUM MZL.2G8Q pravítko na řady otvorů vlevo/vpravo /Ol
1,00 ks 2 564,1944 o.ooj 2 564.1944 2 564,19 1 0,00j 2 584,1944 2 564,1944 Kč

14354 BLUM MZS.10QQ výkyvný doraz í O
1,00 ks 331.7571 o,oo| | 331,7571 331,76 1 0,00\ 331,7571 331,7571 Kč

1176597 BLUM MZS.O04G Ministick s-zn / O
1,00 ks 2 905,8421 0,00 | 2 905,8421 2 905,84 1 0,00 2 905,8421 2 905,8421 Kč

Pokud není uvedeno jinak, tak ceny jsou uvedeny bez DPH,
Ceny zboží jsou uvedeny bez poplatku za elektroodpad.
Dodáni; A - Alternativa; 0 ♦ Doprodej; J O * Na objednávku; Ol»Na objednávku - cenu nutno ovělití; O* - Qmez.sWadem; S - Skladem; $* - Skladem pouze na centrálním skladě; $+ - Skladem v Praze, plošné mat i v Smě; $72 - Skladem do 72 hodin
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------ — VSNTUS software ----------
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Nabídka vydaná

Čisto dokladu: NV20039483

Sklad, kód
Název zboží / l ..__. . ,
Dodání zboží; Mnozství M3 Cena 

za MJ
Sleva
par.%

Alter.
MJ

Cena 
po slevě 

za alter, MJ

Cena 
po slevě 
za MJ

Cena
celkem

V případě odběru balení

Balení Stev.% 
za bal.

Cena/
bat/W

Cena/ ... „
bal/celkem Mě

14313 BLUM MZL.20D0 pravítko základní 1700mm / S*
lOOks 1 794,99261 0,00 1 794,9926 1794,99| 1 0,00\ 1 794,9326 1 794,9926 Kč

13384 BLUM MZS.2000 mezldoraz P / S*
15,00 ks 170,96511 0,00 j 170.96511 2 564,48 1 0,00 170,9651 2 564,4771 Kč

13833 BLUM MZS.2000 mezídoraz L 1S*

15,00 ks 170,9651 0,00 170,9851 2 564,4S| 1 0,00 170,9651 2 564,4771 Kč

13923 BLUM M01.ZB35.02 vrták průměr35mm, P i S*
1.00 ks | 748,573o| O.OOl 748,5730 748,57| 1 | 0,00 748,5730 748,5730 Kč

14315 IbLUM M01.ZB10.02 vrták 10 mm P / O

1,00 ks 354,0815 o.ool I 354,0815 354,08 1 0,00 354,0815 354,0815 Kč

14316 BLUM MG1.ZB10.Q3 vrták 10 mm L l S*
3,00 ks | 354.0815 o.ool 354,0815 1 062,24 1 i 0,00\ 354,0815 1 062,2445 Kč

13925

13925 BLUM M01.ZB08.03 vrták průroěr8mm, L / S*
4,00 ks | 326,3380 o,oo| 326,3880 1 305,55 1 0,00\ 326,3880 1 305,5520 Kč

13885 BLUM M01,2B05.02 vrták Sx57mm, P / S*
11,00 ks 313,1064 0,00 313,1064} 3444,17 1 0,00 313,1064 3 444,1704 Kč

13928 BLUM M01.ZB05.03 vrták průměr 5mm, L / S*
1 lOOks 313,10641 0,00 313,1064 3 444,1?! 1 O,0g| 313,1064 3 444,1704 Kč

13928 1 BLUM M01.ZB05.03 vrták průměr 5mm, L 1S*
lOOks | 313,1064 o.ool I 313,1064 313,11 1 0,00 313,1064] 313,1064 Kč

14314 BLUM HSQ1J2B25.02 vrták 25 mm P / Ol
1,00 ks 762,4197 0,00 | 762,4197 762,42 1 0,00 762,4197 762,4197 Kč

13882 BLUM MZF.2QOO rychloupínací sklíčidlo P t Ol
lOOks I 889,018/! 0,00 889,0187 889,02 1 | 0,O0j 889,0187 889,0187 Kč

14312 IBLUM MZK.220S Vrtací hlava 8mí vřetanná IQ
looks I 12 842,16621 0.00 | 12 842.16621 12 842,17 1 0,00| 12 842,1662 12 842,1662 Kč

Pokud není uvedeno jinak, tak ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny zboží jsou uvedeny bez poplatku za elekíroodpad.
Dodání: A - Alternativa; D - Doprodej: J - Jíně: O ~ Na objednávku; O! - Na objednávku - cenu nutno csvéftt!; O* * Omez.skiadem; S - Skladem; S” - Skladem pouze na centrálním skladě; 5+ - Skladem v Praze, plošné mat, i v Bmé: S72 * Skladem do 72 hodin
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Nabídka vydaná
JE.

číslo dokladu: NV2QG39483

Cena celkem bez DPH: 

Cena celkem s DPH:

Při odběru baleni:

Cena celkem bez DPH: 

Cena celkem s DPH:

146 568,67 Kč 

177 348,09 Kč

146 568,67 Kč 

177 348.09 Kč

Pfedal: Převzal:

Ceny jsou platné do 24.06.2020 nebo zmény základního prodejního ceníku. 
Na výše uvedené ceny se již nevztahuje sleva za včasné objednáni.

Pokud není uvedeno jinak, tak ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ceny zboží jsou uvedeny bez poplatku za eiektroodpad.
Dodání: A - Alternativa; D - Doprodej; J - Jiná; O - Na objednávku; Ol - Na objednávku - cenu nutno ovWlM; 0‘ - Omez-sktadeni; S - Skladem; S* - Skladem pouze na centrálním sklad*; S+ - Skladem v Praze, ptoiné mat i v Brně; S7Z - Skladem do 72 hodin
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