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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0001) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Základní škola a mateřská škola Svratka, příspěvková organizace 
adresa: Partyzánská 310, Svratka, 59202  
IČO: 48894214 
zastoupen: Mgr. Iva Kopecká, editelka školy 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Město Svratka) – z izovatele: KB, 2227751/0100 
(rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Vzdělávání pedagogů na ZŠ Svratka,  
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy 
jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních  
dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
 

pospichalova
Textový rámeček
RK-20-2017-02, př. 2počet stran: 629
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Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 21180 Kč (slovy: 

dvacetjedentisícstoosmdesát korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 35300 Kč 

Výše dotace v Kč 21180 Kč 

Výše dotace v %  60 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 40 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 14120 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 
 



 

Strana 3 (celkem 7)  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 31. 03. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 
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5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) nákup licencí výukového (ne vyučovaného) SW, 
b) pronájem školících prostor (externí prostory – tzn. nikoliv prostory nositele projektu), 
c) odměny pro školitele (odměny mimo pracovní poměr nebo školení provedená 

externím subjektem), 
d) náklady na školení (kurzovné), 
e) drobný hmotný dlouhodobý majetek pro účely vzdělávacích kurzů (pouze CD/DVD, 

fotoaparát, webová kamera, tablet atd.), nutná p ímá souvislost s projektem,  
f) tvorba tištěných i elektronických propagačních a výukových materiálů. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0001, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 31. 03. 2018). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  
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e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 30. 4. 201Ř závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 
„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 14. 3. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Iva Kopecká Mgr. Pavel Pacal 
 ředitelka školy náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-14_03_17-1 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Vzdělávání pedagogů na ZŠ Svratka

Podprogram C: Vzdělávání

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Základní škola a mateřská škola 
Svratka, příspěvková organizace

Právní forma: Zřizovaná organizace

Ulice: Partyzánská 310

Obec: Svratka

PSČ: 59202

Pošta: Svratka

IČO/RČ: 48894214

Název banky: ČSOB

Číslo účtu: 201067607/0300

Statutární zástupce žadatele

Titul: Mgr.

Jméno: Iva 

Příjmení: Kopecká

Funkce: ředitelka školy

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Mgr.

Jméno: Iva

Příjmení: Kopecká

Funkce: ředitelka školy

Email: kopecka@svratka.cz

Tel.: 566662602



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

Přesný název: Město Svratka

IČO: 00295531

Název banky: KB

Číslo účtu: 2227751/0100

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Svratka

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Snaha o zefektivnění vzdělávacího procesu a 
zavádění nových metod práce do výuky žáků 
vyžaduje neustálé vzdělávání pedagogů v práci s 
novými technologiemi. 

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Proškolení pedagogů pro práci s tablety ve třídě. 

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

 Pedagogové ZŠ Svratka - 12 osob.

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Proškolení pedagogů pro práci s tablety. Nákup 
tabletů a sw pro práci s tablety ve třídě.

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

12 pedagogů ovládajících práci s tablety. 5 tabletů, 
sw pro přenos dat.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

září - prosinec 2017



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Mgr. Iva Kopecká -ředitelka školy
organizační i materiálové zabezpečení projektu,
organizačně a materiálově zajišťovala a 
realizovala projekt FV:
1. Sportovní hry s netradičním náčiním v ZŠ 
Svratka
2. Angličtina pro učitele
3. Cesta pohádkovým lesem 6x
4. Rekonstrukce vstupního schodiště a nátěr 
podlahy v tělocvičně 5.Otevřená tělocvična 
6.Vzdělávání pedagogů v oblasti IT 7. Archivace a 
zebezpečetí dat v ZŠ Svratka 8.Brána jazyků 
9.Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Svratka 
10.Dovybavení sociálního zařízení a výdejny jídel v 
MŠ Svratka

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

35 300 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

21 180 Kč 60,00 %

- z toho investiční 
dotace

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

21 180 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 14 120 Kč 40,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

14 120 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 



národního majetku, 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.



13. 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          .

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

1.Příloha: Specifická kriteria
2.Příloha: Vyjádření k identifikaci, kopie zřizovací listiny, dokladu o Ičo a jmenování 
statutárního zástupce
3.příloha.Doložení náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb.
4.Příloha: Podrobný položkový popis projektu
5.Příloha: Podrobný popis projektu

V e Svratce  dne 14.3.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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



Příloha č.1- Specifická kritéria 
Specifická kritéria pro Titul C: Vzdělávání: 
 

a) velikost cílové skupiny (uveďte počet vyškolených účastníků) (bodové rozpětí 0-4) 
 1 bod – 1 – 5 účastníků 
 2 body – 6 – 10 účastníků 
 3 body – 11 – 19 účastníků 
 4 body – 20 a více účastníků 

b) míra zapojení mládeže (popište, jakým způsobem bude mládež zapojena, zda jen 
okrajově nebo aktivně např. v roli „vyučujících“) (bodové rozpětí 0-2) 

 0 bodů – mládež není do projektu zapojena 
 1 bod – mládež je do projektu zapojena okrajově 
 2 body – mládež je aktivně zapojena do projektu 

c) rozsah získaných dovedností (popište rozsah získaných dovedností, jaká bude 
využitelnost v praxi, zda bude vzdělávání potvrzeno certifikátem, případně jiným 
dokladem a jakým)  (bodové rozpětí 0-3) 

 0 bodů - získané dovednosti bez potvrzení a dalšího uplatnění v praxi 
 1 bod – získané dovednosti bez potvrzení, okrajová využitelnost v praxi 
 2 body – praktické dovednosti potvrzené certifikátem (případně jiným 

dokladem) 
 3 body – v budoucí praxi uplatnitelné dovednosti potvrzené certifikátem 

d) podíl HW na celkovém rozpočtu projektu (preference projektů s nízkým podílem HW) 
(bodové rozpětí 0-3) 

 0 bodů – HW tvoří 51 až 100 % rozpočtu projektu 
 1 bod – HW tvoří 31 až 50 % rozpočtu projektu 
 2 body – HW tvoří 16 až 30 % rozpočtu projektu 
 3 body – HW tvoří do 15 % rozpočtu projektu 

e) přenositelnost / použitelnost projektu (bodové rozpětí 0-2) 
 0 bodů - projekt řeší jednorázovou akci bez další návaznosti, využitelnosti a 

bez možnosti přenositelnosti 
 1 bod - projekt řeší jednorázovou akci bez možnosti přenositelnosti, výstupy 

jsou použitelné i pro další zájemce 
 2 body - projekt / jeho výstupy mohou využít i další zájemci 

f) absence služby, její potřebnost (uveďte, zda je služba běžně nabízena, jaká je její 
potřebnost, v případě absence služby a její vysoké potřebnosti náležitě zdůvodněte) 
(bodové rozpětí 0-2) 

 0 bodů - služba běžně nabízena, potřebnost nízká 
 1 bod - absence služby vysoká, potřebnost nízká 
 2 body - absence i potřebnost služby vysoká, oboje dobře zdůvodněno 

g) vytvoření volně dostupného výukového obsahu (popište zda a případně jaký výukový 
obsah projekt řeší a jaká bude jeho dostupnost) (bodové rozpětí 0-4) 

 0 bodů - projekt nevytváří jakkoliv dostupný výukový obsah 
 1 bod - projekt vytváří výukový obsah, který není dostupný 
 2 body – projekt vytváří dostupný výukový obsah, dostupnost omezena na 

základě konkrétních podmínek 
 3 body - projekt vytváří volně dostupný výukový obsahu 

4 body - projekt vytváří volně dostupný výukový obsahu a aktivně jej nabízí 
 
 
 
 



 
Příloha č.4- Podrobný položkový rozpis 
 

 
652:tablet PC LENOVO Miix 300-10IBY Black 64GB  
dock s klávesnicí včetně PHE 
5 ks 
 
 

 
25 300,00 Kč 
 

Školení: Práce s tablety v třídním kolektivu  - pro 
učitele ZŠ    - 12 pedagogů 
 

10 000 Kč 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strana 1 (celkem 7)  

 

FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0003) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace 
adresa: Rubešovo náměstí, Havlíčkův Brod, 58001  
IČO: 72063050 
zastoupen: Mgr. Miloš Kejklíček, editel 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Město Havlíčkův Brod) - z izovatele: Komerční banka,  
19-327521/0100 (rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové organizace  
k rozpočtu Kraje v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Počítačové kurzy pro seniory, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních  
dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 30400 Kč (slovy: t icettisícčty ista korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 60967 Kč 

Výše dotace v Kč 30400 Kč 

Výše dotace v %  49,86 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50,14 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 30567 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 31. 03. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) nákup licencí výukového (ne vyučovaného) SW, 
b) pronájem školících prostor (externí prostory – tzn. nikoliv prostory nositele projektu), 
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c) odměny pro školitele (odměny mimo pracovní poměr nebo školení provedená 
externím subjektem), 

d) náklady na školení (kurzovné), 
e) drobný hmotný dlouhodobý majetek pro účely vzdělávacích kurzů (pouze CD/DVD, 

fotoaparát, webová kamera, tablet atd.), nutná p ímá souvislost s projektem,  
f) tvorba tištěných i elektronických propagačních a výukových materiálů. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0003, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 31. 03. 201Ř). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 30. 4. 201Ř závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 24. 3. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Miloš Kejklíček Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-23_03_17-3 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Počítačové kurzy pro seniory

Podprogram C: Vzdělávání

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - 
Středisko volného času, příspěvková 
organizace

Právní forma: Příspěvková organizace

Ulice: Rubešovo náměstí

Obec: Havlíčkův Brod

PSČ: 58001

Pošta: Havlíčkův Brod

IČO/RČ: 72063050

Název banky: Komerční banka

Číslo účtu: 43-130360207/0100

Statutární zástupce žadatele

Titul: Mgr.

Jméno: Miloš

Příjmení: Kejklíček

Funkce: ředitel

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Mgr.

Jméno: Miloš

Příjmení: Kejklíček

Funkce: ředitel

Email: kejklicek@azcentrumhb.cz

Tel.: +420606645384



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

Přesný název: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - 
SVČ, příspěvková organizace

IČO: 72063050

Název banky: Komerční banka

Číslo účtu: 43-130360207/0100

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Havlíčkův Brod

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Již dva roky pořádáme kurzy pro seniory (v budově 
sídlí Senior Point). Nyní bychom chtěli navázat na 
úspěchy předcházejících akcí a vše posunout dále. 
Především je velký zájem o práci s tablety.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Zpřístupnit používání výpočetní techniky i tabletů 
jak seniorům, tak i širší veřejnosti.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Senioři, rodiče našich klientů, děti a mládež

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Projekt se zabývá kurzy pro seniory v oblasti 
výpočetní techniky. Jde o představení nového 
operačního systému W10 a orientace v něm se 
zdůrazněním odlišností od předcházejících OS. 
Dále půjde o výuku psaní a úprav textového 
dokumentu, tvorbu tabulek a spouštění prezentací. 
Senioři se naučí upravovat, ukládat a třídit 
fotografie. V jedné z lekcí budou představeny 
možnosti internetu a webů důležitých pro seniory. 
Poslední lekce bude věnována tabletům s OS 
Android.

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Certifikát o úspěšném absolvování všech kurzů, 
zpráva o úspěšnosti projektu

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

leden - únor 2018



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Máme již více jak dvacetileté zkušennosti s 
podobnými projekty. Obdobně zaměřené kurzy u 
nás probíhaly v posledních dvou letech.

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

60 967 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

30 000 Kč 49,21 %

- z toho investiční 
dotace

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

30 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 30 967 Kč 50,79 %

- z toho investiční 
spoluúčast

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

30 967 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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..

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

1, popis naplnění specifických kritérií
2, doklad o právní subjektivitě
3, doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000
4, podrobný položkový rozpočet
5, slovní popis projektu

V Havlíčkově Brodě  dne 24.března 2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0004) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 
adresa: Komenského 147, Humpolec, 39601  
IČO: 62540041 
zastoupen: Mgr. Hana Havelková, editelka školy 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA A.S. 

číslo účtu: 19-3903790297/0100 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Zálohování na NAS, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 74945 Kč (slovy: 

sedmdesátčty itisícdevětsetčty icetpět korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 149890 Kč 

Výše dotace v Kč 74945 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 74945 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do 90 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 28. 02. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) nákup, vývoj a nasazení bezpečnostního SW a HW, 
b) náklady na zpracování bezpečnostního projektu (pop . vnit ních směrnic, analýzy 

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

být uveden na kompatibility listu, 
j)  koncová za ízení pro VDI (terminály), 
k) virtualizační SW – s podmínkou skutečného nasazení systému virtualizace  

(není povoleno v rámci projektu po ídit pouze a jenom licenci virtualizačních SW), 
l) jednorázové zaškolení zaměstnanců v p ípadě komplexního nasazení systému 

virtualizace a ízení bezpečnosti. 
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0004, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 2Ř. 02. 201Ř). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod  
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na účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 3. 201Ř závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
739339/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 
„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 28. 3. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Hana Havelková Mgr. Pavel Pacal 
 ředitelka školy náměstek hejtmana 
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Název g rantové ho programu lnformač ní  a komunikač ní  technologie 2017

Název projektu

Podprogram

Zálohování  na NAS

B: Bezpeč nost dat a virtualizace

ldentifikač ní  ú daje ž adatele

Přesný název: Gymnázium dr. A. Hrdlič ky,
Humpolec, Komenské ho 1 47

Právní  forma: Zřizovanáorganizace

Ulice: Komenské ho 147

Obec: Humpolec

PSČ : 39601

Poš ta:

tČ onČ : 62540041

Název banky: KoMERČ NÍ  anNKAn.s

Č í sloú č tu:  19-3903790297lo1oo

Statutární  zástupce ž adatele

Titul:  Mgr.

Jmé no: Hana

Pří jmení :  Havelková

Funkce: ředite| ka š koly

Žáaost zpracoval (kontaktn í
osoba projektu)

Titul:  Mgr.

Jmé no: Martin

Pří jmení :  Hajč iar

Funkce: uč itel informatiky a koordinátor lT

Email:  hajciar,martin@gymhu.cz

Tel.:  565502210



lndentifikač ní  ú daje
zřizovatele (vyplní  jen ž adatel,
pokud je pří spěvkovou
orga n izac í  zřizov anou o bcí )

Přesný název,

tč o:

Název banky.

č í slo ú č tu:

í , Lokalizace projektu
( M ě sto/ob ec/m i kro reg io n )

Humpolec

2. Odů vodnění  projektu
(Popiš te výchozí  situaci, která Vás
vede k podání  ž ádosti)

ý souč asné  době máme zálohování  virtuální ch
serverů  vč etně dat řeš eno přes backup system
Veeam Backup & Replication verze 9.0, ktený je
provozován na PC backup Workstation pod OS
Windows 7 Professional. Na tento poč í tač  zároveň
probí há ukládání  datových záloh. Vzhledem k
tomu, ž e tyto zálohy nejsou dále ukládány
(kopí rovány) na j iné  datové  ú lož iš tě, pak v pří padě
ú toku š ifrovací ho ransomware dojde ke ztrátě
mož nosti zálohování  dat, ale hlavně ke ztrátě
vlastní ch existují cí ch záloh bez mož nosti jejich
obnovy. K té to situacij iž  reálně doš lo v listopadu
2016, kdy po ú toku ransomware doš lo ke znič ení
dosavadní ho zálohovací ho svsté mu orqanizace,

3. Cí le projektu
(Struč ný výč et cí lů , j ichž  má byt
projektem dosaž eno)

1. Omezení  mož nosti ztráty dat
2. Dvě kopie zálož ní ch dat na dvou rů zných
ní stech
3. Ochrana před š í ření m malware, zejmé na
,ansomware

4. Dosaž ení  vyš š í  dostupnosti s mož ností  rychlejš í
obnovy provozu virtuální ch serverů

4. Cí lové  skupiny
(Popiš te cí lové  skupiny, na něž  je
navrhovaný projekt zaměřen a
jejich potřeby, které  navrhovaný
projekt řeš í )

Záci š koly (326) a zaměstnanci š koly (35) potřebují
cezpeč né  zálohování  dat, které  sní ž í  riziko ztráty
jat při havárii backup PC,

5. Popis projektu
(V pří padě potřeby podrobněji
rozepiš te v samostatné m
dokumentu, ktery dolož te k
ž ádosti)

Plánujeme nákup NAS zaří zení , které  bude
nainstalováno v j iné  lokalitě naš í  š koly a na které
cudou aktuálně kopí rovány zálohy dat z PC
cackup Workstation. Toto řeš ení  nám zajisti, ž e v
cří padě havárie backup PC budeme mí t zajiš těn
pří stup k naš im datovým zálohám ješ tě také  na
iné m datové m ú lož iš ti v j iné  č ásti naš eho objektu.
Zároveň budou na toto externí  ú lož iš tě prováděny
replikace serverů .



6. Výstupy projektu
(Uvedte konkré tní  a pokud mož no
kv a ntif i kov an é  vý st u py proje kt u)

1. Rozš í ření  stávají cí ho systé mu zálohování  na
ednom zálož ní m poč í tač i o samostatnou jednotku
NAS
2. Umí stění  jednotky NAS do j iné  č ásti budovy
z dů vodu zvýš ení  bezpeč nosti
3. Schopnost rozš iřování  kapacity disků
4. Jednoduchá vzdálená správa
5. Mož nost replikace serverů

7. Předpok!ádaný č asový
harmonogram rea!izace
projektu - zaé átekl ukonč e n í
projektu

7.2017 - 30. 9.2017

8. Organizač ní  a odborné
zabezpeč ení  projektu

(Popiš te Vaš e odborné  a
org an iz ač n í  sch opno sti vč etn ě
předeš lých zkuš eností  s
realizací  projektů )

Projekt bude organizač ně zajiš těn pověřenými
pracovní ky š koly, kteří  mají  v kompetenci správu
lT. Odborný dohled zajistí  specializovaná firma,
která dodá potřebný HW a SW, Výzvu do
grantových programů  ke zkvalitnění  lT jsme již  v
minulosti opakovaně využ ili a realizace
podpořených řeš ení  byla vž dy ú spěš ná.

9. Rozpoč et projektu
(podrobný polož kový rozpoč et
projektu zaš lete společ ně s touto
ž ádostí ) U ž adatelů , kteří  mohou
uplatnit odpoč et DPH na vstupu,
se náklady uvádějí  bez DPH"
Ostatní  ž adatelé  uvádějí  náklady
vč etně DPH.

č ástky uvádějte v celých Kč

Celkové  náklady na
projekt 149 890 Kč 100,00 ollo

Pož adovaná výš e
dotace

74 945 Kě 50,00 ol
lo

- z toho investič ní
dotace

74 945 Kě í 00,00 ollo

- z toho neinvestič ní
dotace

0 Kč ,00
ollo

Spoluú ěast ž adatele 74 945 Kč 50,00 ollo

- z toho investič ní
spoluú č ast

74 945 Kě í 00,00 ollo

- z toho neinvestič ní
spoluú č ast

0 Kč ,00
ollo

10. Plátcovství  DPH u ž adatele (zaKří ž kujte vhodnou variantu)

ž adatelje plátcem DPH a u zdanitelných plnění  přijatých v souvislosti s
financování m dané ho projektu nemá nárok na odpoč et daně z přidané  hodnoty

!

ž adatelje plátcem DPH a u zdanitelných plnění  přijatých v souvislosti s
financování m dané ho projektu má nárok na odpoěet daněz přidané  hodnoty

!

ž adatel není  plátcem DPH x

11. Prohláš ení  ž adatele, ž e zajistí  podí l na spoIufinancování  projektu a souhlasí  se
zveřejnění m vybraných ú dajů  o projektu

Žadate! prohlaš uje , ž e zaiistí  podí l na spolufinancování  projektu a souhlasí  se
zveřejnění m své ho jmé na (obchodní ho jmé na), adresy (sí dla), názvu projektu a výš e



přidělené  podpory pro ú č ely informování  o č erpání  prostředků  z Fondu Vysoč iny.

12.Prohláš ení  ž adatele o vypořádání  závazkú  (nettýká se obcí , svazků  obcí  a
organizací  zřizovaných a zakládaných Krajem Vysoč ina)

Žadate|  prohtaš uje , ž e má:

a) vypořádány závazky vů č i státní mu rozpoč tu a státní m fondů m (za závazky vů č i
státní mu rozpoč tu se považ ují  závazky vů č i finanč ní mu ú řadu, Správě sociální ho
zabezpeč ení , zdravotní m pojiš t'ovnám a Celní  správě; za státní  fondy se považ ují  Fond
národní ho majetku, Státní fond ž ivotní ho prostředí , Pozemkový fond, Státní fond rozvoje
bydlení  a Státní  fond dopravní  infrastruktury),

b) na majetek ž adatele není  vyhláš en konkurz nebo podán návrh na konkurz a ž adatel
není  v !ikvidaci.



í 3. Prohláš ení  ž adatele o ú č etní m období  (nevyplňuje ž adatel, ktený použ í vá ú č etní
období  shodné  s kalendářní m rokem a ž adatel, ktený není  ú č etní  jednotkou)

Žadatel prohlaš uje, ž e použ í vá ú č etní  období  (hospodářský rok) od do

í 4. Seznam dokladŮ (Uvedte seznam vš ech dokladů , které  k ž ádosti přikládáte a oč í slujte
je)

1. Popis naplnění  specifických krité rií  pro Titul B
2. Dolož ení  nálež itostí  dle zákona č .25012000 Sb.
3. Podrobný slovní  popis projektu
4. Podrobný polož kový rozpis nákladů  projektu

Gyn:né zlunn dr. A. l-| rdlič ky,
Humpolec, Komenské ho'147

PSC 396 01
tel.:565 502210,11í ax: 565 5O2212

lč o:  ozs + 0 0q.1

,á* * * * "fV Humpolci dne 28. 3,2017

Razí tko a podpis statutární ho
zástupce ž adatele

Poznámka pro ž adatele :

Před podání m projektu siověřte, zda:

- je formulář ž ádosti kompletně vyplněn

_ jsou přilož eny veš keré  doklady nutné  k posouzení  ž ádosti pož adované  v bodě 14
Výzvy k předkládání  projektů

- v pří padě potřeby konkré tní  bod ž ádosti rozepiš te v samostatné m dokumentu

- projekt splňuje krité ria a podmí nky uvedené  ve Výzvě k předkládání  projektů

_ je ž ádost vč etně dokladů  nutných k posouzení  ž ádostí  připravena k podání  dle
podmí nek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání  projeldů

Na dalš í  řádek (odřádkování ) v textové m polise dosí anete stisknutí m kláves CTRL +  ENTER



1. Popis naplnění specifických kritérií pro Titul B: Bezpečnost dat a 

virtualizace  

a) řešení problematiky virů, ransomware, spamu, spyware – řešení již existuje, tato 

problematika je u nás řešena antivirovou ochranou Kaspersky Endpoint Security for 

Business – Select, která nám zajišťuje okamžitou ochranu, přináší pokročilé skenovací 

technologie, včetně efektivního blokování a odstraňování virů, ransomware, spamu a 

spyware. 

 

b) řešení problematiky síťové bezpečnosti – je řešeno na zařízení firewall Cisco 

ASA5505, včetně softwarové a hardwarové podpory, ve spojení s řešením Firewallu 

Kerio Control.                       

 

c) zálohování a archivace – zálohování probíhá přes backup system Veeam Backup & 

Replication verze 9.0, na PC backup Workstation, a nyní tyto zálohy budou zároveň 

kopírovány pod zabezpečeným účtem služby Veeam na NAS externí úložiště 

umístěné v jiné lokalitě naší školy.  Na toto externí úložiště budou také prováděny 

replikace dat pro dosažení vyšší dostupnosti a ochrany před šířením malware. To nám 

zajistí, že v případě havárie backup PC budeme mít nadále zajištěn přístup k našim 

datovým zálohám včetně dosažení vyšší dostupnosti s možností rychlejší obnovy 

provozu virtuálních serverů včetně dat.       

 

d) virtualizace serverů – servery máme již virtualizované na technologii VMware.   

 

e) využití technik virtualizace desktopů – virtuální desktopy provozujeme na technologii 

Citrix a využíváme je zejména pro výuku v počítačových učebnách.   

 

f) škálovatelnost řešení – toto řešení je škálovatelné a do budoucna nám umožňuje 

jeho rozšíření o kopírování záloh a jejich automatického odesílání do Cloudu, které do 

budoucna také plánujeme. 

 



g) redundance dostupnost – řešení nám přináší dosažení vyšší dostupnosti a ochrany 

před šířením malware, což nám přináší možnost rychlejší obnovy provozu virtuálních 

serverů včetně dat v případě havárie. 

 

h) rozsah řešení – řešení je navrženo pro zajištění vyšší dostupnosti a ochrany před 

šířením malware, zejména ransomware.        

 



4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 

 

 
 

 

 

 

 

Počet Popis

bez DPH včetně DPH bez DPH DPH 21% včetně DPH

1 QNAP TS-863U-4G (2G/ 4GB RAM/ 8xSATA) 36 960 Kč      44 722 Kč    36 960 Kč            7 762 Kč            44 722 Kč               
Procesor: Quad-core 64-bit AMD 2.0GHz; Paměť (Flash): 512MB (DOM); Paměť 
(RAM): 4GB DDR3L (4GB x 1); Počet slotů pro paměť: 2 (max 16GB, SO-DIMM 
DDR3L); Maximální počet HDD/SSD: 8x2,5" nebo 3,5" SATA 6Gb/s, 3Gb/s; Gigabit 
LAN Porty: 4; 10GbE porty: 1x SFP+; Slot pro rozšíření: 1x PCI-E; USB 2.0: 2; 
USB 3.0: 2; LED indikátory: HDD 1-8, Status, USB, LAN; Tlačítka: napájení, reset; 
Větrák: 2x 70mm, 12V DC; Rozměry: 89 x 482 x 534 mm; Hmotnost: 11,02 kg / 
19,26 kg; Napájení: 250W, 110-240 Vac~, 50-60Hz, 5A; Spotřeba: HDD spánek 
51,29 (s 10GbE NIC), při provozu 107,30 (s 10GbE NIC); Záruka 2 roky.

8 HDD 6TB WD6002FRYZ Gold 128MB SATAIII 7200rpm 5RZ 7 450 Kč        9 015 Kč      59 600 Kč            12 516 Kč          72 116 Kč               

2 Modul SFP 1000BASE-SX-BX, MM, 550m, TX 1550nm, LC 890 Kč           1 077 Kč      1 780 Kč              374 Kč                2 154 Kč                 

2 Modul SFP 1000BASE-SX-BX, MM, 550m, TX 1310nm, LC 890 Kč           1 077 Kč      1 780 Kč              374 Kč                2 154 Kč                 

1 APC BACK-UPS 1400VA, 230V, AVR, French Sockets 3 756 Kč        4 545 Kč      3 756 Kč              789 Kč                4 545 Kč                 
APC BACK-UPS 1400VA, 230V, AVR, French Sockets; Výstupní výkon •700 W / 
1400 VA; Maximální nastavitelný výkon •700 W / 1400 VA; Jmenovité výstupní 
napětí •230V; Záruka 24 měsíců

Celková cena 103 876 Kč        21 814 Kč         125 690 Kč            

Instalace a konfigurace

2

Instalace a konfigurace NAS, konfigurace LAN NAS/SW, 

upgrade nové verze Veeam, nastavení zálohování na NAS, 
konfigurace replikace dat. 

10 000 Kč      12 100 Kč    20 000 Kč            4 200 Kč            24 200 Kč               

Celková cena virtualizace 20 000 Kč           4 200 Kč            24 200 Kč              

Celková cena 123 876 Kč   26 014 Kč    149 890 Kč     

Cenová kalkulace řešení zálohování a replikace dat 
<<<  Kusová cena  >>>  <<<  Cena celkem  >>>



 

Strana 1 (celkem 7)  

 

FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0006) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Základní škola Ludvíka Svobody, Rudíkov 
adresa: Rudíkov 167, Rudíkov, 67505  
IČO: 70283001 
zastoupen: Mgr. Martin Suk, editel 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Obec Rudíkov) - z izovatele: Česká spo itelna, 
1522535349/0800 (rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové organizace  
k rozpočtu Kraje v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Nové webové stránky ZŠ Rudíkov, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 14822 Kč (slovy: 

čtrnácttisícosmsetdvacetdva korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 29645 Kč 

Výše dotace v Kč 14822 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 14823 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0006, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 29. 3. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Martin Suk Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-29_03_17-7 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Nové webové stránky ZŠ Rudíkov

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Základní škola Ludvíka Svobody, 
Rudíkov

Právní forma: Příspěvková organizace

Ulice: Rudíkov 167

Obec: Rudíkov

PSČ: 67505

Pošta: Rudíkov

IČO/RČ: 70283001

Název banky: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2900785818/2010

Statutární zástupce žadatele

Titul: Mgr. 

Jméno: Martin 

Příjmení: Suk

Funkce: ředitel

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing. 

Jméno: Jana 

Příjmení: Blažková

Funkce: projektový manažer

Email: jana.blazkova.88@gmail.com

Tel.: +420774718122



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

Přesný název: Obec Rudíkov

IČO: 00290386

Název banky: Česká spořitelna

Číslo účtu: 1522535349/0800

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Obec Rudíkov - okres Třebíč - Kraj Vysočina

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Žadatel vlastní zastaralé internetové stránky s 
omezenou možností jejich správy, což limituje jeho 
potřeby a negativně ovlivňuje celou komunikaci s 
okolím. To, že se nejedná o pokročilejší formu 
webu, je patrné na první pohled.
Realizací tohoto projektu by chtěl získat moderní 
stránky atraktivní pro uživatele, s lepší správou 
zaručující také možnost připojení více 
administrátorů.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektu je vytvořit pokročilejší formu webu s 
aplikacemi vhodnými pro činnosti školy. Úspěšná 
realizace projektu bude mít dopad na:
- zlepšení komunikace v rámci školy i žadatele s 
širokým okolím,
- přizpůsobení se moderním trendům ve světě 
online, lepší dostupnost stránek,
- nové možnosti vzdělávání,
- vlastní správa webových stránek, aktuálnost 
zprostředkovaných informací,
- zrychlení a nové možnosti zpětné vazby,
- propagace samotného žadatele apod.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Předmět projektu je zaměřen na zaměstnance 
žadatele, žáky školy, jejich rodiče i širokou 
veřejnost. Učitelé budou prostřednictvím webových 
stránek komunikovat se samotnými žáky pomocí 
školních oznámení, nástěnek tříd, studijních 
materiálů nebo anket, žáci budou informováni o 
změnách v rozvrzích či o jídelníčku, i rodiče žáků 
se ze stránek dozví pro ně důležité informace 
(harmonogram chystaných akcí, zprávy z družiny, 
změny rozvrhů, vyhodnocení anket atd.). Aktuality, 
přehledné fotogalerie, videa, kalendáře akcí a 
prezentace úspěchů školy naopak zaujmou 
širokou veřejnost. Tím, že uživatelé najdou na 
internetu aktuální informace o žadateli, se 
bezpochyby zvyšuje jeho prestiž a věrohodnost 
nejen v rámci Kraje Vysočina.



5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Projekt bude realizován v souladu s Programem 
rozvoje Kraje Vysočina, v souladu s vyhlášeným 
grantovým programem a obecně platnými právními 
předpisy. Žadatel je schopný se spolupodílet na 
financování tohoto projektu a bude dodržovat 
zásady zdravého finančního řízení. Realizací 
projektu vzniknou nové webové stránky, které 
budou splňovat informační povinnost a stanou se 
moderním prostředkem komunikace mezi školou a 
jejím okolím. Projekt je dokonale připraven k 
realizaci a má reálný a průhledný rozpočet 
nákladů. Žadatel je schopný udržet projekt po 
celou dobu jeho udržitelnosti. Detailní popis 
projektu je připojen k této žádosti.

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Výstupem projektu je nová webová stránka s 
řadou nadstaveb a vylepšení, s užitečnými 
funkcemi vhodnými pro školská zařízení.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Začátek projektu - 1. července 2017
Konec projektu - 30. září 2017
Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o 
poskytnutí dotace a smlouvy s dodavatelem. 
Pokud tyto skutečnosti nastanou dříve, nic nebrátí 
tomu, aby realizace projektu začala s předstihem.



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Na realizaci projektu se budou organizačně podílet 
manažer projektu, programátor, grafik a copywriter, 
kteří mají bohaté zkušenosti s realizací projektů 
podobného typu, zejména v rámci OP Vzdělání 
pro konkurenceschopnost. Např. projekt KRUH - 
Propojení klíčových hráčů v oblasti dalšího 
vzdělávání dospělých v Kraji Vysočina, portál 
Technická Vysočina - partnerská síť vzdělávání 
dospělých nebo projekt Podpora rozvoje 
inovačních přístupů k vzdělávání a jejich využívání 
v MŠ. Realizátor projektu má i řadu zkušeností s 
realizováním projektů v programu Informační a 
komunikační technologie Fondu Vysočiny. Jedny z 
již realizovaných webových stránek dokonce 
dostaly ocenění za nejlepší webové stránky v 
kategorii školská zařízení v Kraji Vysočina. Kromě 
tvorby webů na na míru, provozuje realizátor také 
školský informační systém Etřídnice, spolupracuje 
se stovkou škol různého zaměření a úrovně, má 
tedy bohaté zkušenosti v oboru činnosti žadatale a 
pro bezproblémovou realizaci tohoto projektu s 
ním bude aktivně spolupracovat po celou dobu 
realizace projektu. Realizátor dále poskytuje IT 
školení a spravuje desítky různých webových 
stránek mimoškolního zaměření.

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

29 645 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

14 822 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

14 822 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 14 823 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

14 823 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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          .

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

1. Popis naplnění specifických kritérií
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Položkový rozpis nákladů projektu
5. Podrobný slovní popis projektu
6. Identifikace osoby zastupující PO

V Rudíkově  dne 29.3.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER
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Náze  projektu: No é e o é strá k  )Š Rudíko  

Náze  žadatele: )áklad í škola Lud íka S o od , Rudíko  

 

Spe ifi ká kritéria pro Titul A: We o é strá ky 

a) We o é strá ky udou aktualizo á y ěkolikrát týd ě – dík  jed odu hé ad i istra i 
sa ot ý  žadatele . 

 

b) Výsledke  projektu je li d-friendly web. We o é strá k  respektují pra idla t or  
přístup ého e u, které z ikl  za podpor  Mi isterst a i for atik  ČR. Například každý 
o rázek a e u á s ůj atri ut Alter ate, oz ače í každého odkazu ýstiž ě popisuje jeho 

íl i ez okol ího ko te tu, e  eo sahuje s takti ké h  apod.  
 

c) Projekt řeší i tegra i aute tizač í h a federalizač í h služe . No é e o é strá k  
u ožňují uži atelů  aute tiza i po o í rozšíře é so iál í sítě Facebook e o po o í 
i for ač ího s sté u pro škol  Etříd i e. Ukázka přihláše í do redakč ího s sté u  demo 

erzi iz íže.  

 

 

d) )áklade  o ý h e o ý h strá ek žadatele ude přehled ý redakč í systé , který ude 
u ožňo at jed odu hou ad i istra i z řad za ěst a ů žadatele. Te to redakč í s sté  je 

dle uži atelů rozděle ý a d ě části – „Ba ke d“ ad i istra e – e eřej á část , Fro te d“ 
pro á ště ík  e u – eřej á část . Skrz te to s sté  je ož é kládat uži atelská 

i terakti í data do e eřej é e o eřej é části. 
 

Redakč í s sté  je o oha e  o růz é odul  aplika e , se který i je ož é 
prostřed i t í  ad i istra e pra o at. Jed á se o odul , které jsou t oře  pří o a 

íru školá  a školský  zaříze í : kale dář ak í, škol í jídel a preze ta e jídel ího lístku 
společ ě s alerge , fotogalerie u ožňují í piktoriál í preze ta i škol , diskuz í fóru  
u ožňují í říze ou ko u ika i ezi školou a její  okolí , studij í ateriál  ož ost 
kládá í podkladů pro do á í pro ičo á í pro ra ého uči a , stude tský přístup, RSS (tzv. 

syndikace obsahu). Projekt řeší í e jak d ě e o é aplika e.  
 

e) Dík  o ý  e o ý  strá ká  získá škola, pro ni cennou, zpět ou az u od i ter eto ý h 
á ště íků rodičů, žáků i široké eřej osti , kterou ze součas ý h strá ek ů e  e á. 
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Bude ož é pra o at se statistika i á ště osti strá k . Po o í pří é ad i istra e e u 
ůže žadatel řídit skupi o é diskuze, kde lze asta it i o eze í jed otli ý h uži atelů. Mezi 

použitý i aplika emi bude i ož ost podá í zprá  po o í e-podatel , rodiče udou ít 
ož ost o lou at žák  přes e-omluvenku. Reak e uži atelů strá ek za h tí i h sta á 

fa e ooko á tlačítka „lí í se i“ a „sdílet“.  
 

f) We o é strá k  jsou u ikát í s ý  redakč í  systé e , který l i utý a základě 
potře  škol a školský h zaříze í růz ý h úro í. Dík  užité u redakč í u s sté u je ož é 

el i s ad o a r hle strá k  editovat sa ot ý  žadatele . Redakč í s sté  dodržuje 
sta dard  HTML5 da ý  ko sor ie  W3C (standard W3C a BFW). Vizuál í preze ta e je 

t oře á po o í kaskádo ý h st lů  ej oder ější erzi CSS 3. Součástí redakč ího 
s sté u jsou i moduly a íru přizpůso e é školá , jako apříklad fotogalerie u ožňují í 

kládat fotografie i idea , aktuál í jídel í lístek tz . o li e jídel a  ne o kale dář ak í 
i for ují í okolí škol  o projekte h a ak í h). Origi ál í udou e o é strá k  taktéž s ý  

designem, který ude přizpůso e  harakteru a potře á  škol  a záro eň ude 
korespondovat s lokál í  u ístě í  a oder í i tre d . Dík  še  užitý  pr kům bude 

e o á strá ka škol  atrakti í eje  pro její žák , za ěst a e škol , ale i pro širokou 

eřej ost.  
 

g) Realiza í tohoto projektu získá žadatel last í e o é strá k , které u dík  s ad é a pří é 
administraci při esou o ý ko u ikač í ka ál a o ý způso  prezentace. Tí , že 

á ště í i e u ajdou a e u přehled ě uspořáda é, aktuál í a ko plet í informace 

o škole, z ýší se tak ezpo h  její ěrohod ost a prestiž. V t oře í o ý h e o ý h 
strá ek ude ít poziti í li  a ko u ika i ezi sa ot ý  žadatele  a její  okolí ; 

o ou e o ou preze ta í ude o i škola lépe pl it s ou i for ač í po i ost. Realiza í 
projektu dojde o e ě ke z ýše í úro ě i for ač í a ko u ikač í te h ologie.  Velkou 

ýhodou ude pro žadatele již z iňo a á pří á ad i istra e strá ek, dík  které získá o é 
ož osti online služe  a dík  které ude r hleji reago at a s é potře . Pro každý su jekt, 

stej ě tak i pro příspě ko ou orga iza i tohoto t pu, je žd  důležitá zpět á az a, kterou 

o ý e  a íd e. No á for a ko u ika e ezi žák  a učiteli ůže dokonce i zlepšit 
sa ot ý prospě h žáků, protože rozšiřuje ož osti ýuk  o zá a ější for u – získá í 
pod ětů po o í diskuz ího fóra, kládá í studij í h ateriálů a testů. Žadatel získá o ý 
web s užiteč ý i funkcemi a příje ý  prostředí  pro še h  jeho uži atele.  
 

h) We o é strá k , resp. redakč í s sté , dispo ují o il í erzí e o ý h strá ek, a to 

po o í respo zi í erze desig u e u. Dík  spe ializo a ý  kaskádo ý  st lů  se 
respo zi í erze e o ý h strá ek adapti ě zo razí a o ile h, ta lete h i stol í h 
počítačí h. Mo il í přístup je podporo á . We o é strá k  tak respektují o é tre d  
a z šují í se pe etra i o il í h zaříze í. 



  

 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 7 

 Gra to ý progra  a podporu roz oje ICT  Kraji Vysoči a 

1 

 

 

Náze  projektu: No é ebo é strá ky ZŠ Rudíko   

Náze  žadatele: Základ í škola Lud íka S obody, Rudíko  

 

Položkový rozpis nákladů projektu – enová na ídka 

Položka 
Cena bez 

DPH 
DPH Cena vč. DPH 

Analýza, návrh webu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Grafický návrh 5 300 Kč 1 113 Kč 6 413 Kč 

Redakční systém - základní verze: 
 Administrační rozhraní pro 

správu webu 

 Kalendář akcí 
 Fotogalerie 

 Kontaktní formulář (e-podatelna) 

 E-omluvenka 

 Správcovská oprávnění 
 Vyhledávání 
 Statistiky návštěvnosti 
 RSS, Drobečková navigace, 

Mapa webu, Prohlášení o 
přístupnosti 

14 920 Kč 3 133 Kč 18 053 Kč 

Redakční systém - rozšíření: 
 Školní jídelna 

 Rozvrhy hodin 

 Nástěnka 

 Diskuze 

 Anketa 

 Integrace Facebooku 

4 280 Kč 899 Kč 5 179 Kč 

Doména 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Webhosting 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Cena celkem 24 500 Kč  5 145 Kč 29 645 Kč 

 



 

Strana 1 (celkem 7)  

 

FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0007) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace 
adresa: Dobešovská 1, Černovice, 39494  
IČO: 70659001 
zastoupen: Ing. František Vránek, editel 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA A.S. 

číslo účtu: 7Ř-42070277/0100 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Modernizace počítačové sítě 2017, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 45000 Kč (slovy: čty icetpěttisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 90000 Kč 

Výše dotace v Kč 45000 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 45000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 
 

 



 

Strana 3 (celkem 7)  

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 28. 02. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) nákup, vývoj a nasazení bezpečnostního SW a HW, 
b) náklady na zpracování bezpečnostního projektu (pop . vnit ních směrnic, analýzy 

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

být uveden na kompatibility listu, 
j)  koncová za ízení pro VDI (terminály), 
k) virtualizační SW – s podmínkou skutečného nasazení systému virtualizace  

(není povoleno v rámci projektu po ídit pouze a jenom licenci virtualizačních SW), 
l) jednorázové zaškolení zaměstnanců v p ípadě komplexního nasazení systému 

virtualizace a ízení bezpečnosti. 
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0007, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 2Ř. 02. 201Ř). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
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účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 3. 201Ř závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 
„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 30. 3. 2017. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. František Vránek Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-30_03_17-8 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Modernizace počítačové sítě 2017

Podprogram B: Bezpečnost dat a virtualizace

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Domov Kopretina Černovice, 
příspěvková organizace

Právní forma: Příspěvková organizace

Ulice: Dobešovská 1

Obec: Černovice

PSČ: 39494

Pošta: Černovice

IČO/RČ: 70659001

Název banky: KOMERČNÍ BANKA A.S.

Číslo účtu: 78-42070277/0100

Statutární zástupce žadatele

Titul: Ing.

Jméno: František

Příjmení: Vránek

Funkce: ředitel

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing.

Jméno: František

Příjmení: Vránek

Funkce: ředitel

Email: info@domovkopretina.cz

Tel.: 602170231



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

Přesný název:          

IČO:          

Název banky:          

Číslo účtu:          

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Obec Černovice - okres Pelhřimov - Kraj Vysočina

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

V současné době máme vybudovanou datovou síť 
o rychlosti 1Gbit, ale co se týká bezdrátového 
pokrytí wifi sítě, to je v areálu naší organizace 
řešeno v minimálním rozsahu pokrytí, pomocí tří 
wifi routerů SOHO různých značek, sloužících pro 
připojení mobilních zařízení jak našich 
zaměstnanců, tak některých našich klientů, kde tito 
připojení uživatelé mají přes tuto wifi síť přístup jak 
do internetu, tak do naší vnitřní sítě, což 
představuje zejména ze strany našich připojených 
klientů velké bezpečnostní riziko. Vzhledem 
k narůstajícím požadavkům od našich klientů, 
včetně jejich rodinných příslušníků, na možnost 
připojení k wifi síti z jejich vlastních mobilních 
zařízení, což sebou přináší větší nároky na kvalitu 
pokrytí wifi sítě, včetně nutného zabezpečení.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Zabezpečení IT komunikace v rámci organizace, 
rozšíření možnosti styku našich klientů s veřejností 
a zajištění bezpečnosti firemních dat. Tím, že 
klienti a rodinní příslušníci najdou na internetu 
aktuální informace, se bezpochyby zvyšuje prestiž 
a věrohodnost organizace.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Předmět projektu je zaměřen na klienty a 
zaměstnance Domova Kopretina Černovice, jejich 
rodinné příslušníky i návštěvníky.

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Je nutné pořízení 8 kusů nových wifi AP 
přístupových bodů s managementem, včetně 
instalace a konfigurace aktivních prvků v areálu 
naší organizace včetně firewallu. Přístup do vnitřní 
sítě organizace bude zabezpečen ověřováním 
uživatelů vůči Active Directory, hosté budou 
přistupovat do internetu z oddělené sítě na úrovni 
VLAN a restrikcemi pro určité komunikační 
protokoly.



6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

1. Specifická kritéria pro Titul B: Bezpečnost a 
archivace dat
a) řešení problematiky virů, ransomware, spamu, 
spyware, – řešení již existuje, tato problematika je 
řešena kombinací produktů Firewall FortiGate 60D 
- UTM Bundle Antivir, Web Filtering and Antispam 
Services a antivir řešení AVG Internet Security 
Business Edition 2016 nasazeném na lokálních 
PC.
b) řešení problematiky síťové bezpečnosti – síťová 
bezpečnost je řešena již na úrovni samotné 
bezdrátové sítě, kde každá skupina uživatelů, se 
bude připojovat k příslušnému SSID, na kterém 
budou uplatněna patřičná bezpečnostní pravidla 
pro přístup do internetu, případně do vnitřní sítě.
c) zálohování a archivace – v současné době je 
zálohování virtuálních serverů včetně dat, řešeno 
pomocí software Altaro Hyper-V Backup - 
Unlimited Edition.
d) virtualizace serverů – servery máme 
virtualizované na technologii hyper-v
e) využití technik virtualizace desktopů – využití 
techniky virtuálních desktopů, plánujeme do 
budoucna.
f) škálovatelnost řešení – toto řešení je 
škálovatelné a do budoucna nám umožňuje jeho 
rozšíření o další bezpečnostní funkce a kvalitu 
pokrytí.
g) redundance dostupnost – řešení nám přináší 
dosažení vyšší dostupnosti této služby našim 
klientům, včetně zabezpečení a možností dalšího 
rozvoje.
h) rozsah řešení – řešení je navrženo pro zajištění 
vyšší bezpečnosti a ochrany před šířením 
malwaru, zejména ransomware.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Začátek projektu - předpoklad 1. července 2017
Konec projektu - nejpozději 30. listopadu 2017
Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o
poskytnutí dotace a smlouvy s dodavatelem.
Pokud tyto skutečnosti nastanou dříve, nic nebrátí
tomu, aby realizace projektu začala s předstihem.

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Realizace projektu bude zajištěn externí IT firmou.



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

90 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

45 000 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

45 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 45 000 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

45 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

0 Kč ,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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.

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

1. Popis naplnění specifických kritérií
2. Položkový rozpis nákladů projektu
3. Podrobný slovní popis projektu
4. Příloha podle zákona č. 250/2000
Sb.
5. Jmenovací dekret ředitele

V Černovicích  dne 30.3.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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



 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 7 

Gra to ý progra  a podporu roz oje ICT  Kraji V soči a 

 

Náze  projektu: Moder iza e počítačo é sítě 2017 

Náze  žadatele: Do o  Kopreti a Čer o i e, příspě ko á orga iza e 

. Specifická kritéria pro Titul B: Bezpečnost a archivace dat   

a) řeše í pro le atik  irů, ra so are, spa u, sp are, – řeše í již e istuje, tato 
pro le atika je řeše a ko i a í produktů Fire all FortiGate 6 D - UTM Bundle Antivir, 

Web Filtering and A tispa  Ser i es a a ti ir řeše í AVG I ter et Se urit  Busi ess Editio  
6 asaze é  a lokál í h PC. 

) řeše í pro le atik  síťo é ezpeč osti – síťo á ezpeč ost je řeše a již a úro i 
sa ot é ezdráto é sítě, kde každá skupi a uži atelů, se ude připojovat k přísluš é u 
SSID, a které  udou uplat ě a patřič á ezpeč ost í pra idla pro přístup do i ter etu, 
případ ě do itř í sítě. 

) záloho á í a ar hi a e – v součas é do ě je záloho á í irtuál í h ser erů čet ě dat, 
řeše o po o í soft are Altaro Hyper-V Backup - Unlimited Edition. 

d) irtualiza e ser erů – ser er  á e irtualizo a é a te h ologii h per-v 

e) užití te h ik irtualiza e desktopů – užití te h ik  irtuál í h desktopů, plá uje e do 
budoucna.   

f) škálo atel ost řeše í – toto řeše í je škálo atel é a do udou a á  u ožňuje jeho 
rozšíře í o další ezpeč ost í fu k e a k alitu pokr tí. 

g) redundance dostupnost – řeše í á  při áší dosaže í šší dostup osti této služ  aši  
klie tů , čet ě za ezpeče í a ož ostí dalšího roz oje.  

h) rozsah řeše í – řeše í je a rže o pro zajiště í šší ezpeč osti a o hra  před šíře í  
al aru, zej é a ra so are.        

 



INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 7 

Gra tový progra  a podporu rozvoje ICT v Kraji Vysoči a 

 

Název projektu: Moder izace počítačové sítě 2017 

Název žadatele: Do ov Kopreti a Čer ovice, příspěvková orga izace 

4. Podrobný položkový rozpis výdajů projektu 

 

 

Počet Popis

bez DPH včetně DPH bez DPH DPH 21% včetně DPH

Wifi AP

7 UBNT UniFi AP AC PRO 2, 4GHz/ 5GHz 3 600 Kč       4 356 Kč      25 200 Kč           5 292 Kč            30 492 Kč               

1 UBNT UniFi AP, AC Mesh Pro -  Outdoor 4 690 Kč       5 675 Kč      4 690 Kč             985 Kč               5 675 Kč                 

1 PoE UBNT Gbit POE-48 (48V, 0.5A, 24W)vč.nap.kab. 370 Kč           448 Kč         370 Kč                 78 Kč                 448 Kč                    

Instalace Datové kabeláže
195 Lišta VKL 17x17                       20 Kč             24 Kč           3 900 Kč             819 Kč               4 719 Kč                 

230 Datový kabel Solarix CAT5E UTP LSOH 6 Kč               7 Kč             1 380 Kč             290 Kč               1 670 Kč                 

16 Konektor RJ45 4 Kč               5 Kč             64 Kč                   13 Kč                 77 Kč                      

1 Spojovací materiál, drobný spotřební materiál                                                   1 650 Kč       1 997 Kč      1 650 Kč             347 Kč               1 997 Kč                 

1 Instalace datové kabeláže pro wifi AP 21 800 Kč     26 378 Kč   21 800 Kč           4 578 Kč            26 378 Kč               

Instalace konfigurace Wifi AP

1,5 Instalace a konfigurace Wifi AP 10 000 Kč     12 100 Kč   15 000 Kč           3 150 Kč            18 150 Kč               

Celková cena 74 054 Kč     15 551 Kč    89 605 Kč        

Cenová kalkulace Wifi LAN - Domov Kopretian
<<<  Kusová cena  >>>  <<<  Cena celkem  >>>
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0008) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Základní škola speciální a Praktická škola Černovice 
adresa: Dobešovská 1, Černovice, 39494  
IČO: 70842612 
zastoupen: Ing, František Vránek, editel 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA A.S. 

číslo účtu: 27-2641180207/0100 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Modernizace počítačové sítě 2017, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 46000 Kč (slovy: čty icetšesttisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 92000 Kč 

Výše dotace v Kč 46000 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 46000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 28. 02. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) nákup, vývoj a nasazení bezpečnostního SW a HW, 
b) náklady na zpracování bezpečnostního projektu (pop . vnit ních směrnic, analýzy 

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

být uveden na kompatibility listu, 
j)  koncová za ízení pro VDI (terminály), 
k) virtualizační SW – s podmínkou skutečného nasazení systému virtualizace  

(není povoleno v rámci projektu po ídit pouze a jenom licenci virtualizačních SW), 
l) jednorázové zaškolení zaměstnanců v p ípadě komplexního nasazení systému 

virtualizace a ízení bezpečnosti. 
 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0008, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 2Ř. 02. 201Ř). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
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účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 3. 201Ř závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita


 

Strana 6 (celkem 7)  

3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 
„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 30. 3. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing, František Vránek Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-30_03_17-9 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Modernizace počítačové sítě 2017

Podprogram B: Bezpečnost dat a virtualizace

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Základní škola speciální a Praktická 
škola Černovice

Právní forma: Příspěvková organizace

Ulice: Dobešovská 1

Obec: Černovice

PSČ: 39494

Pošta: Černovice

IČO/RČ: 70842612

Název banky: KOMERČNÍ BANKA A.S.

Číslo účtu: 27-2641180207/0100

Statutární zástupce žadatele

Titul: Ing,

Jméno: František

Příjmení: Vránek

Funkce: ředitel

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing.

Jméno: František

Příjmení: Vránek

Funkce: ředitel

Email: info@zss-cernovice.cz

Tel.: 602170231



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

Přesný název:          

IČO:          

Název banky:          

Číslo účtu:          

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Obec Černovice - okres Pelhřimov - Kraj Vysočina

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

V současné době máme na naší škole 
vybudovanou datovou síť o rychlosti 1Gbit, 
s minimálním pokrytím bezdrátové wifi sítě, což 
vzhledem k narůstajícím potřebám využití iPadů ve 
výuce, požadavkům jak učitelského sboru, tak ze 
strany našich žáků a jejich rodičů, je nutné pro 
zajištění těchto požadavků, vybudování kvalitní a 
zabezpečené wifi sítě a její oddělení od vnitřní sítě 
školy. 

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Zabezpečení IT komunikace v rámci organizace, 
rozšíření možnosti styku našich žáků s veřejností a 
zajištění bezpečnosti firemních dat. Tím, že žáci a 
rodinní příslušníci najdou na internetu aktuální 
informace, se bezpochyby zvyšuje prestiž a 
věrohodnost organizace.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Předmět projektu je zaměřen na žáky a 
zaměstnance Základní školy speciální a Praktické 
školy Černovice, jejich rodinné příslušníky i 
návštěvníky.

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Je nutné pořízení a instalace 8 kusů nových wifi 
AP přístupových bodů s managementem, kde 
každá skupina uživatelů se bude připojovat k 
příslušnému SSID, na kterém budou uplatněna 
patřičná bezpečnostní pravidla pro přístup do 
internetu. Přístup do vnitřní sítě organizace bude 
zabezpečen ověřováním uživatelů vůči Active 
Directory, hosté budou přistupovat do internetu z 
oddělené sítě na úrovni VLAN a restrikcemi pro 
určité komunikační protokoly. Vybudování 
bezdrátové sítě také svou měrou přispěje 
k dalšímu zkvalitnění vzdělávání našich žáku.



6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

1. Specifická kritéria pro Titul B: Bezpečnost a 
archivace dat
a) řešení problematiky virů, ransomware, spamu, 
spyware, – řešení již existuje, tato problematika je 
řešena kombinací produktů Firewall FortiGate 60D 
- UTM Bundle Antivir, Web Filtering and Antispam 
Services a antivir řešení AVG Internet Security 
Business Edition 2016 nasazeném na lokálních 
PC.
b) řešení problematiky síťové bezpečnosti – síťová 
bezpečnost je řešena již na úrovni samotné 
bezdrátové sítě, kde každá skupina uživatelů, se 
bude připojovat k příslušnému SSID, na kterém 
budou uplatněna patřičná bezpečnostní pravidla 
pro přístup do internetu, případně do vnitřní sítě.
c) zálohování a archivace – v současné době je 
zálohování virtuálních serverů včetně dat, řešeno 
pomocí software Altaro Hyper-V Backup - 
Unlimited Edition.
d) virtualizace serverů – servery máme 
virtualizované na technologii hyper-v
e) využití technik virtualizace desktopů – využití 
techniky virtuálních desktopů, plánujeme do 
budoucna.
f) škálovatelnost řešení – toto řešení je 
škálovatelné a do budoucna nám umožňuje jeho 
rozšíření o další bezpečnostní funkce a kvalitu 
pokrytí.
g) redundance dostupnost – řešení nám přináší 
dosažení vyšší dostupnosti této služby našim 
klientům, včetně zabezpečení a možností dalšího 
rozvoje.
h) rozsah řešení – řešení je navrženo pro zajištění 
vyšší bezpečnosti a ochrany před šířením 
malwaru, zejména ransomware.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Začátek projektu - předpoklad 1. července 2017
Konec projektu - nejpozději 30. listopadu 2017
Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o
poskytnutí dotace a smlouvy s dodavatelem.
Pokud tyto skutečnosti nastanou dříve, nic nebrátí
tomu, aby realizace projektu začala s předstihem.

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Realizace projektu bude zajištěn externí IT firmou.



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

92 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

46 000 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

46 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 46 000 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

46 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

0 Kč ,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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..

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

1. Popis naplnění specifických kritérií
2. Položkový rozpis nákladů projektu
3. Podrobný slovní popis projektu
4. Příloha podle zákona č. 250/2000
Sb.
5. Jmenovací dekret ředitele

V Černovicích  dne 30. 3. 2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER
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Gra to ý progra  a podporu roz oje ICT  Kraji V soči a 

 

Náze  projektu: Moder iza e počítačo é sítě 2017 

Náze  žadatele: Základ í škola spe iál í a Prakti ká škola Čer o i e, příspě ko á orga iza e 

. Specifická kritéria pro Titul B: Bezpečnost a archivace dat   

a) řeše í pro le atik  irů, ra so are, spa u, sp are, – řeše í již e istuje, tato 
pro le atika je řeše a ko i a í produktů Fire all FortiGate 6 D - UTM Bundle Antivir, 

Web Filtering and A tispa  Ser i es a a ti ir řeše í AVG I ter et Se urit  Busi ess Editio  
6 asaze é  a lokál í h PC. 

) řeše í pro le atik  síťo é ezpeč osti – síťo á ezpeč ost je řeše a již a úro i 
sa ot é ezdráto é sítě, kde každá skupi a uži atelů, se ude připojovat k přísluš é u 
SSID, a které  udou uplat ě a patřič á ezpeč ost í pra idla pro přístup do i ter etu, 
případ ě do itř í sítě. 

) záloho á í a ar hi a e – v součas é do ě je záloho á í irtuál í h ser erů čet ě dat, 
řeše o po o í soft are Altaro Hyper-V Backup - Unlimited Edition. 

d) irtualiza e ser erů – ser er  á e irtualizo a é a te h ologii h per-v 

e) užití te h ik irtualiza e desktopů – užití te h ik  irtuál í h desktopů, plá uje e do 
budoucna.   

f) škálo atel ost řeše í – toto řeše í je škálo atel é a do udou a á  u ožňuje jeho 
rozšíře í o další ezpeč ost í fu k e a k alitu pokr tí. 

g) redundance dostupnost – řeše í á  při áší dosaže í šší dostup osti této služ  aši  
klie tů , čet ě za ezpeče í a ož ostí dalšího roz oje.  

h) rozsah řeše í – řeše í je a rže o pro zajiště í šší ezpeč osti a o hra  před šíře í  
al aru, zej é a ra so are.        
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Gra tový progra  a podporu rozvoje ICT v Kraji Vysoči a 

 

Název projektu: Moder izace počítačové sítě 2017 

Název žadatele: Základ í škola speciál í a Praktická škola Čer ovice 

4. Podrobný položkový rozpis výdajů projektu 

 

 

Počet Popis

bez DPH včetně DPH bez DPH DPH 21% včetně DPH

Wifi - AP

7 UBNT UniFi AP AC PRO 2, 4GHz/ 5GHz 3 600 Kč       4 356 Kč      25 200 Kč           5 292 Kč            30 492 Kč               

1 UBNT UniFi AP, AC Mesh Pro -  Outdoor 4 690 Kč       5 675 Kč      4 690 Kč             985 Kč               5 675 Kč                 

Wifi Controller

1 UBNT UC-CK - UniFi Controller, Cloud Key 2 050 Kč       2 481 Kč      2 050 Kč             431 Kč               2 481 Kč                 

Instalace Datové kabeláže
190 Lišta VKL 17x17                       20 Kč             24 Kč           3 800 Kč             798 Kč               4 598 Kč                 

220 Datový kabel Solarix CAT5E UTP LSOH 6 Kč               7 Kč             1 320 Kč             277 Kč               1 597 Kč                 

16 Konektor RJ45 4 Kč               5 Kč             64 Kč                   13 Kč                 77 Kč                      

1 Spojovací materiál, drobný spotřební materiál                                                   1 500 Kč       1 815 Kč      1 500 Kč             315 Kč               1 815 Kč                 

1 Instalace datové kabeláže pro wifi AP 21 700 Kč     26 257 Kč   21 700 Kč           4 557 Kč            26 257 Kč               

Instalace konfigurace Wifi AP

1,5 Instalace a konfigurace Wifi AP 10 000 Kč     12 100 Kč   15 000 Kč           3 150 Kč            18 150 Kč               

Celková cena 75 324 Kč     15 818 Kč    91 142 Kč        

Cenová kalkulace Wifi LAN - Základní škola, Speciální a Praktická škola
<<<  Kusová cena  >>>  <<<  Cena celkem  >>>



 

Strana 1 (celkem 7)  

 

FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0010) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  

a 
 
Orel jednota Havlíčkův Brod 
adresa: Machačova, Havlíčkův Brod, 58001  
IČO: 75105586 
zastoupen:  Martin Sedlák, sekretá  jednoty 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: MONETA money bank, a.s. 

číslo účtu: 213719975/0600 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce www.kluboko.cz, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 20000 Kč (slovy: dvacettisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 62000 Kč 

Výše dotace v Kč 20000 Kč 

Výše dotace v %  32,26 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 67,74 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 42000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 
 
 



 

Strana 3 (celkem 7)  

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0010, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
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- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 
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4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 31. 3. 2017  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Martin Sedlák Mgr. Pavel Pacal 
 sekretář jednoty náměstek hejtmana 

 

 



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)

 FV01977-31_03_17-13 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu www.kluboko.cz

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Orel jednota Havlíčkův Brod

Právní forma: Pobočný spolek

Ulice: Machačova

Obec: Havlíčkův Brod

PSČ: 58001

Pošta:          

IČO/RČ: 75105586

Název banky: MONETA money bank, a.s.

Číslo účtu: 213719975/0600 

Statutární zástupce žadatele

Titul:          

Jméno: Martin

Příjmení: Sedlák

Funkce: sekretář jednoty

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul:          

Jméno: Martin

Příjmení: Sedlák

Funkce: sekretář jednoty

Email: msedlak@hbnet.cz

Tel.: 420602355700



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

Přesný název:          

IČO:          

Název banky:          

Číslo účtu:          

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Havlíčkův Brod, kraj Vysočina

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Spolek Orel jednota Havlíčkův Brod provozuje od 
února 2016 kulturní zařízení Klub OKO v 
Havlíčkově Brodě. Jedná se o kulturní zařízení ve 
městě, kde dostávají prostor různé kulturní žánry, 
spolky apod. pro svoji činnost, prostory slouží i pro 
různá jednání organizací neziskového sektoru. 
Prostor zde dostávají i organizátoři různých 
festivalů, jako např. Jeden svět. Jsme nezisková 
organizace stojící před potřebou podstatné obnovy 
stávajícího webu www.kluboko.cz jejichž 
doménová práva převzala na novou moderní 
formu s doplněním dalších dnes nezbytných funkcí 
a přímým propojením na sociální sítě. Podpora 
formou dotace jí tento záměr může podstatně 
usnadnit a urychlit.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Nové funkční webové stránky s doplněním dalších 
funkcí pro návštěvníky i jejich správce a propojení 
na sociální sítě 

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Cílovou skupinou jsou všichni občané města 
Havlíčkův Brod a další návštěvníci z celého kraje i 
republiky, neboť klub OKO funguje jako alternativní 
kulturní zařízení s programovou náplní pro 
všechny věkové skupiny obyvatel. Všem těmto 
chceme přiblížit aktuální dění, nabídku kulturních 
programů, různých přednášek atd.

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Realizace nových webových stránek od základního 
desingu po vlastní funkcionality provázané na v 
dnešní době nezbytné další funkce jako je on-line 
objednávka vstupenek, platební brána, provázání 
na sociální sitě apod

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Nové webové stránky na www.kluboko.cz



7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

květen 2017- červenec 2017

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Spolek OREL jednota Havlíčkův Brod má 
zkušenosti s organizování různých sportovních a 
kulturních akcí. V oblasti IT udržujeme a 
aktualizujeme stávající dnes již nevyhovující 
webové stránky a prostor na facebooku. Vlastní 
realizaci nových webových stránek provedeme 
kompletním zadáním na klíč zadavateli, který má s 
tímto dlouhodobé zkušenosti a byl vybrán na 
základě výběru dle došlých nabídek. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

62 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

20 000 Kč 32,26 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

20 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 42 000 Kč 67,74 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

42 000 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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          .

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

příloha č.1: specifická kritéria
příloha č.2: rozpočet
příloha č.3: doklad č.3 k žádosti
příloha č.4: čestné prohlášení - podepsané čestné prohlášení, které je součástí 
žádosti
příloha č.5 popis projektu
příloha č.6: výpis ze spolkového rejstříku

V Havlíčkově Brodě  dne 31.3.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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



Specifická kritéria: 

Specifická kritéria pro Titul A: Webové stránky: 
 

a) systém aktualizací (uveďte, jak často aktualizace probíhají, žádoucí jsou častější 
aktualizace) (bodové rozpětí 0-3 body) 

 0 bodů – půlročně a méně 

 1 bod – čtvrtletně 

 2 body – měsíčně 

 3 body – týdně a častěji 
Aktualizace webu bude probíhat minimálně cca jednou v týdnu. Aktualizací výpisu 
programových událostí. Další obsah bude dynamicky přidáván ze systémů třetích stran 
(fotogalerie, sociální sítě). Část obsahu bude dynamicky tvořena uživateli (komentáře 
facebook uživatelů) 
 

b) dostupnost webových stránek (blind-friendly web, uveďte, zda je nebo není použita 
blind-friendly technologie) (bodové rozpětí 0-2 body) 

 0 bodů – ne 

 2 body – ano 
Nový web bude využívat blind-friend technologií 
 

c) integrace autentizačních a federalizačních služeb (bodové rozpětí 0-2 body) 

 0 bodů – není řešeno 

 2 body – systém je integrován na existující autentizační popř. federalizační 
platformu velkého rozsahu (řádově tisíce uživatelů – NIA/eIDAS, EDUID, 
MojeID,…)  

Přihlášení správců obsahu mimo samostného přiděleného účtu mají možnost se přihlašovat 
GMAIL/google  (google, google plus identita) účtem. 
Komentáře a obsahový vstup návštěvníků s jejich identitou (přihlášením) od autentizačních 
autorit sociálních sítí (facebook) 
 

d) užití webové aplikace (uveďte, zda projekt řeší webové aplikace (např. formulářová 
podání, interaktivní vkládání a prezentace dat atd.), případně uveďte jaké aplikace jsou 
řešeny) (bodové rozpětí 0-2) 

a. 0 bodů – nejsou 
b. 1 bod – 1 aplikace (např. formulářová podání, interaktivní vkládání a 

prezentace dat, katalogy, …) 
c. 2 body – 2 a více aplikací 

Webové stránky budou využívat několik doplňkových aplikací jako je formulář na dotazy, 
redakční systém, správa fotografií a souborů, kniha nálezů a ztrát. Přitom dojde ještě na 
rozdělení dle volitelných funkcí intranetu (jiný obsah pro přihlášené uživatele, například 
přehled rozpisu služeb, vzkazy, hromadná pošta,) 
 

e) zpětná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek (popište způsob zpětné 
vazby) (bodové rozpětí 0-2) 

a. (individuální posouzení na základě došlých žádostí) 
 formulář pro zasílání dotazů,  
 kniha vzkazů pro moderovanou debatu, aby byla zajištěna korektnost a věcnost této 

a nebyla plná anonymních narážek a útoků    
 integrovaný FB skupiny Kluboko. 

 
f) originalita a inovativnost projektu (uveďte, v čem je projekt inovativní či originální) 

(bodové rozpětí 0-4) 
a. (individuální posouzení na základě došlých žádostí) 



 
 web funkční na různých typech zobrazovacích zařízení a jejich rozměrů (PC, 

tablet, mobil) 
 HTML5+CSS3 verze  formátu výstupních stránek 

 strukturovaná data akci mohou být integrována do jiných webových aplikací 
(kulturní přehledy a rozcestníky, agregátory akcí, RSS čtečky) 

 on-line propojení na objednávkový a platební systém 

 

g) přínos projektu z hlediska žadatele (uveďte, v čem a jak je projekt přínosný) (bodové 
rozpětí 0-3) 

a. (individuální posouzení na základě došlých žádostí) 
Webové stránky budou pro žadatele přínosné v tom, že provážou svůj obsah s aplikacemi 
sociálních sítí, objednávkového systému a více přiblíží činnost veřejnosti  

 integrace sociálních síti (primárně FB, podle významu další jako Twitter, Instagram 
atd) 

 integrace rezervačního a objednávkového systému s platební bránou 

 redakční systém s WYSIWYG správou obsahu jednoduše spravovaný zaměstnanci 
podle přidělených práv 

 správa fotografií a dokumentů. 
 Podpora parametrů a pravidel pro SEO optimalizaci. 

 
h) podpora mobilního přístupu (podpora mobilních zařízení, specializované styly, mobilní 

aplikace) (bodové rozpětí 0-2) 
a. (individuální posouzení na základě došlých žádostí) 

Webové stránky budou dostupné pro všechny moderní komunikační prostředky – chytré 
telefony, tablety   

 vlastní konstrukce v HTML5+CSS3 

 layout podle definic a vlastností WEB 2.0 

 responzivní design pomocí vlastností HTML5(CSS3) a frameworkové knihovny pro 
řízení zobrazení podle rozlišení a velikosti okna 

 funkčnost redakční systému (správa obsahu) na dotykových zařízeních (mobily a 
tablety) 

 
 
V Havlíčkově Brodě 31.3.2017 
 

 
 
 

Martin Sedlák 
sekretář jednoty 

 



Položka popis počet Kč / položka elke  Kč

e o é strá ky last í zpra o á í e o ý h strá ek a jeji h ápl ě dle 
požada ků, i tegra e redakč ího systé u do tě hto 1 35000 35 000

grafika a rže í grafi ké podo y e u 1 8000 8 000

fotopodklad přípra a fotografií pro e 1 9000 9 000

a gličti a a gli ká uta e strá ek 1 5000 5 000

ě či a ě e ká uta e strá ek 1 5000 5 000

Celkem 62 000

Rozpočet o é e o é strá ky .klu oko. z

. . 7 Ha líčků  Brod                                                                                               Marti  Sedlák, sekretář 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0013) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda, příspěvková organizace 
adresa: Dobrá Voda ř6, Dobrá Voda, 59451  
IČO: 75023806 
zastoupen: Mgr. Věra Havelková, editelka 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Obec Dobrá Voda) - z izovatele: Komerční banka, 
11529751/0100 (rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové organizace  
k rozpočtu Kraje v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Nové webové stránky ZŠ a MŠ Dobrá Voda, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 11495 Kč (slovy: 

jedenácttisícčty istadevadesátpět korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 22990 Kč 

Výše dotace v Kč 11495 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 11495 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do 90 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0013, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
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- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 
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4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 31. 3. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Věra Havelková Mgr. Pavel Pacal 
 ředitelka náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-01_04_17-18 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Nové webové stránky ZŠ a MŠ Dobrá Voda

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Základní škola a Mateřská škola 
Dobrá Voda, příspěvková organizace

Právní forma: Příspěvková organizace

Ulice: Dobrá Voda 96

Obec: Dobrá Voda

PSČ: 59451

Pošta: Křižanov

IČO/RČ: 75023806

Název banky: Poštovní spořitelna

Číslo účtu: 181908826/0300

Statutární zástupce žadatele

Titul: Mgr. 

Jméno: Věra

Příjmení: Havelková

Funkce: ředitelka

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing. 

Jméno: Jana 

Příjmení: Blažková

Funkce: projektový manažer

Email: jana.blazkova.88@gmail.com

Tel.: +420774718122



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

Přesný název: Obec Dobrá Voda

IČO: 00544175

Název banky: Komerční banka

Číslo účtu: 11529751/0100

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Obec Dobrá Voda - okres Žďár nad Sázavou - Kraj 
Vysočina

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Žadatel spravuje web, který jak on, tak jeho okolí 
vnímá jako uživatelsky nekomfortní. Vzhledem k 
tomu, že má v současnosti pouze omezené 
možnosti jeho správy, což se projevuje na jeho 
designu i obsahu, nedokáže uspokojit svoje 
představy tak, jak by potřeboval - online 
komunikace je kvůli tomu omezená a 
nedostačující.
Realizací tohoto projektu by chtěl získat 
internetové stránky, které budou plně funkční, 
zároveň moderní s responzivním designem a 
atraktivní pro všechny jeho uživatele a které se 
budou také jednoduše spravovat.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektu je vytvořit pokročilejší formu webu s 
aplikacemi vhodnými pro činnosti školy. Úspěšná 
realizace projektu bude mít dopad na:
- zlepšení komunikace v rámci školy i žadatele s 
širokým okolím,
- přizpůsobení se moderním trendům ve světě 
online, lepší dostupnost stránek,
- nové možnosti vzdělávání,
- vlastní správa webových stránek, aktuálnost 
zprostředkovaných informací,
- zrychlení a nové možnosti zpětné vazby,
- propagace samotného žadatele apod.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Předmět projektu je zaměřen na zaměstnance 
žadatele, žáky školy, jejich rodiče i širokou 
veřejnost. Učitelé budou prostřednictvím webových 
stránek komunikovat se samotnými žáky pomocí 
školních oznámení, nástěnek tříd, studijních 
materiálů nebo anket, žáci budou informováni o 
změnách v rozvrzích či o jídelníčku, i rodiče žáků 
se ze stránek dozví pro ně důležité informace 
(harmonogram chystaných akcí, změny rozvrhů, 
vyhodnocení anket atd.). Aktuality, přehledné 
fotogalerie, videa, kalendáře akcí a prezentace 
úspěchů školy naopak zaujmou širokou veřejnost. 
Tím, že uživatelé najdou na internetu aktuální 
informace o žadateli, se bezpochyby zvyšuje jeho 
prestiž a věrohodnost nejen v rámci Kraje 
Vysočina.



5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Projekt bude realizován v souladu s Programem 
rozvoje Kraje Vysočina, v souladu s vyhlášeným 
grantovým programem a obecně platnými právními 
předpisy. Žadatel je schopný se spolupodílet na 
financování tohoto projektu a bude dodržovat 
zásady zdravého finančního řízení. Realizací 
projektu vzniknou nové webové stránky, které 
budou splňovat informační povinnost a stanou se 
moderním prostředkem komunikace mezi školou a 
jejím okolím. Projekt je dokonale připraven k 
realizaci a má reálný a průhledný rozpočet 
nákladů. Žadatel je schopný udržet projekt po 
celou dobu jeho udržitelnosti. Detailní popis 
projektu je připojen k této žádosti.

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Výstupem projektu je nová webová stránka s 
řadou nadstaveb a vylepšení, s užitečnými 
funkcemi vhodnými pro školská zařízení.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Začátek projektu - 1. července 2017
Konec projektu - 30. září 2017
Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o 
poskytnutí dotace a smlouvy s dodavatelem. 
Pokud tyto skutečnosti nastanou dříve, nic nebrátí 
tomu, aby realizace projektu začala s předstihem.



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Na realizaci projektu se budou organizačně podílet 
manažer projektu, programátor, grafik a copywriter, 
kteří mají bohaté zkušenosti s realizací projektů 
podobného typu, zejména v rámci OP Vzdělání 
pro konkurenceschopnost. Např. projekt KRUH - 
Propojení klíčových hráčů v oblasti dalšího 
vzdělávání dospělých v Kraji Vysočina, portál 
Technická Vysočina - partnerská síť vzdělávání 
dospělých nebo projekt Podpora rozvoje 
inovačních přístupů k vzdělávání a jejich využívání 
v MŠ. Realizátor projektu má i řadu zkušeností s 
realizováním projektů v programu Informační a 
komunikační technologie Fondu Vysočiny. Jedny z 
již realizovaných webových stránek dokonce 
dostaly ocenění za nejlepší webové stránky v 
kategorii školská zařízení v Kraji Vysočina. Kromě 
tvorby webů na na míru, provozuje realizátor také 
školský informační systém Etřídnice, spolupracuje 
se stovkou škol různého zaměření a úrovně, má 
tedy bohaté zkušenosti v oboru činnosti žadatale a 
pro bezproblémovou realizaci tohoto projektu s 
ním bude aktivně spolupracovat po celou dobu 
realizace projektu. Realizátor dále poskytuje IT 
školení a spravuje desítky různých webových 
stránek mimoškolního zaměření.

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

22 990 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

11 495 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

11 495 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 11 495 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

11 495 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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          .

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

1. Popis naplnění specifických kritérií
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Položkový rozpis nákladů projektu
5. Podrobný slovní popis projektu
6. Identifikace osoby zastupující PO

V Dobré Vodě  dne 31.03.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER
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Náze  projektu: No é e o é strá k  )Š a MŠ Do rá Voda 

Náze  žadatele:   )áklad í škola a Mateřská škola Do rá Voda, příspě ko á orga iza e 

 

Spe ifi ká kritéria pro Titul A: We o é strá ky 

a) We o é strá ky udou aktualizo á y ěkolikrát týd ě – dík  jed odu hé ad i istra i 
sa ot ý  žadatele . 

 

b) Výsledke  projektu je li d-friendly web. We o é strá k  respektují pra idla t or  
přístup ého e u, které z ikl  za podpor  Mi isterst a i for atik  ČR. Například každý 
o rázek a e u á s ůj atri ut Alter ate, oz ače í každého odkazu ýstiž ě popisuje jeho 

íl i ez okol ího ko te tu, e  eo sahuje s takti ké h  apod.  
 

c) Projekt řeší i tegra i aute tizač í h a federalizač í h služe . No é e o é strá k  
u ožňují uži atelů  aute tiza i po o í rozšíře é so iál í sítě Facebook e o po o í 
i for ač ího s sté u pro škol  Etříd i e. Ukázka přihláše í do redakč ího s sté u  demo 

erzi iz íže.  

 

 

d) )áklade  o ý h e o ý h strá ek žadatele ude přehled ý redakč í systé , který ude 
u ožňo at jed odu hou ad i istra i z řad za ěst a ů žadatele. Te to redakč í s sté  je 

dle uži atelů rozděle ý a d ě části – „Ba ke d“ ad i istra e – e eřej á část , Fro te d“ 
pro á ště ík  e u – eřej á část . Skrz te to s sté  je ož é kládat uži atelská 

i terakti í data do e eřej é e o eřej é části. 
 

Redakč í s sté  je o oha e  o růz é odul  aplika e , se který i je ož é 
prostřed i t í  ad i istra e pra o at. Jed á se o odul , které jsou t oře  pří o a 

íru školá  a školský  zaříze í : kale dář ak í, škol í jídel a preze ta e jídel ího lístku 
společ ě s alerge , fotogalerie u ožňují í piktoriál í preze ta i škol , diskuz í fóru  
u ožňují í říze ou ko u ika i ezi školou a její  okolí , studij í ateriál  ož ost 
kládá í podkladů pro do á í pro ičo á í pro ra ého uči a , stude tský přístup, RSS (tzv. 

syndikace obsahu). Projekt řeší í e jak d ě e o é aplika e.  
 

e) Dík  o ý  e o ý  strá ká  získá škola, pro ni cennou, zpět ou az u od i ter eto ý h 
á ště íků rodičů, žáků i široké eřej osti , kterou ze součas ý h strá ek ů e  e á. 
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Bude ož é pra o at se statistika i á ště osti strá k . Po o í pří é ad i istra e e u 
ůže žadatel řídit skupi o é diskuze, kde lze asta it i o eze í jed otli ý h uži atelů. Mezi 

použitý i aplika emi bude i ož ost podá í zprá  po o í e-podatel , rodiče udou ít 
ož ost o lou at žák  přes e-omluvenku. Reak e uži atelů strá ek za h tí i h sta á 

fa e ooko á tlačítka „lí í se i“ a „sdílet“.  
 

f) We o é strá k  jsou u ikát í s ý  redakč í  systé e , který l i utý a základě 
potře  škol a školský h zaříze í růz ý h úro í. Dík  užité u redakč í u s sté u je ož é 

el i s ad o a r hle strá k  editovat sa ot ý  žadatele . Redakč í s sté  dodržuje 
sta dard  HTML5 da ý  ko sor ie  W3C (standard W3C a BFW). Vizuál í preze ta e je 

t oře á po o í kaskádo ý h st lů  ej oder ější erzi CSS 3. Součástí redakč ího 
s sté u jsou i moduly a íru přizpůso e é školá , jako apříklad fotogalerie u ožňují í 

kládat fotografie i idea , aktuál í jídel í lístek tz . o li e jídel a  ne o kale dář ak í 
i for ují í okolí škol  o projekte h a ak í h). Origi ál í udou e o é strá k  taktéž s ý  

designem, který ude přizpůso e  harakteru a potře á  škol  a záro eň ude 
korespondovat s lokál í  u ístě í . Dík  še  užitý  pr kům ude e o á strá ka 

škol  atrakti í eje  pro její žák , za ěst a e škol , ale i pro širokou eřej ost.  
 

g) Realiza í tohoto projektu získá žadatel o é e o é strá k  s last í ož ostí sprá . 
Mož ost pří é administrace ez li itů, které á součas á strá ka a ezplat é platfor ě, 

při ese o ý ko u ikač í ka ál a o ý způso  preze ta e. Tí , že á ště í i e u ajdou 
a e u přehled ě uspořáda é, aktuál í a ko plet í i for a e o škole, z ýší se tak 
ezpo h  její ěrohod ost a prestiž. V t oře í o ý h e o ý h strá ek ude ít 

poziti í li  a ko u ika i ezi sa ot ý  žadatele  a její  okolí ; o ou e o ou 
preze ta í ude o i škola lépe pl it s ou i for ač í po i ost. Realiza í projektu dojde 
o e ě ke z ýše í úro ě i for ač í a ko u ikač í te h ologie.  Velkou ýhodou ude pro 
žadatele již z iňo a á pří á ad i istra e strá ek, dík  které získá o é ož osti o li e 
služe  a dík  které ude r hleji reago at a s é potře . Pro každý su jekt, stej ě tak i pro 
příspě ko ou orga iza i tohoto t pu, je žd  důležitá zpět á az a, kterou o ý e  

a íd e. No á for a ko u ika e ezi žák  a učiteli ůže doko e i zlepšit sa ot ý 
prospě h žáků, protože rozšiřuje ož osti ýuk  o zá a ější for u – získá í pod ětů 
po o í diskuz ího fóra, kládá í studij í h ateriálů a testů. Žadatel získá o ý e  
s užiteč ý i fu k e i a příje ý  prostředí  pro še h  jeho uži atele. 
 

h) We o é strá k , resp. redakč í s sté , dispo ují o il í erzí e o ý h strá ek, a to 

po o í respo zi í erze desig u e u. Dík  spe ializo a ý  kaskádo ý  st lů  se 
respo zi í erze e o ý h strá ek adapti ě zo razí a o ile h, ta lete h i stol í h 
počítačí h. Mo il í přístup je podporo á . We o é strá k  tak respektují o é tre d  
a z šují í se pe etra i o il í h zaříze í. 
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Náze  projektu: No é e o é strá ky ZŠ a MŠ Do rá Voda 

Náze  žadatele: Základ í škola a Mateřská škola Do rá Voda, příspě ko á orga iza e 

 

Položkový rozpis nákladů projektu – enová na ídka 

Položka 
Cena bez 

DPH 
DPH Cena vč. DPH 

Analýza, návrh webu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Grafický návrh 5 300 Kč 1 113 Kč 6 413 Kč 

Redakční systém - základní verze: 
 Administrační rozhraní pro 

správu webu 

 Kalendář akcí 
 Fotogalerie 

 Kontaktní formulář (e-podatelna) 

 E-omluvenka 

 Správcovská oprávnění 
 Vyhledávání 
 Integrace sociálních sítí 
 Statistiky návštěvnosti 
 RSS, Drobečková navigace, 

Mapa webu, Prohlášení o 
přístupnosti 

12 500 Kč 2 625 Kč 15 125 Kč 

Redakční systém - rozšíření: 
 Školní jídelna 

 Nástěnka 

 Diskuze 

 Anketa 

1 200 Kč 252 Kč 1 452 Kč 

Doména 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Webhosting 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Cena celkem 19 000 Kč  3 990 Kč 22 990 Kč 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0015) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá 
adresa: Česká Bělá 300, Česká Bělá, 58261  
IČO: 70981329 
zastoupen: Mgr. Lubomír Voneš, editel 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Městys Česká Bělá) - z izovatele: Komerční banka, 
3528521/0100 (rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové organizace  
k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Nové webové stránky ZŠ a MŠ Česká Bělá, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 13007 Kč (slovy: t inácttisícsedm korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 26015 Kč 

Výše dotace v Kč 13007 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 13008 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0015, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
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- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 
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4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 2. 4. 2017. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Lubomír Voneš Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-02_04_17-24 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Nové webové stránky ZŠ a MŠ Česká Bělá

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Základní škola a Mateřská škola 
Česká Bělá

Právní forma: Příspěvková organizace

Ulice: Česká Bělá 300

Obec: Česká Bělá

PSČ: 58261

Pošta: Česká Bělá

IČO/RČ: 70981329

Název banky: Komerční banka

Číslo účtu: 5638521/0100

Statutární zástupce žadatele

Titul: Mgr. 

Jméno: Lubomír 

Příjmení: Voneš

Funkce: ředitel

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing. 

Jméno: Jana

Příjmení: Blažková

Funkce: projektový manažer

Email: jana.blazkova.88@gmail.com

Tel.: +420774718122



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

Přesný název: Městys Česká Bělá

IČO: 00267279

Název banky: Komerční banka

Číslo účtu: 3528521/0100

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Městys Česká Bělá - okres Havlíčkův Brod - Kraj 
Vysočina

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Současné webové stránky žadatele se nezměnily 
přes 10 let, takže zde nenajdeme moderní grafiku, 
ani responzivní zobrazení a funkce důležité pro 
školská zařízení. Web neumožňuje 
administrátorům práci v takovém rozsahu, v jakém 
by si představovali a potřebovali. Internetové 
stránky jsou na první pohled také nepřehledné pro 
uživatele, což negativně ovlivňuje jejich 
návštěvnost.
Vzhledem k velikosti a významnosti by chtěl 
žadatel vlastnit moderní web s novými funkcemi, 
který by upoutal a hlavně splňoval všechny jeho 
požadavky. Realizací projektu by chtěl získat 
pokročilejší formu webu, díky které by zlepšil svou 
online prezentaci.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektu je vytvořit pokročilejší formu webu s 
aplikacemi vhodnými pro činnosti školy. Úspěšná 
realizace projektu bude mít dopad na:
- zlepšení komunikace v rámci školy i žadatele s 
širokým okolím,
- přizpůsobení se moderním trendům ve světě 
online, lepší dostupnost stránek,
- nové možnosti vzdělávání,
- vlastní správa webových stránek, aktuálnost 
zprostředkovaných informací,
- zrychlení a nové možnosti zpětné vazby,
- propagace samotného žadatele apod.



4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Předmět projektu je zaměřen na zaměstnance 
žadatele, žáky školy, jejich rodiče i širokou 
veřejnost. Učitelé budou prostřednictvím webových 
stránek komunikovat se samotnými žáky pomocí 
školních oznámení, nástěnek tříd, studijních 
materiálů nebo anket, žáci budou informováni o 
změnách v rozvrzích či o jídelníčku, i rodiče žáků 
se ze stránek dozví pro ně důležité informace 
(harmonogram chystaných akcí, změny rozvrhů, 
vyhodnocení anket atd.). Aktuality, přehledné 
fotogalerie, videa, kalendáře akcí a prezentace 
úspěchů školy naopak zaujmou širokou veřejnost. 
Tím, že uživatelé najdou na internetu aktuální 
informace o žadateli, se bezpochyby zvyšuje jeho 
prestiž a věrohodnost nejen v rámci Kraje 
Vysočina.

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Projekt bude realizován v souladu s Programem 
rozvoje Kraje Vysočina, v souladu s vyhlášeným 
grantovým programem a obecně platnými právními 
předpisy. Žadatel je schopný se spolupodílet na 
financování tohoto projektu a bude dodržovat 
zásady zdravého finančního řízení. Realizací 
projektu vzniknou nové webové stránky, které 
budou splňovat informační povinnost a stanou se 
moderním prostředkem komunikace mezi školou a 
jejím okolím. Projekt je dokonale připraven k 
realizaci a má reálný a průhledný rozpočet 
nákladů. Žadatel je schopný udržet projekt po 
celou dobu jeho udržitelnosti. Detailní popis 
projektu je připojen k této žádosti.

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Výstupem projektu je nová webová stránka s 
řadou nadstaveb a vylepšení, s užitečnými 
funkcemi vhodnými pro školská zařízení.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Začátek projektu - 1. července 2017
Konec projektu - 30. září 2017
Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o 
poskytnutí dotace a smlouvy s dodavatelem. 
Pokud tyto skutečnosti nastanou dříve, nic nebrátí 
tomu, aby realizace projektu začala s předstihem.



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Na realizaci projektu se budou organizačně podílet 
manažer projektu, programátor, grafik a copywriter, 
kteří mají bohaté zkušenosti s realizací projektů 
podobného typu, zejména v rámci OP Vzdělání 
pro konkurenceschopnost. Např. projekt KRUH - 
Propojení klíčových hráčů v oblasti dalšího 
vzdělávání dospělých v Kraji Vysočina, portál 
Technická Vysočina - partnerská síť vzdělávání 
dospělých nebo projekt Podpora rozvoje 
inovačních přístupů k vzdělávání a jejich využívání 
v MŠ. Realizátor projektu má i řadu zkušeností s 
realizováním projektů v programu Informační a 
komunikační technologie Fondu Vysočiny. Jedny z 
již realizovaných webových stránek dokonce 
dostaly ocenění za nejlepší webové stránky v 
kategorii školská zařízení v Kraji Vysočina. Kromě 
tvorby webů na na míru, provozuje realizátor také 
školský informační systém Etřídnice, spolupracuje 
se stovkou škol různého zaměření a úrovně, má 
tedy bohaté zkušenosti v oboru činnosti žadatale a 
pro bezproblémovou realizaci tohoto projektu s 
ním bude aktivně spolupracovat po celou dobu 
realizace projektu. Realizátor dále poskytuje IT 
školení a spravuje desítky různých webových 
stránek mimoškolního zaměření.

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

26 015 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

13 007 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

13 007 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 13 008 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

13 008 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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          .

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

1. Popis naplnění specifických kritérií
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Položkový rozpis nákladů projektu
5. Podrobný slovní popis projektu
6. Identifikace osoby zastupující PO

V České Bělé  dne 2.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER
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Náze  projektu: No é e o é strá k  )Š a MŠ Česká Bělá 

Náze  žadatele: )áklad í škola a Mateřská škola Česká Bělá 

 

Spe ifi ká kritéria pro Titul A: We o é strá ky 

a) We o é strá ky udou aktualizo á y ěkolikrát týd ě – dík  jed odu hé ad i istra i 
sa ot ý  žadatele . 

 

b) Výsledke  projektu je li d-friendly web. We o é strá k  respektují pra idla t or  
přístup ého e u, které z ikl  za podpor  Mi isterst a i for atik  ČR. Například každý 
o rázek a e u á s ůj atri ut Alter ate, oz ače í každého odkazu ýstiž ě popisuje jeho 

íl i ez okol ího ko te tu, e  eo sahuje s takti ké h  apod.  
 

c) Projekt řeší i tegra i aute tizač í h a federalizač í h služe . No é e o é strá k  
u ožňují uži atelů  aute tiza i po o í rozšíře é so iál í sítě Facebook e o po o í 
i for ač ího s sté u pro škol  Etříd i e. Ukázka přihláše í do redakč ího s sté u  demo 

erzi iz íže.  

 

 

d) )áklade  o ý h e o ý h strá ek žadatele ude přehled ý redakč í systé , který ude 
u ožňo at jed odu hou ad i istra i z řad za ěst a ů žadatele. Te to redakč í s sté  je 

dle uži atelů rozděle ý a d ě části – „Ba ke d“ ad i istra e – e eřej á část , Fro te d“ 
pro á ště ík  e u – eřej á část . Skrz te to s sté  je ož é kládat uži atelská 

i terakti í data do e eřej é e o eřej é části. 
 

Redakč í s sté  je o oha e  o růz é odul  aplika e , se který i je ož é 
prostřed i t í  ad i istra e pra o at. Jed á se o odul , které jsou t oře  pří o a 

íru školá  a školský  zaříze í : kale dář ak í, škol í jídel a preze ta e jídel ího lístku 
společ ě s alerge , fotogalerie u ožňují í piktoriál í preze ta i škol , diskuz í fóru  
u ožňují í říze ou ko u ika i ezi školou a její  okolí , studij í ateriál  ož ost 
kládá í podkladů pro do á í pro ičo á í pro ra ého uči a , stude tský přístup, RSS (tzv. 

syndikace obsahu). Projekt řeší í e jak d ě e o é aplika e.  
 

e) Dík  o ý  e o ý  strá ká  získá škola, pro ni cennou, zpět ou az u od i ter eto ý h 
á ště íků rodičů, žáků i široké eřej osti , kterou ze součas ý h strá ek ů e  e á. 
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Bude ož é pra o at se statistika i á ště osti strá k . Po o í pří é ad i istra e e u 
ůže žadatel řídit skupi o é diskuze, kde lze asta it i o eze í jed otli ý h uži atelů. Mezi 

použitý i aplika emi bude i ož ost podá í zprá  po o í e-podatel , rodiče udou ít 
ož ost o lou at žák  přes e-omluvenku. Reak e uži atelů strá ek za h tí i h sta á 

fa e ooko á tlačítka „lí í se i“ a „sdílet“.  
 

f) We o é strá k  jsou u ikát í s ý  redakč í  systé e , který l i utý a základě 
potře  škol a školský h zaříze í růz ý h úro í. Dík  užité u redakč í u s sté u je ož é 

el i s ad o a r hle strá k  editovat sa ot ý  žadatele . Redakč í s sté  dodržuje 
sta dard  HTML5 da ý  ko sor ie  W3C (standard W3C a BFW). Vizuál í preze ta e je 

t oře á po o í kaskádo ý h st lů  ej oder ější erzi CSS 3. Součástí redakč ího 
s sté u jsou i moduly a íru přizpůso e é školá , jako apříklad fotogalerie u ožňují í 

kládat fotografie i idea , aktuál í jídel í lístek tz . o li e jídel a  ne o kale dář ak í 
i for ují í okolí škol  o projekte h a ak í h). Origi ál í udou e o é strá k  taktéž s ý  

designem, který ude přizpůso e  harakteru a potře á  škol  a záro eň ude 
korespondovat s lokál í  u ístě í . Dík  še  užitý  pr kům ude e o á strá ka 

škol  atrakti í eje  pro její žák , za ěst a e škol , ale i pro širokou eřej ost.  
 

g) Realiza í tohoto projektu získá žadatel o é e o é strá k , které u při esou oder í 
ko u ikač í ka ál a o ý způso  prezentace. Tí , že á ště í i e u ajdou na webu 

přehled ě uspořáda é, aktuál í a ko plet í informace o škole, z ýší se tak ezpo h  

á ště ost strá ek a také prestiž sa ot ého žadatele. V t oře í o ý h e o ý h strá ek 
ude ít poziti í li  a ko u ika i ezi sa ot ý  žadatele  a její  okolí ; novou 

e o ou preze ta í ude o i škola lépe pl it s ou i for ač í po i ost. Realiza í projektu 
dojde o e ě ke z ýše í úro ě i for ač í a ko u ikač í te h ologie.  Velkou ýhodou 

ude pro žadatele také oproti stá ají í  pod í ká  jed odušší administrace a í e 
ož ostí sprá  strá ek, ož á dopad i a r hlejší reak i a její aktuál í potře . Pro každý 

su jekt, stej ě tak i pro příspě ko ou orga iza i tohoto t pu, je žd  důležitá zpět á az a, 

kterou součas ý e  e a ízí.  No á for a ko u ika e ezi žák  a učiteli ůže dokonce 

i zlepšit sa ot ý prospě h žáků, protože rozšiřuje ož osti ýuk  o zá a ější for u – 

získá í pod ětů po o í diskuz ího fóra, kládá í studij í h ateriálů a testů.  

 

h) We o é strá k , resp. redakč í s sté , dispo ují o il í erzí e o ý h strá ek, a to 

po o í respo zi í erze desig u e u. Dík  spe ializo a ý  kaskádo ý  st lů  se 
respo zi í erze e o ý h strá ek adapti ě zo razí a o ile h, ta lete h i stol í h 
počítačí h. Mo il í přístup je podporo á . We o é strá k  tak respektují o é tre d  
a z šují í se pe etra i o il í h zaříze í. 
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Náze  projektu: No é ebo é strá ky ZŠ a MŠ Česká Bělá 

Náze  žadatele: Základ í škola a Mateřská škola Česká Bělá 

 

Položkový rozpis nákladů projektu – enová na ídka 

Položka 
Cena bez 

DPH 
DPH Cena vč. DPH 

Analýza, návrh webu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Grafický návrh 5 300 Kč 1 113 Kč 6 413 Kč 

Redakční systém - základní verze: 
 Administrační rozhraní pro 

správu webu 

 Kalendář akcí 
 Fotogalerie 

 Kontaktní formulář (e-podatelna) 

 E-omluvenka 

 Správcovská oprávnění 
 Vyhledávání 
 Integrace sociálních sítí 
 Statistiky návštěvnosti 
 RSS, Drobečková navigace, 

Mapa webu, Prohlášení o 
přístupnosti 

15 000 Kč 3 150 Kč 18 150 Kč 

Redakční systém - rozšíření: 
 Školní jídelna 

 Nástěnka 

 Diskuze 

 Anketa 

1 200 Kč 252 Kč 1 452 Kč 

Doména 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Webhosting 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Cena celkem 21 500 Kč  4 515 Kč 26 015 Kč 

 



 

Strana 1 (celkem 7)  

 

FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0017) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Krajská knihovna Vysočiny 
adresa: Havlíčkovo náměstí Ř7, Havlíčkův Brod, 58001  
IČO: 70950164 
zastoupen: Ing. Jitka Hladíková, editelka 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: ČSOB 

číslo účtu: 250812378/0300 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Upgrade webových stránek Krajské knihovny Vysočiny, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy 
jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
 

Čl. 4 



 

Strana 2 (celkem 7)  

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 20000 Kč (slovy: dvacettisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 45000 Kč 

Výše dotace v Kč 20000 Kč 

Výše dotace v %  44,44 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 55,56 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 25000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1992 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0017, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 31. 3. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Jitka Hladíková Mgr. Pavel Pacal 
 ředitelka náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-03_04_17-26 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu
Upgrade webových stránek Krajské knihovny 
Vysočiny

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Krajská knihovna Vysočiny

Právní forma: příspěvková organizace zřizovaná 
krajem

Ulice: Havlíčkovo náměstí 87

Obec: Havlíčkův Brod

PSČ: 58001

Pošta: Havlíčkův Brod

IČO/RČ: 70950164

Název banky: ČSOB

Číslo účtu: 250812378/0300

Statutární zástupce žadatele

Titul: Ing.

Jméno: Jitka

Příjmení: Hladíková

Funkce: ředitelka

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Mgr.

Jméno: Irena

Příjmení: Brezovic

Funkce: zástupkyně ředitelky

Email: brezovic@kkvysociny.cz

Tel.: 569400481



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

Přesný název:          

IČO:          

Název banky:          

Číslo účtu:          

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, síť veřejných 
knihoven v ČR

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

KKV provozuje webové stránky na adrese 
http://www.kkvysociny.cz. Vzhledem ke stále 
narůstajícím požadavkům na on-line služby je však 
tento web zejména po technické stránce již 
nevyhovující. Proto jsme se ho rozhodli 
zmodernizovat a zaktualizovat. Moderní webové 
stránky zlepší efektivní komunikaci s veřejností 
on-line, budou důstojně a lépe prezentovat 
krajskou knihovnu. Modernizace systému 
znemožní případné hackerské útoky a tím i zvýší 
bezpečnost vkládaných dat tak, aby plně 
vyhovoval současným zvyšujícím se nárokům jak 
uživatelů, tak i KKV, jako provozovatele webu. 
Zároveň chceme, aby web plně vyhovoval i 
specifickým potřebám a požadavkům, které jsou, 
jak na on-line služby knihoven, tak i na aktuálnost 
a přístupnost zveřejňovaných informací kladené. 
Kvalita a přístupnost on-line služeb jsou pro KKV 
velmi významné i s ohledem na to, že je plně 
využívají nejen individuální čtenáři a uživatelé, ale 
náhodní virtuální návštěvníci z řad široké 
veřejnosti a ostatní veřejné knihovny v Kraji 
Vysočina i celé ČR při zajišťování meziknihovních 
služeb pro své uživatele (MVS apod.)



3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

-- aktualizace a modernizace redakčního systému, 
aby splňoval nároky na moderní interaktivní web a 
zároveň byl plně validní dle W3C, blind friendly, 
atd.
- lepší prezentace KKV a jejích akcí na internetu
- zlepšení on-line služeb KKV a komunikace s 
pravidelnými uživateli služeb knihovny i náhodnými 
návštěvníky
- možnost poskytovat co nejaktuálnější informace i 
uživatelům nejrozmanitějších zařízení
- zlepšení on line služeb KKV při zajišťování 
požadavků ostatních knihoven na meziknihovní 
služby
- lepší viditelnost webu (přístupný web je zároveň 
také tzv. "robot-friendly", tzn. že je přístupný i 
robotům, které používají vyhledávače (např. 
Google) při procházení a indexování webových 
stránek
- posilování značky (webová stránka jasně 
deklaruje, že nikoho nediskriminuje, dává velmi 
pozitivní signál o své solidnosti a vzbuzuje ve 
veřejnosti pozitivní emoce)

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

- současní i potencionální čtenáři a běžní i virtuální 
návštěvníci KKV (zejména v oblasti zpřístupňování 
a využívání nabízených on -line služeb, zvýšení 
povědomí o nabídce přímých služeb, vzdělávacích 
a kulturních akcí pro čtenáře i veřejnost apod.)
- široká veřejnost (zpřístupnění informací o akcích, 
nabízených službách, o možnostech využití služeb 
apod.)
- síť veřejných knihoven v rámci kraje i ČR (pro 
jejich uživatele zlepšení a prohloubení on line 
služeb v rámci meziknihovních služeb)

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Projekt je zaměřen zejména na:
- upgrade grafického návrhu webu
- aktualizace šablony webu
- implementace potřebných modulů (plaginů) do 
redakčního systému
- zlepšení zabezpečení systému
- reinstalace a konfigurace webových stránek
Blíže viz. příloha č.5 - Slovní popis projektu



6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Moderní webové stránky zlepší efektivní 
komunikaci s veřejností on-line, budou důstojně a 
lépe prezentovat krajskou knihovnu. Modernizace 
systému znemožní případné hackerské útoky a tím 
i zvýší bezpečnost vkládaných dat. Přístupný web 
je zároveň také tzv. "robot-friendly". Je tedy 
přístupný i robotům, které používají vyhledávače 
(např. Google) při procházení a indexování 
webových stránek. Přístupný web vyhledavače 
snáze procházejí a rozpoznávají jeho obsah, které 
pak indexují. A díky dobrým výsledkům ve 
vyhledávačích pak může opět stoupat 
návštěvnost, která je navíc velmi dobře cílená. 
Počítáme i s tím, že dojde i k  posilování značky. 
Tento efekt vychází z toho, že v moderním 
západním typu společnosti je diskriminace 
kohokoliv amorální a ten, kdo se jí dopouští, bývá 
vnímán velmi negativně. Ačkoliv se v rámci naší 
republiky k tomuto modelu teprve blížíme, náznaky 
jsou patrné už nyní. Tím, že webová stránka jasně 
deklaruje, že nikoho nediskriminuje, dává velmi 
pozitivní signál o své solidnosti a vzbuzuje ve 
veřejnosti pozitivní emoce.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o 
poskytnutí podpory:
- do dvou týdnů od podpisu smlouvy bude 
provedena specifikace aktualizace a redesignu 
webu, včetně korektury,
- realizace celého projektu bude ukončena 
nejpozději do tří měsíců od podpisu smlouvy o 
poskytnutí podpory, nejpozději však do 30. 11. 
2017.

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Krajská knihovna Vysočiny má bohaté zkušenosti 
s realizací projektů menšího rozsahu. Pravidelně 
získáváme finanční prostředky z dotačních 
programů kraje a Ministerstva kultury ČR. Po 
organizační stránce zajistí projekt zaměstnanci 
KKV, po odborné stránce bude konzultováno se 
správci sítě KKV a specializovanými firmami.



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

45 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

20 000 Kč 44,44 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

20 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 25 000 Kč 55,56 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

25 000 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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..

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

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, včetně jmenovacího dekretu ředitelky KKV
3. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
4. Podrobný slovní popis projektu

V Havlíčkově Brodě dne  dne 31.3.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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



 

 

  

Příloha č. 1  
žádosti o posk t utí dotace z FV 

I for ač í a ko u ikač í technologie 2017 

Titul A: We o é strá k  

Krajská knihovna V soči  

Struč ý popis apl ě í spe ifi ký h kritérií 
Spe ifi ká kritéria pro Titul A: We ové strá k : 

a) s sté  aktualiza í (u eďte, jak často aktualizace pro íhají, žádou í jsou častější 
aktualizace odové rozpětí 0-3) 

Aktualizace webu pro íhají obvykle de ě. No ý redakč í s sté  by ěl zjed odušit každode í 
aktualizace při za ho á í ezpeč osti. 
 

b) dostupnost e o ý h stránek (blind-friendly web, u eďte, zda je nebo e í použita 

blind-friendly technologie nebo ji á technologie zlepšují í čitel ost webu pro zdra ot ě z e ýhod ě é 

skupiny uži atelů  odové rozpětí 0-2) 

Technologie blind-friendly je základ í pod í kou pro aktualizaci o ého webu. Mezi aši i uži ateli jsou i 

e ido í a sla ozra í. V součas é do ě, kdy ětši a ladý h lidí prohlíží web přes o il í zaříze í, je 

nezbytnou last ostí webu i jeho responsivita. Dostup é strá k  jsou sa ozřej ě pouze v případe h 

valid ího kódu, elký ýz a  á i jed ot é zo raze í ve še h oder í h prohlížečí h.  
 

c) integrace aute tizač í h a federalizač í h služe   

 odové rozpětí 0-2) 

 

d) užití e o é aplikace u eďte, zda projekt řeší e o é aplikace apř. for ulářo á 

podá í, i terakti í kládá í a prezentace dat atd.), případ ě u eďte jaké aplikace 

jsou řeše  odové rozpětí 0-2) 

S sté  použí á for uláře, apř. o jed á ka ezik iho í h ýpůjček, rešerší, služ a Napište á , zasílá í 
i fo ailů; u ožňuje irtuál í prohlídku prostor knihovny, kládá í fotogalerií, propoje í s k iho í  

s sté e . 
 

e) zpět á vazba od uži atelů prostřed i t í  e o ý h strá ek popište způso  zpět é 

vazby) odové rozpětí 0-3) 

)pět á vazba mezi uži ateli a knihovnou pro íhá ěkolika cestami: prostřed i t í  služe  Napište á  a 

Tipy na ákup, prostřed i t í  anket, apod. Propoje í  s Google Analytics lze detail ě zjistit, na co 

uži atelé ej í e klikají (na jaký odkaz, na jaký prvek, do jakého for uláře , jaké strá k  si prohlíží, co 

hledá ají, jak na strá k  při hází z Internetu. Po pečli é a alýze lze strá k  postup ě dále upravovat a 

lepšo at tak, aby ílo é skupi ě poskytovaly informace ejsprá ější  způso e  (tedy tak, jak tomu 

da á ílo á skupina ej í e rozu í podle toho, jak strá k  použí á . 
 

f) originalita a inovativnost projektu u eďte, v če  je projekt i o ati í či origi ál í  

odové rozpětí 0-4) 

We o é strá k  knihovny jsou i terakti í, s oder í  flat designem, uži atelé mohou jejich 

prostřed i t í  z pohodlí domova řídit mnohé záležitosti, k ůli který  by jinak museli do knihovny (on-

line for uláře: rešerše a MVS, předregistra e, rezervace či odlože í dokumentu, Infomail, dálko ý vstup do 

data ází apod.). Upgrade redakč ího s sté u us ad í prá i s edita í strá ek - z ýše í pu likač í či osti. 
 

g) pří os projektu z hlediska žadatele u eďte, v če  a jak je projekt pří os ý  odové 

rozpětí 0-4) 

No é e o é strá k  knihovny budou reagovat na ej o ější trendy. Budou přehled ější a svou 



 

 

  

srozumitelnou hierar hií a s sté e  rubrik budou lépe vyhovovat tzv. i tuiti í u hledá á í, budou 

lépe vyhovovat uži atelů . Jed odušeji a přehled ěji se budou kládat i zobrazovat novinky a aktuality a 

poz á k  na aktuál í akce. Prostřed i t í  strá ek bude do házet k ětší interakci mezi knihovnou a 

uži atele , strá k  k iho ě poskytnou lepší zpět ou vazbu v oblasti služe , napomohou ětší propagaci 

knihovny. Z hlediska za ezpeče í dojde k elké u zlepše í. Strá k  budou pro uži atele i provozovatele 

mnohem ezpeč ější. Součástí redakč ího s sté u bude ěkolik úro í auto ati ký h kontrol stup í h 

dat čet ě e o ého firewallu. Tyto kontroly za raňují še  podstat ý  t pů  útoků, které mohou 

způso it apade í strá ek a lože í škodli ého kódu který á obvykle za úkol špeho at uži atele, 
rozesílat e žáda é e-maily, krást data, ě it obsah apod.).  

 

h) podpora o il ího přístupu (podpora o il í h zaříze í, spe ializo a é styly, o il í aplikace) 

odové rozpětí 0-2) 

No é e o é strá k  budou pl ě respo zi í. To z a e á, že web bude přístup ý a použitel ý z 

jakéhokoli  o il ího zaříze í, strá k  se sami da é u zaříze í přizpůso í. Web bude do ře použitel ý jak 

z alého, tak i z ětšího o il ího telefonu, z tabletu a počítače s růz ý i velikostmi monitoru atp.  

 



 

 

  

 

Příloha č. 3  
žádosti o posk t utí dotace z FV 

I for ač í a ko u ikač í technologie 2017 

Titul A: We o é strá k  

Krajská knihovna V soči  

 

Podro ý položkový rozpis ákladů projektu 

 

Druh ákladu Celkem 

Fi a č í 
prostředk  

žadatele 

Dotace 

(v rá i 
uz atel ý
h výdajů) 

1. Oso í áklad  za ěst a ů čle ů  žadatele 0 0 0 

2. Ostat í oso í áklad  0 0 0 

3. Cestov é 0 0 0 

4. Materiálové áklad  0 0 0 

5. Služ  (licence, instalace, konfigurace, proškole í  45 000 25 000 20 000 

6. Náje é   0 0 0 

7. Fi a č í áklad  0 0 0 

PROVO)NÍ VÝDAJE CELKEM položk  1-7) 45 000 25 000 20 000 

8. Dlouhodo ý h ot ý i vestič í majetek 0 0 0 

9. Dlouhodo ý eh ot ý i vestič í majetek 0 0 0 

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM položky 8-9) 0 0 0 

VÝDAJE CELKEM  45 000 25 000 20 000 

 



 

Strana 1 (celkem 7)  

 

FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0018) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace 
adresa: Nádražní 1300, Byst ice nad Pernštejnem, 59301  
IČO: 29253136 
zastoupen:  Milada Krásenská, editelka 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Město Bystřice nad Pernštejnem) - z izovatele:  
Komerční banka, ř005-723751/0100 (rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah 
p íspěvkové organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Nové webové stránky ZUŠ Byst ice nad Pernštejnem, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy 
jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 16988 Kč (slovy: 

šestnácttisícdevětsetosmdesátosm korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 33977 Kč 

Výše dotace v Kč 16988 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 16989 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0018, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
739339/p1=8764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 3. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Milada Krásenská Mgr. Pavel Pacal 
 ředitelka náměstek hejtmana 

 

 



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)

 FV01977-03_04_17-27 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu
Nové webové stránky ZUŠ Bystřice nad 
Pernštejnem 

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Základní umělecká škola Bystřice 
nad Pernštejnem, příspěvková 
organizace

Právní forma: Příspěvková organizace

Ulice: Nádražní 1300

Obec: Bystřice nad Pernštejnem

PSČ: 59301

Pošta: Bystřice nad Pernštejnem

IČO/RČ: 29253136

Název banky: Komerční banka

Číslo účtu: 43-8510030257/0100

Statutární zástupce žadatele

Titul:          

Jméno: Milada 

Příjmení: Krásenská

Funkce: ředitelka

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing. 

Jméno: Jana

Příjmení: Blažková

Funkce: projektový manažer

Email: jana.blazkova.88@gmail.com

Tel.: +420774718122



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

Přesný název: Město Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 00294136

Název banky: Komerční banka

Číslo účtu: 9005-723751/0100

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Město Bystřice nad Perštejnem - okres Žďár nad 
Sázavou - Kraj Vysočina

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Žadatel má v současné době webové stránky na
doméně http://www.zusbnp.cz, ale není spokojený 
s jejich správou, která ztěžuje aktualizaci a 
vkládání důležitých informací, chybí mu řada 
funkcí. Web nevyhovuje graficky, je nepřehledný. 
Škola by chtěla získat stránky moderní, s 
responzivním designem, multimediálními prvky a 
jednoduchou administrací. Bez realizace tohoto 
projektu není žadatel schopný sám všeho 
dosáhnout.
Nové webové stránky by se staly atraktivním 
komunikačním prostředkem se všemi cílovými 
skupinami, obsahovaly by více možností zpětné 
vazby, řadu funkčních modulů odpovídající 
zaměření školy a díky své intuitivní administraci by 
lépe zachycovaly dění ve škole.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektu je vytvořit pokročilejší formu webu s 
aplikacemi vhodnými pro činnosti umělecké školy. 
Úspěšná realizace projektu bude mít dopad na:
- zlepšení komunikace v rámci školy i žadatele s 
širokým okolím,
- přizpůsobení se moderním trendům ve světě 
online, lepší dostupnost stránek,
- vlastní správa webových stránek, aktuálnost 
zprostředkovaných informací,
- zrychlení a nové možnosti zpětné vazby,
- propagace samotného žadatele apod.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Předmět projektu je zaměřen na zaměstnance 
žadatele, žáky školy, jejich rodiče i širokou 
veřejnost. Učitelé budou prostřednictvím webových 
stránek komunikovat se samotnými žáky pomocí 
školních oznámení, nástěnek tříd nebo anket, žáci 
budou informováni o změnách v rozvrzích, i rodiče 
žáků se ze stránek dozví pro ně důležité informace 
(harmonogram chystaných akcí, změny rozvrhů, 
vyhodnocení anket atd.). Aktuality, přehledné 
fotogalerie, videa, multimediální prezentace, 
kalendáře akcí a záznam o úspěších školy naopak 
zaujmou širokou veřejnost. Tím, že uživatelé 
najdou na internetu aktuální informace o žadateli, 
se bezpochyby zvyšuje jeho prestiž a věrohodnost 
nejen v rámci Kraje Vysočina.



5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Projekt bude realizován v souladu s Programem 
rozvoje Kraje Vysočina, v souladu s vyhlášeným 
grantovým programem a obecně platnými právními 
předpisy. Žadatel je schopný se spolupodílet na 
financování tohoto projektu a bude dodržovat 
zásady zdravého finančního řízení. Realizací 
projektu vzniknou nové webové stránky, které 
budou splňovat informační povinnost a stanou se 
moderním prostředkem komunikace mezi školou a 
jejím okolím. Projekt je dokonale připraven k 
realizaci a má reálný a průhledný rozpočet 
nákladů. Žadatel je schopný udržet projekt po 
celou dobu jeho udržitelnosti. Detailní popis 
projektu je připojen k této žádosti.

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Výstupem projektu je nová webová stránka s 
moderním designem a řadou nadstaveb a 
vylepšení.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Začátek projektu - 1. července 2017
Konec projektu - 30. září 2017
Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o 
poskytnutí dotace a smlouvy s dodavatelem. 
Pokud tyto skutečnosti nastanou dříve, nic nebrátí 
tomu, aby realizace projektu začala s předstihem.

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Na realizaci projektu se budou organizačně podílet 
manažer projektu, programátor, grafik a copywriter, 
kteří mají bohaté zkušenosti s realizací projektů 
podobného typu, zejména v rámci OP Vzdělání 
pro konkurenceschopnost. Např. projekt KRUH - 
Propojení klíčových hráčů v oblasti dalšího 
vzdělávání dospělých v Kraji Vysočina, portál 
Technická Vysočina - partnerská síť vzdělávání 
dospělých nebo projekt Podpora rozvoje 
inovačních přístupů k vzdělávání a jejich využívání 
v MŠ. Realizátor projektu má i řadu zkušeností s 
realizováním projektů v programu Informační a 
komunikační technologie Fondu Vysočiny. Jedny z 
již realizovaných webových stránek dokonce 
dostaly ocenění za nejlepší webové stránky v 
kategorii školská zařízení v Kraji Vysočina. Kromě 
tvorby webů na na míru, provozuje realizátor také 
školský informační systém Etřídnice, spolupracuje 
se stovkou škol různého zaměření a úrovně, má 
tedy bohaté zkušenosti v oboru činnosti žadatale a 
pro bezproblémovou realizaci tohoto projektu s 
ním bude aktivně spolupracovat po celou dobu 
realizace projektu. Realizátor dále poskytuje IT 
školení a spravuje desítky různých webových 
stránek mimoškolního zaměření.



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

33 977 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

16 988 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

16 988 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 16 989 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

16 989 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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          .

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

1. Popis naplnění specifických kritérií
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Položkový rozpis nákladů projektu
5. Podrobný slovní popis projektu
6. Identifikace osoby zastupující PO

V Bystřici nad Perštejnem  dne 3.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER
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Náze  projektu: No é e o é strá k  )UŠ B stři e ad Per štej e   

Náze  žadatele: )áklad í u ěle ká škola B stři e ad Per štej e ,  
příspě ko á orga iza e 

 

Spe ifi ká kritéria pro Titul A: We o é strá ky 

a) We o é strá ky udou aktualizo á y ěkolikrát týd ě – dík  jed odu hé ad i istra i 
sa ot ý  žadatele . 

 

b) Výsledke  projektu je li d-friendly web. We o é strá k  respektují pra idla t or  
přístup ého e u, které z ikl  za podpor  Mi isterst a i for atik  ČR. Například každý 
o rázek a e u á s ůj atri ut Alter ate, oz ače í každého odkazu ýstiž ě popisuje jeho 

íl i ez okol ího ko te tu, e  eo sahuje s takti ké h  apod.  
 

c) Projekt řeší i tegra i aute tizač í h a federalizač í h služe . No é e o é strá k  
u ožňují uži atelů  aute tiza i po o í rozšíře é so iál í sítě Facebook e o po o í 
i for ač ího s sté u pro škol  Etříd i e. Ukázka přihláše í do redakč ího s sté u  demo 

erzi iz íže.  

 

 

d) )áklade  o ý h e o ý h strá ek žadatele ude přehled ý redakč í systé , který ude 
u ožňo at jed odu hou ad i istra i z řad za ěst a ů žadatele. Te to redakč í s sté  je 

dle uži atelů rozděle ý a d ě části – „Ba ke d“ ad i istra e – e eřej á část , Fro te d“ 
pro á ště ík  webu – eřej á část . Skrz te to s sté  je ož é kládat uži atelská 

i terakti í data do e eřej é e o eřej é části. 
 

Redakč í s sté  je o oha e  o růz é odul  aplika e , se který i je ož é 
prostřed i t í  ad i istra e pra o at. Jed á se o odul , které jsou t oře  pří o a 

íru školá  a školský  zaříze í : kale dář ak í, fotogalerie u ožňují í piktoriál í 
preze ta i škol , diskuz í fóru  u ožňují í říze ou ko u ika i ezi školou a její  okolí , 
e-podatelna, e-omluvenka, studij í ateriál  ož ost kládá í podkladů pro studium), 

stude tský přístup, RSS (tzv. syndikace obsahu). Projekt řeší í e jak d ě e o é aplika e.  
 

e) Dík  o ý  e o ý  strá ká  získá škola rychlou zpět ou az u od i ter eto ý h 
á ště íků rodičů, žáků i široké eřej osti , kterou a součas é  e u postrádá. Mezi 
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použitý i aplika emi bude ož ost podá í zprá  po o í e-podatel , rodiče udou ít 
ož ost o lou at žák  přes e-omluvenku či ji  staho at doplňko é studij í ateriál  a 

jadřo at se k růz ý  té atů . Reak e uži atelů strá ek za h tí i h sta á fa e ooko á 
tlačítka „lí í se i“ a „sdílet“.  
 

f) We o é strá k  jsou u ikát í s ý  redakč í  systé e , který l i utý a základě 
potře  škol a školský h zaříze í růz ý h úro í. Dík  užité u redakč í u s sté u je ož é 

el i s ad o a r hle strá k  editovat sa ot ý  žadatele . Redakč í s sté  dodržuje 
sta dard  HTML5 da ý  ko sor ie  W3C (standard W3C a BFW). Vizuál í preze ta e je 

t oře á po o í kaskádo ý h st lů  ej oder ější erzi CSS 3. Součástí redakč ího 
s sté u jsou i moduly a íru přizpůso e é školá , jako apříklad fotogalerie u ožňují í 
vkládat fotografie, idea i ulti ediál í preze ta e  ne o kale dář ak í i for ují í okolí 
škol  o projekte h a ak í h). Origi ál í udou e o é strá k  taktéž s ý  designem, který 

ude přizpůso e  harakteru a potře á  škol  a záro eň ude korespo do at s lokál í  
u ístě í . Dík  še  užitý  pr kům ude e o á strá ka škol  atrakti í eje  pro její 
žák , za ěst a e škol , ale i pro širokou eřej ost.  

 

g) Realiza í tohoto projektu získá žadatel e o é strá k , které u při esou o ý způso  
komunikace a prezentace e s ětě i ter etu. Tí , že á ště í i e u ajdou a e u 
přehled ě uspořáda é, aktuál í a ko plet í i for a e o škole, z ýší se tak ezpo h  její 

ěrohod ost a prestiž. V t oře í o ý h e o ý h strá ek ude ít poziti í li  a 
ko u ika i ezi sa ot ý  žadatele  a její  okolí ; o ou e o ou preze ta í ude o i 
škola lépe pl it s ou i for ač í po i ost. Realiza í projektu dojde o e ě ke z ýše í 
úro ě i for ač í a ko u ikač í te h ologie. Velkou ýhodou ude pro žadatele také 
pří á ad i istra e strá ek, tí  páde  r hlejší reak e a její aktuál í potře , ož í 
postrádá. Pro každý su jekt, stej ě tak i pro příspě ko ou orga iza i tohoto t pu, je žd  
důležitá zpět á az a, a kterou se při realiza i projektu ezapo e e o é aplika e  
e-podatelna, e-o lu e ka a další .   
 

h) We o é strá k , resp. redakč í s sté , dispo ují o il í erzí e o ý h strá ek, a to 

po o í respo zi í erze desig u e u. Dík  spe ializo a ý  kaskádo ý  st lů  se 
respo zi í erze e o ý h strá ek adapti ě zo razí a o ile h, ta lete h i stol í h 
počítačí h. Mo il í přístup je podporo á . We o é strá k  tak respektují o é tre d  
a z šují í se pe etra i o il í h zaříze í. 
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Náze  projektu: No é e o é strá ky ZUŠ Bystři e ad Per štej e   

Náze  žadatele: Základ í u ěle ká škola Bystři e ad Per štej e ,  
příspě ko á orga iza e 

 

Položkový rozpis nákladů projektu – enová na ídka 

Položka 
Cena bez 

DPH 
DPH Cena vč. DPH 

Analýza, návrh webu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Grafický návrh 5 300 Kč 1 113 Kč 6 413 Kč 

Redakční systém - základní verze: 
 Administrační rozhraní pro 

správu webu 

 Kalendář akcí 
 Fotogalerie 

 Kontaktní formulář (e-podatelna) 

 E-omluvenka 

 Správcovská oprávnění 
 Vyhledávání 
 Statistiky návštěvnosti 
 RSS, Drobečková navigace, 

Mapa webu, Prohlášení o 
přístupnosti 

17 500 Kč 3 675 Kč 21 175 Kč 

Redakční systém - rozšíření: 
 Rozvrhy hodin 

 Nástěnka 

 Diskuze 

 Anketa 

 Integrace Facebooku 
 Integrace multimediálních prvků 

5 280 Kč 1 109 Kč 6 389 Kč 

Doména 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Webhosting 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Cena celkem 28 080 Kč  5 897 Kč 33 977 Kč 

 



 

Strana 1 (celkem 7)  

 

FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0019) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
ZŠ Rokytnice nad Rokytnou 
adresa: Rokytnice nad Rokytnou 15, Rokytnice nad Rokytnou, 67525  
IČO: 70993271 
zastoupen: Mgr. Martin Hanák, editel školy 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Městys Rokytnice nad Rokytnou) - z izovatele: Česká 
spo itelna a.s., 152251731ř/0Ř00 (rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy 
jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 7865 Kč (slovy: 

sedmtisícosmsetšedesátpět korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 15730 Kč 

Výše dotace v Kč 7865 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 7865 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0019, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  



 

Strana 5 (celkem 7)  

- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 
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4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 31. 3. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Martin Hanák Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel školy náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-04_04_17-28 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu
Webové stránky ZŠ a MŠ Rokytnice nad 
Rokytnou

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: ZŠ Rokytnice nad Rokytnou

Právní forma: Zřizovaná organizace

Ulice: Rokytnice nad Rokytnou 15

Obec: Rokytnice nad Rokytnou

PSČ: 67525

Pošta: Rokytnice nad Rokytnou

IČO/RČ: 70993271

Název banky: Komerční banka

Číslo účtu: 19-7758300287/0100

Statutární zástupce žadatele

Titul: Mgr.

Jméno: Martin

Příjmení: Hanák

Funkce: ředitel školy

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Mgr.

Jméno: Martin

Příjmení: Hanák

Funkce: ředitel školy

Email: zsrokytnicenr@seznam.cz

Tel.: 774493631



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

Přesný název: Městys Rokytnice nad Rokytnou

IČO: 00290360

Název banky: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1522517319/0800

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Rokytnice nad Rokytnou

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Webové stránky školy jsou zastaralé vzhledově i 
funkčně. V současné době již nejsou kompaktibilní 
s většinou webových prohlížečů. Naprosto chybí 
možnost zpětné reakce čtenářů, vyjma mailových 
adres. Stránky jsou designově zastaralé a 
nepružné.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Inovace webových stránek školy (nový 
profesionální design, funkční pro všechny typy 
prohlížečů a mobilních zařízení). Zvýšení 
informovanosti žáků i rodičů. Poskytování 
zpětných informací škole ze strany návštěvníků 
stránek. Zlepšení a zjednodušení aktualizace 
stránek prostřednictvím redakční činnosti 
pedagogického sboru. Umožnění prohlížení 
stránek i v jiných jazykových mutacích. Aktualizace 
stránek 1-2 krát týdně.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

1. Žáci a rodiče - zlepšení informovanosti o škole a 
její činnosti. Umožnění komunikace mezi školou, 
rodiči a žáky. 2. Učitelé - zvýšení podílu 
jednotlivých členů pedagogického sboru na 
aktualizaci webových stránek školy. 3. Vedení 
školy - zlepšení propagace školy u veřejnosti, 
umožnění zpětné vazby, oslovení potencionálních 
zájemců o umístění dětí do školy.

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Náplní projektu je komplexní vytvoření nových 
stránek školy, které budou splňovat nejpřísnější 
současná kritéria pro tuto oblast. Samotná 
realizace bude probíhat formou zakázky u 
profesionální firmy, která se zaměřuje na projekci a 
realizaci komplexních internetových řešení. 
Nedílnou součástí je i celkové zabezpečení 
obsažených dat i jejich provozu. Součástí zadání 
zakázky jsou i další nezbytné služby, např. 
webhosting 1 GB, základní SEO optimalizace 
vyhledávače, licence na redakční činnost, 
monitorování provozu 24 hodin denně, řešení 
případných problémů do 48 hodin, pravidelné 
zálohování dat 2x denně a technická podpora. 
Některé z těchto služeb budou hrazeny formou 
měsíčního paušálu - tento náklad není součástí 
finančních požadavků této žádosti a bude hrazen z 
provozních prostředků školy.



6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Nové vebové stránky Základní školy a Mateřské 
školy Rokytnice nad Rokytnou

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Zahájení projektu po podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotace, ukončení projektu do 30.11.2017

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

V současné době vykonávám řídící funkci v pozici 
ředitel základní školy, realizace projektu EU peníze 
školám, Tablety do škol

 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

15 730 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

7 865 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

7 865 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 7 865 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

7 865 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 



organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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..

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

1. Popis naplnění specifických kritérií
2. Doklad o právní subjektivitě
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
5. Podrobný slovní popis projektu

V Rokytnici nad Rokytnou  dne 31.3.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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



          ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, 

                                              příspěvková organiza e 

                                       675 25 Rokytnice nad Rokytnou 15 

 

 

)áklad í škola a Mateřská škola Rok t i e ad Rok t ou, příspě ko á o ga iza e, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou 15 

tel.: 568 882 618, 774 493 63           e-mail: zsrokytnicenr@seznam.cz           www.zsrokytnicenr.cz 

IČ: 70993271 

 

Příloha č. 1 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE  

Vě : Popis naplnění spe ifi ký h kritérií 

Spe ifi ká kritéria pro Titul A: We ové stránky: 

a) Dík  edakč í u s sté u a o ý h e o ý h st á ká h předpokládá e  jeji h začátku 
aktualiza e i i ál ě  týd ě. V další  o do í ude s ahou zapojit do této p á e čí  dále 

ětší počet učitelů a tí  postup ě zk a o at i lhůtu p o o o u i fo a í. 
b) ANO we o é st á k  společ osti A tee s. .o. fi a, kte á p a o ala přilože ou e o ou 

a ídku  jsou ealizo á  tak, a  splňo al  záko á k ité ia přístup osti. Budou také 
uzpůso e  p o k alit í zo azo á í e še h ěž ý h i te eto ý h p ohlížečí h. Fu k e 

udou odladě  i p o použí á í a o il í h zaříze ích (IOS, Android atd.) Uži atelé se 
z ako ý  postiže í  použí ají ke čte í o sahu e o ý h st á ek spe iál í technologie, 

kte é ji  o sah e o ý h st á ek zpřístupňují. 
c) U e o ý h st á ek ude p o případ á ště íka žadují í izojaz č ou e zi apliko á  free 

odul Google T a slate. Dík  to uto odkazu ude ož ý pře hod do ěkolika 
z ej ozšíře ější h s ěto ý h jaz ků. Touto fo ou ude u ož ě o ěkolik 
jaz ko ý h uta í škol í h st á ek. 

d) We o é st á k  udou posta e  a edakč í  s sté u IPO, kte ý se již  let p ů ěž ě 
íjí. Jed á se o el i přehled ý a i tuiti í s sté , e kte é  se hle o ie tuje každý 

uži atel se základ í z alostí p á e  te to é  edito u, jako apříklad úp a a te tů, kládá í 
ta ulek, fotek, doku e tů, ož ost jed odu hé edita e st uktu  st á ek. P o pok očilé 
uži atele šak s sté  IPO skýtá i oho adsta da d í h ož ostí úp a  po o í last í h 
CSS st lů či uži atelský h HTML. 

e) Na o é  e u udou užit  odul  p o ož ou zpět ou az u á ště íků e u, jako 

apř. A ket , Napište á , Aktualit  s auto ati ký  ozesílá í  a e ail od ě atelů  
s ož ostí případ é odpo ědi a aktualitu, ko e to á í či hod o e í aktualit . Další  
p ke  ude s sté  a p o ádě í p ůzku u po o í elekt o i ký h dotaz íků či a ket. 

f) O igi ál í a p ofesio ál í g afi ké zp a o á í e u, J ue  a i a e, jed odu há a iga e 
p o uži atele apř. oz est ík  a ú od í st á e, I fo a e p o odiče, I fo a e p o žák , 
I fo a e p o udou í žák  a jeji h odiče atd. St á k  udou o ě odladě  pro 

ejpouží a ější p ohlížeče apř. I te et E plo e , Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari 

atd.  
g) Pří os p ojektu ude zlepše í i fo o a osti ejši ší eřej osti o či osti škol . Dále ude 

u ož ě o, a  každý učitel dík  edakč í u způso u aktualizo al ko k ét í část e u a tí  
se za učila eje o  šší f ek e e aktualiza í, ale i ši ší spekt u  z eřejňo a ý h i fo a í 
a zají a ostí. Velký klad idí e v ož osti zpět é az  ezi školou a uži ateli st á ek. To 

ude p o íhat fo ou a ket či dotaz íků. Dále si sli uje e od této z ě  další způso , jak 
se ote řít eje o  odičů , děte  či pote io ál í  záje ů , ale i ši oké eřej osti. 

h) Sa ozřej ostí je ko ekt í zo aze í p o še h a o il í zaříze í a ta let  – espo zi í 
design (iOS, Android nebo Windows Phone . We o é st á k  od společ osti A tee s. .o. jsou 
již od počátku t o  a h ut  tak, a  i p o o il í zaříze í l  přehled é a i tuiti í. 
Doko e edakč í s sté  IPO u ožňuje úp a  st á ek také pří o z o il ího zaříze í. 

 

                                                                                                                                    Mgr. Martin Hanák, ř. š 

                                                                

mailto:zsrokytnicenr@seznam.cz


NABÍDKA NA REALIZACI WWW 

PREZENTACE Základní a mateřská škola 
Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace 

 
 

Varianta, grafika a další možnosti Cena za výrobu bez 

DPH 

Cena za výrobu s DPH 

Varianta prezentace 

STANDART: 
- profesionální grafika 

- horní + boční menu,  
-výroba až 20 sekcí a podsekcí 
-kompletní možnost editace stránek 

-marketingová optimalizace webu 

(přehlednost a jednoduchá navigace) 
-responzivní design 

-Spec. funkce: automat. rozesílání 
novinek, fulltextové vyhledávání, 
ankety, diskuzní fórum,  

- Emailové schránky – až 3 
s webhostingem 1 GB pro každý email 
- licence na redakční systém IPO 

- 1 GB web hosting  

- monitorování provozu 24 h denně 

- řešení případných problémů do 48 h 

- pravidelné zálohování dat 2x denně 

- technická podpora (hot line) 

13 000,- 15 730,- 

Cena celkem 13 000,-  bez DPH 15 730,- s DPH 

 

 

Věřím, že budete s naší nabídkou pro vytvoření www prezentace spokojeni a těším se na 

spolupráci. 
 

S pozdravem za společnost Antee s.r.o. 
Vladimír Kacetl 
Regionální manažer pro Vysočinu 

E-mail: jihlava@antee.cz 

Tel.:   +420 739 444 953 

ANTEE s.r.o., Havlíčkova 1680/13, Praha 1 

Tel.: +420 495 491 023, +420 224 916 202 

http://www.antee.cz 

mailto:jihlava@antee.cz
http://www.antee.cz/
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0022) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou 
adresa: Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou, 58263  
IČO: 70909709 
zastoupen: Mgr. Ota Benc, editel 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Město Ždírec nad Doubravou) - z izovatele: Česká 
spo itelna a.s., 1120Ř1731ř/0Ř00 (rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Moderní a chytré webovky školy ve Ždírci nad 
Doubravou, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást 
této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 9950 Kč (slovy: 

devěttisícdevětsetpadesát korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 19900 Kč 

Výše dotace v Kč 9950 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 9950 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0022, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  



 

Strana 5 (celkem 7)  

f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 



 

Strana 7 (celkem 7)  

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Ota Benc Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-05_04_17-31 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Moderní a chytré webovky školy ve Ždírci nad 
Doubravou

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Základní škola a Mateřská škola 
Ždírec nad Doubravou

Právní forma: Zřizovaná organizace

Ulice: Chrudimská 77

Obec: Ždírec nad Doubravou

PSČ: 58263

Pošta: Ždírec nad Doubravou 

IČO/RČ: 70909709

Název banky: Česká spořitelna

Číslo účtu: 1123718359/0800

Statutární zástupce žadatele

Titul: Mgr.

Jméno: Ota 

Příjmení: Benc

Funkce: 774115270

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Mgr.

Jméno: Ota

Příjmení: Benc

Funkce: ředitel

Email: reditel@skola.zdirec.cz

Tel.: 774115270



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

Přesný název: Město Ždírec nad Doubravou

IČO: 00268542

Název banky: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1120817319/0800

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Ždírec nad Doubravou, mikroregion Pododubraví

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Stávající web ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou 
htpp://skola.zdirec.cz vznikl v roce 2014 a nahradil 
předchozí již nevyhovující technicky starší řešení 
webových stránek školy. Webové stránky školy se 
staly důležitým informačním médiem školy a mají 
vysokou pravidelnou návštěvnost vracejících se 
návštěvníků. Pokud se podle cílových skupin (rodič 
žáka školy, žák školy, zaměstnanec školy, ostatní 
zájemci o informace o dění v naší škole)
vezme v úvahu jakým způsobem s webem pracují, 
vyplyne nám velký podíl přístupů z mobilních 
telefonů a tabletů, statistiky návštěvnosti webu tuto 
skutečnost potvrzují, budeme proto brát velký 
ohled na tyto návštěvníky a zejména jim web lépe 
přizpůsobíme.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Hlavní myšlenky modernizace:
lepší přizpůsobení webu školy cílovým skupinám a 
jejich způsobu práce s webem
udělat z webu školy opravdový informační portál 
zaintegrováním dalších souvisejících informačních 
zdrojů - zejména školního informační systému 
Edookit
zpřehlednit formu poskytovaných informací formou 
informačních bloků/widgetů
těsnější integrace webu školy se sociálními sítěmi 
- použití widgetů a sdílecích ikon
lépe splnit kritéria pro posktování informací pro 
uživatele s omezeními (ARIA, blind friendly web, 
čtečky, …)
používat při publikování informací vhodné 
mikroformáty (event, article, contact, vcard, ...)
umožnit automatizované přebírání informací z 
webu školy RSS/Atom formáty dat
organizačně ve škole zkrátit cestu informací na 
web rozšířením skupiny vkladatelů, zavedením 
role šéfredaktora, který bude dbát na technickou 
formu vkládaných informací a jejich přístupnost
proškolit vkladatele obsahu pro vytváření 
hodnotnějšího a přístupného obsahu na webu



4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Cílové skupiny webu (dle priority):
rodič žáka školy
žák školy
zaměstnanec školy
ostatní zájemci o informace o dění v naší škole
zřizovatel, orgány státní správy a samosprávy

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

podrobný popis je uveden v příloze č.5



6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

pro zpřehlednění orientace návštěvníka na 
webových stránkách bude upravena stromová 
struktura webu a layout rozmístění na stránce
přehledná navigace stavěna na základních prvcích 
stránky - logo, hlavní menu s vyznačením aktivní 
položky, fulltextové hledání na webu, drobečková 
nápověda, strukturované nadpisy stránky, vlastní 
obsah stránky, mapa stránek
budou splněny platné zákonné povinnosti pro 
veřejnoprávní instituce s přihlédnutím k 
nezávazným doporučením a příkladům dobré 
praxe
webové aplikace
Diskusní fórum
Ankety
Našli jste chybu nebo máte tip vylepšení?
Integrace školního IS Edookit pomocí API
pro podporu zpětné vazby návštěvníků webu bude 
použito několik nástrojů:
diskusní fórum
anketa
formulář “našli jste chybu nebo máte tip 
vylepšení?”
tlačítka pro sdílení obsahu webu na sociálních sítí 
s výzvou k aktivnímu sdílení
monitorování návštěvnosti a využití jejích výstupů 
pro tvorbu kvalitního a žádaného obsahu webu je 
také jedním ze zdrojů zpětné vazby uživatelů, byť 
návštěvníci pro její využití nemusí činit žádné další 
kroky, protože statistika vyhodnocuje reálné 
chování návštěvníků webu
zpětná vazba k webovým stránkám prostředníctví 
školního informačního systému Edookit kde rodiče 
též mohou vyjádřit (a vyjadřují) k webovým 
stránkám školy
offline zpětná vazba komunikací s vyučujícími 
nebo vedením školy
poskytování dat - web bude poskytovat několik 
druhů dat pro strojové zpracování:
web bude poskytovat RSS kanál aktualit a 
kalendáře akcí
budou použity mikroformáty u dat kde to má smysl 
(kalendář akcí, články)
kalendář akcí bude synchronizován do veřejného 
Google Kalendáře, který bude pomocí 
dokumentovaného API dále komukoliv volně 
dostupný



7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

6/2017 - 7/2017 Po vyhodnocení grantového 
programu bude uzavřena smlouva s dodavatelem 
a zahájeny práce
7/2017 - 8/2017 Práce na projektu (práce budou 
probíhat na pracovním klonu webu, takže 
nezpůsobí nefunkčnost stávajícího webu po dobu 
prací)
1.9.2017 Spuštění nového informačního portálu 
školy
9/2017 Nastavení procesů v organizaci, zaškolení 
vkladatelů obsahu

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Pracovníci základní školy a Mateřské školy ďírec 
nad Doubravou mají mnoho zkušeností s realizací 
i iamdinistrací projektů. V posledních letech bylo a 
je realizováno minimálně sedm projektů z OPVK 
nebo OPVVV, kde škola vystupuje jako žadatel 
nebo partner. Bylo realizováno i mnoho dalších 
programů s resostní podporou a v posledních dvou 
letech i projekty z Fondu Vysočiny.
Odbornou kvalitu projektu garantuje Ing. Jiří 
Pavlíček, který je současným správcem webu 
školy a připravil i rozšíření a modernizaci webu 
popisovanou v projektu.

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 19 900 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 9 950 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 9 950 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 9 950 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 9 950 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 
Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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..

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

1 .Popis naplnění specifických kritérií
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele,
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
5. Podrobný slovní popis projektu

V Ždírci nad Doubravou  dne 6.4. 2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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

Ota 

Benc

Digitálně 

podepsal Ota 

Benc 

Datum: 

2017.04.06 

08:57:56 +02'00'



Program:Informační a komunikační technologie 2017 

Podprogram: Webové stránky 
Projekt: Moderní a chytré webovky školy ve Ždírci nad Doubravou 

 
 
Příloha č. 1 

 

Specifická kritéria pro Titul A: Webové stránky:  

 

A. systém aktualizací (uveďte, jak často aktualizace probíhají, žádoucí jsou častější aktualizace) 
(bodové rozpětí 0-3 body) 

0 bodů – půlročně a méně 

1 bod – čtvrtletně 

2 body – měsíčně 

3 body – týdně a častěji 
Web bude díky redakčnímu systému aktualizován týdně nebo častěji. Prostředí školy 
naskýtá velmi mnoho aktálních informací k publikování. Mimo aktualizací z 
redakčního systému budou další informace automatizované aktualizované ze školního 
informačního systému Edookit, ze školní jídelny a ze sociálních sítí. 
 

B. dostupnost webových stránek (blind-friendly web, uveďte, zda je nebo není použita blind-

friendly technologie nebo jiná technologie zlepšující čitelnost webu pro zdravotně 
znevýhodněné skupiny uživatelů) (bodové rozpětí 0-2 body) 

0 bodů – ne 

2 body - ano 

Web bude navržen jako přístupný pro uživatele s omezeními (blind-friendly) a obsluha 

bude zaškolena pro vytváření kvalitního obsahu webu i s ohledem na tyto uživatele. 
 

C. integrace autentizačních a federalizačních služeb (bodové rozpětí 0-2 body) 

0 bodů – není řešeno 

2 body – systém je integrován na existující autentizační popř. federalizační platformu 
velkého rozsahu (řádově tisíce uživatelů – NIA/eIDAS, EDUID, MojeID,…)  
Ač jsme se velmi snažili, v prostředí školy jsme nenašli vhodnou agendu k propojení s 
federalizační platformou velkého rozsahu, resp. našli, je v moci autorů těchto systémů 
a ne školy (informační systém školy Edookit, informační systém školní jídelny). 
 

D. užití webové aplikace (uveďte, zda projekt řeší webové aplikace (např. formulářová podání, 
interaktivní vkládání a prezentace dat atd.), případně uveďte jaké aplikace jsou řešeny) 
(bodové rozpětí 0-2) 

0 bodů – nejsou 

1 bod – 1 aplikace (např. formulářová podání, interaktivní vkládání a prezentace dat, 
katalogy, …) 
2 body – 2 a více aplikací 
Navržené řešení obsahuje několik webových aplikací: 
- diskusní fórum 

- anketa 

- formulář “našli jste chybu nebo máte tip vylepšení?” 

- integrace školníhi IS Edookit prostřednictní API Edookit 

- dynamicky generovaný veřejný Google Kalendář akcí školy, který si může kdokoliv 
přidat jako vrstvu do svého kalendáře 



- RSS publikování dat 
- dynamické generování QR kódů a VCF vizitek v telefonním seznamu zaměstnanců 
školy 

 

E. zpětná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek (popište způsob zpětné vazby) 
(bodové rozpětí 0-2) 

(individuální posouzení na základě došlých žádostí) 
Zpětná vazba bude od návštěvníků získávána několika způsoby: 
- diskusní fórum 

- anketa 

- formulář “našli jste chybu nebo máte tip vylepšení?” 

- tlačítka pro sdílení obsahu webu na sociálních sítí s výzvou k aktivnímu sdílení 
- monitorování návštěvnosti a využití jejích výstupů pro tvorbu kvalitního a žádaného 
obsahu webu je také jedním ze zdrojů zpětné vazby uživatelů, byť návštěvníci pro její 
využití nemusí činit žádné další kroky, protože statistika vyhodnocuje reálné chování 
návštěvníků webu 

- zpětná vazba k webovým stránkám prostředníctví školního informačního systému 
Edookit kde rodiče též mohou vyjádřit (a vyjadřují) k webovým stránkám školy 

- offline zpětná vazba komunikací s vyučujícími nebo vedením školy 

 

F. originalita a inovativnost projektu (uveďte, v čem je projekt inovativní či originální) 
(bodové rozpětí 0-4) 

(individuální posouzení na základě došlých žádostí) 
Originalitu a inovativnost našeho spatřujeme v zejména v integraci školního 
informačního systému Edookit pomocí API s automatizovaným přebíráním veřejného 
obsahu. Za inovativní lze považovat i využití open source redakčního systému MODX, 
publikování otevřených dat pomocí RSS, použití mikroformátů pro značkování 
informací, použití QR kódů a vizitek u kontaktních údajů. 
 

G. přínos projektu z hlediska žadatele (uveďte, v čem a jak je projekt přínosný) (bodové rozpětí 
0-3) 

(individuální posouzení na základě došlých žádostí) 
Navržená modernizace stávajících webových stránek školy nám velmi pomůže zlepšit 
vnější komunikaci školy díky lepší orientaci na cílové skupiny a jejich způsob 
používání webových stránek. Dále také zlepší integraci informací na jednom místě a 
webu získá charakter informačního portálu pro rodiče a žáky. Zároveň dojde ke 
zlepšení estetické a technické úrovně webu. 
 

H. podpora mobilního přístupu (podpora mobilních zařízení, specializované styly, mobilní 
aplikace) (bodové rozpětí 0-2) 

(individuální posouzení na základě došlých žádostí) 
Modernizace webu zlepší přístupnost informací pro uživatele s omezeními správným 
označkováním ARIA značkami a splněním doporučení pro blind friendly web. 

 
Ve Ždírci nad Doubravou dne 6.4. 2017 

 

       Mgr. Ota Benc - ředitel školy  
 

Ota Benc
Digitálně podepsal 

Ota Benc 

Datum: 2017.04.06 

08:54:26 +02'00'



Program:Informační a komunikační technologie 2017 

Podprogram: Webové stránky 

Projekt: Moderní a chytré webovky školy ve Ždírci nad Doubravou 

  
 
Příloha č. 4 
 
Podrobný rozpočet projektu 

Nabídka modernizace webových stránek 
skola.zdirec.cz 

Návrh řešení 

technická stránka 
 aktuální verze open source redakčního systému MODX 2.x (https://modx.com/) a jeho 

bezpečná konfigurace 
 vytvoření nové HTML 5 šablony s využitím prohlížeči široce podporovaných 

technologií CSS3, media queries, JavaScript, kvalitní řešení šablony z hlediska 
správné konstrukce HTML kódu a označkování ARIA značkami pro další zlepšení 
přístupnosti, validní W3C HTML kód 

 responzivní řešení na bázi knihovny Bootstrap 3.x 
 použití vektorových fontů pro ikony a CSS sprite pro rychlejší načítání stránek 
 bude pamatováno na dotykové ovládání v běžných PC rozlišeních obrazovek 

(dotykové ovládání totiž se nemusí týkat pouze responzivního řešení, viz. např. 
notebook s dotykovým displejem!) 

 bude pamatováno na dobrou tisknutelnost stránek webu (modifikace CSS pro tisk s 
využitím media queries - např. skrytí nedůležitých částí stránky pro tisk, které limitují 
formátování stránky pro tisk, úprava šířek sloupců pro tisk apod.) 

 web bude splňovat všechny znaky kvalitního webu (/robots.txt, /sitemap.xml, 
favicon.ico, atd.) 

 bude pamatováno na obrázky pro sociální sítě (obrázek a text, který se předvyplní při 
sdílení stránky na sociálních sítích) 

 protože plánovaná úprava struktury webu ovlivní stávající URL některých stránek 
webu, bude při spuštění modernizovaného webu nastaveno přesměrování ze starých 
URL na nová pro zachování platnosti externích odkazů a indexů vyhledávačů 

 web bude používat služeb Google Analytics a Google Search Console pro kvalitní 
zpětnou vazbu o návštěvnosti webu a zdrojích této návštěvnosti 

 web bude dostupný po IPv4 i IPv6 
 web schopný provozu na kvalitním webhostingu běžných parametrů 

linux/apache/MySQL/PHP 7.0, bez potřeby speciální příplatkové konfigurace 
 důraz na bezpečnost v celém řetězci (webhosting, redakční systém, komponenty 

redakčního systému, vlastní rozšíření redakčního systému, ochrana formulářů na 
webu proti spam robotům vkládajícím vlastní obsah, ovládání administrace uživateli) 

struktura webu, funkcionalita 

 pro zpřehlednění orientace návštěvníka na webových stránkách bude upravena 
stromová struktura webu a layout rozmístění na stránce 

 přehledná navigace stavěna na základních prvcích stránky - logo, hlavní menu s 
vyznačením aktivní položky, fulltextové hledání na webu, drobečková nápověda, 
strukturované nadpisy stránky, vlastní obsah stránky, mapa stránek 

 budou splněny platné zákonné povinnosti pro veřejnoprávní instituce s přihlédnutím k 
nezávazným doporučením a příkladům dobré praxe 

 webové aplikace 
o Diskusní fórum 
o Ankety 
o Našli jste chybu nebo máte tip vylepšení? 
o Integrace školního IS Edookit pomocí API 

https://modx.com/


Program:Informační a komunikační technologie 2017 

Podprogram: Webové stránky 

Projekt: Moderní a chytré webovky školy ve Ždírci nad Doubravou 

  
 

 pro podporu zpětné vazby návštěvníků webu bude použito několik nástrojů: 
o diskusní fórum 
o anketa 
o formulář “našli jste chybu nebo máte tip vylepšení?” 
o tlačítka pro sdílení obsahu webu na sociálních sítí s výzvou k aktivnímu 

sdílení 
o monitorování návštěvnosti a využití jejích výstupů pro tvorbu kvalitního a 

žádaného obsahu webu je také jedním ze zdrojů zpětné vazby uživatelů, byť 
návštěvníci pro její využití nemusí činit žádné další kroky, protože statistika 
vyhodnocuje reálné chování návštěvníků webu 

o zpětná vazba k webovým stránkám prostředníctví školního informačního 
systému Edookit kde rodiče též mohou vyjádřit (a vyjadřují) k webovým 
stránkám školy 

o offline zpětná vazba komunikací s vyučujícími nebo vedením školy 
 poskytování dat - web bude poskytovat několik druhů dat pro strojové zpracování: 

o web bude poskytovat RSS kanál aktualit a kalendáře akcí 
o budou použity mikroformáty u dat kde to má smysl (kalendář akcí, články) 
o kalendář akcí bude synchronizován do veřejného Google Kalendáře, který 

bude pomocí dokumentovaného API dále komukoliv volně dostupný 

grafické řešení 
 responzivní řešení přizpůsobující se běžným velikostem displejů mobilních 

telefonů/tabletů/PC 
 použití vhodné velikosti písma a řádkování pro dobrou čitelnost 
 použití dostatečných kontrastů u textu a důležitých prvků stránky (navigace, vlastní 

text) s ohledem na lepší použitelnost pro uživatele s omezeními 
 lepší sladění použitých barev s využitím základních barev ze znaku školy a jejich 

odstínů 

personální zabezpečení - proškolení uživatelů spravujících obsah webu 
 vkládání kvalitního obsahu v několika ohledech - dobrá indexovatelnost vyhledávači, 

snadná nalezitelnost návštěvníkem webu, tvorba obsahu přístupného z mobilních 
zařízení (relativní rozměry, typy příloh) a v neposlední řadě i pro osoby s omezeními 
(obsah přístupný pro slabozraké a pro slepecké čtečky s využití ARIA prvků) 

 proškolení uživatelů - porozumění statistikám návštěvnosti webu a jak je využít k 
tvorbě kvalitního obsahu - co návštěvníky webu nejvíce/nejméně zajímá, jak se na 
web dostávají, co na webu nemohou najít, ... 

Časový harmonogram: 
 červenec - srpen 2017 - provedení modernizace 
 září 2017 - nastavení procesů v organizaci, zaškolení vkladatelů obsahu 

Rozpočet projektu: 
Cena navrženého řešení je 19. 900,- Kč. Cena obsahuje všechny potřebné práce (provedení 
modernizace včetně integrací, zprovoznění na stávajícím webhostingu, zaškolení vkladatelů, 
...) 
 
Ing. Jiří Pavlíček 
Družstevní 616      Převzal: Ota Benc - ředitel školy 
Ždírec nad Doubravou 
jiri@pavlicek.cz     Ve Ždírci nad Doubravou dne 6.4. 2017 
602 802 183 
 

Ota Benc
Digitálně podepsal Ota Benc 

Datum: 2017.04.06 08:56:27 

+02'00'

mailto:jiri@pavlicek.cz
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0024) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické 
Chotěboř 
adresa: Na Valech 690, Chotěbo , 58301  
IČO: 60126671 
zastoupen: Mgr. Luděk Benák, editel 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: GE Money Bank 

číslo účtu: 203269229/0600 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Profesionální webové stránky, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 30250 Kč (slovy: t icettisícdvěstěpadesát 

korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 60500 Kč 

Výše dotace v Kč 30250 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 30250 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do 90 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0024, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 23. 3. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Luděk Benák Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-05_04_17-32 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Profesionální webové stránky

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Vyšší odborná škola, Obchodní 
akademie a Střední odborné učiliště 
technické Chotěboř

Právní forma: Zřizovaná organizace

Ulice: Na Valech 690

Obec: Chotěboř

PSČ: 58301

Pošta:          

IČO/RČ: 60126671

Název banky: GE Money Bank

Číslo účtu: 203269229/0600

Statutární zástupce žadatele

Titul: Mgr.

Jméno: Luděk

Příjmení: Benák

Funkce: ředitel

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul:          

Jméno: Miloslav

Příjmení: Vaněk

Funkce: učitel

Email: vanek@oschot.cz

Tel.: 723975530



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

Přesný název:          

IČO:          

Název banky:          

Číslo účtu:          

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Chotěboř, Kraj Vysočina

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

V dnešní době je prezentována naše škola 
prostřednictvím webových stránek, které byly 
vytvořeny v roce 2015 po sloučení škol. Bohužel 
jejich struktura, vzhled a hlavně způsob 
aktualizace neodpovídá ani současným potřebám 
školy a již vůbec ne očekávání veřejnosti. Proto 
bychom rádi přešli na stránky nové, profesionální, 
dynamické a interaktivní.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Náplní projektu je komplexní vytvoření nových 
stránek školy, které budou splňovat nejpřísnější 
současná kritéria pro tuto oblast. Samotná 
realizace bude probíhat formou zakázky u 
profesionální firmy, která se zaměřuje na projekci a 
realizaci komplexních internetových řešení. 
Nedílnou součástí je i celkové zabezpečení 
obsažených dat i jejich provozu. Součástí zadání 
zakázky jsou i další nezbytné služby např.: web 
hosting 20GB, základní SEO optimalizace pro 
vyhledávače, licence na redakční činnost, 
monitorování provozu 24 hodin denně, řešení 
případných problémů do 48 hodin, pravidelné 
zálohování dat 1x denně či technická podpora. 
Některé z těchto služeb budou hrazeny formou 
měsíčního paušálu - tento náklad není součástí 
finančních požadavků této žádosti a bude hrazen z 
provozních prostředků školy. 

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

žáci, studenti, učitelé, uchazeči, absolventi, rodiče, 
veřejnost - zvýšení informační hodnoty webu jeho 
atraktivnosti



5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Náplní projektu bude komplexní vytvoření nových 
stránek školy, které splňují nejpřísnější současná 
kritéria pro tuto oblast. Samotná realizace 
proběhne formou zakázky u profesionální firmy, 
která se zaměřuje na projekci a realizaci 
komplexních internetových řešení. Nedílnou 
součástí bude i celkové zabezpečení obsažených 
dat i jejich provozu. Součástí zadání zakázky 
budou i další nezbytné služby např.: web hosting 
20 GB, základní SEO optimalizace pro 
vyhledávače, licence na redakční činnost, 
monitorování provozu 24 hodin denně, řešení 
případných problémů do 48 hodin, pravidelné 
zálohování dat 1x denně či technická podpora.
Přínosem projektu bude zlepšení informovanosti 
nejširší veřejnosti o činnosti školy. Dále bude 
umožněno, aby každý učitel - díky redakčnímu 
způsobu - aktualizoval konkrétní část webu a tím 
se zaručí nejenom vyšší frekvence změny obsahu, 
ale i širší spektrum zveřejňovaných informací a 
zajímavostí.

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Přínosem projektu bude zlepšení informovanosti 
nejširší veřejnosti o činnosti školy. Dále bude 
umožněno, aby každý učitel - díky redakčnímu 
způsobu - aktualizoval konkrétní část webu a tím 
se zaručila nejenom vyšší frekvence změny 
obsahu, ale i širší spektrum zveřejňovaných 
informací a zajímavostí. Velký klad vidíme v 
možnosti zpětné vazby mezi školou a uživateli 
stránek formou jednoduchého formuláře. Dále si 
slibujeme od této změny další způsob, jak se 
otevřít nejenom rodičům, dětem či potencionálním 
zájemcům o vzdělávání u nás, ale i široké 
veřejnosti.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

červen-září 2017

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Zajistí profesionální firma



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

60 500 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

30 250 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

30 250 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 30 250 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

30 250 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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.

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

1_Popis naplnění specifických kritérií 2_Jmenovací listina ředitele školy
3_Doložení náležitostí dle zákona č. 2502000
4_Položkový rozpis nákladů
5_Slovní popis projektu 

V Chotěboři  dne 23.3.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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



Příloha č. 1 

 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie  
a Střední odborné učiliště technické Chotěboř 

Na Valech 690, 583 01 Chotěboř 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2017 

 

Věc: Popis naplnění specifických kritérií 
 
Specifická kritéria pro Titul A: Webové stránky: 
 

a) Díky redakčnímu systému na nových webových stránkách předpokládáme v jejich začátku 
aktualizace minimálně 2× týdně. V dalším období bude snahou zapojit do této práce čím dále 
větší počet učitelů a tím postupně zkracovat i lhůtu pro obnovu informací. 

b) ANO webové stránky společnosti CzechProject spol. s r. o. (firma, která vypracovala 
přiloženou cenovou nabídku) jsou realizovány tak, aby splňovaly zákonná kritéria 
přístupnosti. Budou také uzpůsobeny pro kvalitní zobrazování ve všech běžných internetových 
prohlížečích. Funkce budou odladěny i pro používání na mobilních zařízeních (IOS, Android 

atd.). Uživatelé se zrakovým postižením používají ke čtení obsahu webových stránek 
speciální technologie, které jim obsah webových stránek zpřístupňují. 

c) Webové stránky budou postaveny na redakčním systému Cpedit. Jedná se o velmi přehledný 
a intuitivní systém, ve kterém se rychle orientuje každý uživatel se základní znalostí práce 
v textovém editoru, jako například úprava textů, vkládání tabulek, fotek, dokumentů, možnost 
jednoduché editace struktury stránek. Práce s ním je jednoduchá, obsah jednotlivých 
stránek se spravuje v textovém editoru podobnému MS Word, ze kterého lze vložit 
obsah i přes schránku. Formátování textu je omezené na několik základních funkcí 
tak, aby vyhovovalo využití na webu, lze vkládat také obrázky, tabulky, odkazy nebo i 
videa z YouTube.. 

d) Na novém webu bude možné ke každé stránce jednoduchý kontaktní formulář pro přímé 
kontaktování.  

e) Originální a profesionální grafické zpracování webu, Jquery animace, jednoduchá navigace 
pro uživatele (např. rozcestníky na úvodní stránce, Informace pro rodiče, Informace pro žáky, 
Informace pro budoucí žáky a jejich rodiče atd. Stránky budou nově odladěny pro 

nejpoužívanější prohlížeče např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari 

atd.  
f) Přínos projektu bude zlepšení informovanosti nejširší veřejnosti o činnosti školy. Dále bude 

umožněno, aby každý učitel díky redakčnímu způsobu aktualizoval konkrétní část webu a tím 
se zaručila nejenom vyšší frekvence aktualizací, ale i širší spektrum zveřejňovaných informací 
a zajímavostí. Velký klad vidíme v možnosti zpětné vazby mezi školou a uživateli stránek. To 
bude probíhat formou anket či dotazníků. Dále si slibujeme od této změny další způsob, jak se 
otevřít nejenom rodičům, dětem či potencionálním zájemcům, ale i široké veřejnosti. 

g) Samozřejmostí je korektní zobrazení pro všechna mobilní zařízení a tablety (iOS, Android). 
Webové stránky jsou navrhnuty tak, aby i pro mobilní zařízení byly přehledné a intuitivní. 
Dokonce redakční systém  

        
Mgr. Luděk Benák - ředitel školy 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř 
 



V šší od or á škola, O hod í akade ie a Střed í od or é 
učiliště te h i ké Chotě oř 

Kalkula e č. - - /  
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Ná rh ko ple ího i ter eto ého řeše í 
Pro t or u o é i ter eto é preze ta e pro V šší od or ou škola, O hod í akade ii a Střed í 
od or é učiliště te h i ké Chotě oř Vá  zřídí e pří ý přístup ke grafiko i Da id Do ro ol ý, Mgr. 
Kateři a Kučero á  a progra átorů  Jiří Fikar a Jiří Bárta , kde udete o i sledo at prů ěh t or  
i ter eto é preze ta e. Na e hosti g se spouští až odsouhlase ý ko plet í projekt – te to postup je 
důležitý pro hod o e í a zařaze í o ý h  e hledá ačí h. Výhodou á i a rho a ého řeše í, je 

last í s sté  přizpůso e ý a íru Vaši  potře á , který u ožňuje lepší hod o e í od hledá ačů.   

Ná i a rho a é řeše í je ko ple í a zastřešuje še, o potře ujete pro s oji preze ta i  
a i ter etu e usíte iko u ji é u za preze ta i a i ter etu i  platit – še pro Vás zajistí e . 

Struktura t or  a ad i istra e  
Vaši h  strá ek 

/ Grafi ké prá e 
a. Grafi ké á rh  e u. 

. Preze ta e á rhů. 
. Fi ál í řeše í á rhu strá ek po ko plet í  odsouhlase í grafik  faktura e  % z elko é 

částk  za t or u  
d. Grafi ká přípra a strá ek pro progra átor . 

/ Progra o a í prá e 
a. Přípra a HTML a CSS ša lo . 

. I stala e redakč ího s sté u a ra ý h odulů. 
. Preze ta e fu kč í, eřej ě epřístup é erze a předá í přístupo ý h údajů. po předá í 

přístupo ý h údajů faktura e  % z elko é částk  za t or u  
d. Dopl ě í o sahu strá ek klie te ,  případě dohod  po o  z aší stra . 

/ Spuště í projektu 
a. Fi ál í s h ále í strá ek. 

. Plat a za t oře í e u. 
. Spuště í strá ek do pro ozu. 
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/ Sprá a a pro oz e u 
a. T or a rekla í h ka pa í a základě dohod  s klie te . 

. Sledo á í á ště osti strá ek. 
. Opti aliza e strá ek pro hleda ače /SEO/. 

d. Sprá a hodu e o ý h strá ek. 

Grafika 
V pr í fázi t oří e á rh  grafik  ú od í stra . Ná rh  Vá  předloží e, po jeji h doladě í a 
odsouhlase í grafiku rozřeže e a připra í e ša lo  pro strukturu e u. Případ é zatrakti ě í izuál í 
strá k  po o í a i o a ého přehledu hla í h slo í h spoje í, je a rže o až po odsouhlase í základ í 
grafik  -  souči osti s asaze í  ad i istra e a pl ě í  preze ta e.  

Ad i istra e  
Je tře a dosáh out přehled osti a r hlé orie ta e pro á ště ík  e u. Pokud zauj e grafika, ale 

á ště ík se ude těž e orie to at  o sahu, stej ě odejde a již se a e  e rátí. Je ez t é, a  

á ště ík ašel še, o potře uje  o ej é ě kro í h. 

Pro opako a é á ště  preze ta e, je důležité doplňo á í o ý h i for a í a t oře í tz . „ži ého 

orga is u“, který á ště íko i ude podá at i for a e o Vaše  dě í. K to u poslouží s sté  pro 

ad i istra i a sprá u preze ta e.  

S sté  ad i istra e u ožňuje pl ě í dat do i ter eto ý h preze ta í pří o o jed atele  - a základě 

zaškole í a jed odu hého á odu a žádá í t oří e ideo á od pří o a Vaše ko krét í 

ad i istrač í rozhra í . Pr ot í apl ě í dat  dostup ý i apř. z Vaší součas é i ter eto é preze ta e 

ůže e zajistit   rá i asaze í strá ek a e . 

So iál í sítě 
U ožňuje e propoje í Vaší i ter eto é preze ta e se strá kou a fa e ooku. Tí  Vá  u ož í e o é 

člá k , zada é  ad i istrač í  rozhra í, pří o auto ati k  odesílat a fa e ook. I ter eto ou 

preze ta i Vá  ůže e apojit již a e istují í strá ku a fa e ooku a tu grafi k  sjed otit s aší 

e o ou preze ta í. Ne o je ož ost t ořit i o ý profil. 
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Dále a ízí e t oře í outu e profilu, který také propojí e s Vaši i strá ka i. 

Respo zi í desig  
Na rhuje e respo zi í e  – strá k  udou itli é a šířku zo razo a í h zaříze í o itoru e o 

displeje , tz . udou se přizpůso o at elikosti prohlížeče  růz ý h zaříze í h. V d eš í do ě čí  dál í e 

lidí použí á k hledá í i for a í růz á pře os á zaříze í ted  ta let , o il í telefo , je do ré ýt a to 

připra e i a to prá ě strá ka i s respo zi í  desig e . V posled í do ě také respo zi í strá k  čí  

dál í e upřed ostňují hledá ače 

Struktura a e o á kalkula e 
O e ě platí, že lidé a e u eradi čtou a složitě dohledá ají potře é i for a e. Proto je potře a, a  

strá k  l  eje  grafi k  do ře řeše é, ale také přehled é. I kd ž zauj e grafika, á ště ík ůže 

odejít, pokud se e ude do ře orie to at  o sahu a e ajde, o potře uje. I to, že pro á ště íka ude 

ko pliko a é a zdlouha é ajít potře é i for a e, ůže způso it, že už se a e  e rátí. 

Na rhuje e strukturu i ter eto é preze ta e rozdělit a hor í e u, plus tři hla í kategorie,. 

Pro lepší předsta u struktur  js e připra ili irefra e „ski a e u“ , který je přílohou této a ídk . Po 

do lu ě a s hůz e  a irefra e e l  d ě hla í kategorie, ale tři, a to: O hod í akade ie, V šší 

od or á škola, Střed í od or é učiliště te h i ké. 

Pozor! Jed á se pouze o á rh defi ují í fu k i a o sah strá ek e u pro lepší po hope í o é struktur . 
Defi uje roz ístě í fu kč í h pr ků a strá e. Nejed á se  žád é  případě o grafi ký á rh. 
 

.ss hot. z 

Horní menu 

 Úřed í deska 
 Aktualit  

o V šší od or á škola 
o O hod í akade ie 
o SOU te h i ké 

 Kale dář ak í 
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 Fotogalerie 
o V šší od or á škola 
o O hod í akade ie 
o SOU te h i ké 

 Videogalerie 
o V šší od or á škola 
o O hod í akade ie 
o SOU te h i ké 

 Ko takt í údaje 

O Škole 

 Charakteristika škol  
 Historie škol  
 Školská rada 
 I for a e dle /  S . 
 Pra o í i škol   
 Ko takt í údaje 
 Výroč í zprá  
 Part eři škol  
 Projekt  škol  

Obchodní akademie 

ŠKOLA 
 Přijí a í říze í 
 Maturit í zkoušk  
 V šší od or á škola 
 I for ač í e tru  
 For uláře a žádosti 
 Fikti í fir  
 Projekt  

 

PRO STUDENTY 
 De í z ě   roz rhu 
 Tr alý roz rh tříd 
 Klasifika e a ateriál  
 ) o ě í 
 Do o  ládeže 
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 Škol í jídel a 
 

OSTATNÍ 
 Pro a sol e t  
 Pro rodiče 
 Projekt Co e ius 
 Úspě h  stude tů 
 Od or á podpora 
 S hrá ka dů ěr  

Vyšší odborná škola 

ŠKOLA 
 Přijí a í říze í 
 Maturit í zkoušk  
 V šší od or á škola 
 I for ač í e tru  
 For uláře a žádosti 
 Fikti í fir  
 Projekt  

 

PRO STUDENTY 
 De í z ě   roz rhu 
 Tr alý roz rh tříd 
 Klasifika e a ateriál  
 ) o ě í 
 Do o  ládeže 
 Škol í jídel a 

 
OSTATNÍ 

 Pro a sol e t  
 Pro rodiče 
 Projekt Co e ius 
 Úspě h  stude tů 
 Od or á podpora 
 S hrá ka dů ěr  
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Střední odborné učiliště technické 
ŠKOLA 

 O or  studia 
 Přijí a í říze í 
 Maturit í zkoušk  
 )á ěreč é zkoušk  
 Ke staže í 
 Pra o iště škol  
 Projekt   

 

PRO STUDENTY 
 Roz rh škol  
 O lu e k  
 Škol í jídel a 

 
Sa ozřej ě kteroukoli položku e u ještě ůže e ko zulto at, případ ě přepra o at. Ko eč á podo a 

záleží pouze a Vás. V případě rozšíře í struktur  se e a přepočítá. 

Ukázk  prá e  aší ad i istra i si ůžete prohléd out a aší strá e ideo á odů a adrese 

http:// a od . o / ideo a od /. 
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Ce o á kalkula e dle a rh uté struktur  

Tvorba internetových stránek v responzivním designu 

Ná rh grafik  e o é preze ta e, respo zi í desig    Kč 

V t oře í ša lo  a přípra a k asaze í a ad i istrač í rozhra í  
e  hází z az ače é struktur ,  případě z ě  struktur  se přepočítá a 

upřes í  

  Kč  

Li e e ad i istrač ího rozhra í a propoje í s ša lo a i   Kč 

Ce a za t or u e o é preze ta e   Kč 
 
Pl ě í dat  si zajišťuje o jed atel. 

Propojení se sociálními sítěmi 

Fa e ook – grafi ká st liza e dle e o é preze ta e . ,- 

Fa e ook – grafi ká st liza e dle e o é preze ta e + e port z ad i istra e e u 

a profil FB 

. ,- 

Fa e ook  - Like o  plugi  – zo razuje uži atele, který  se strá ka lí í, případ ě 

příspě k  

,- 

Tlačítka pro sdíle í a so iál í h sítí h )DARMA 

Youtu e – grafi ká st liza e dle e o é preze ta e . ,- 

 

Veškeré e  jsou u ede  ez  % DPH 
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 Sprá a i ter eto ý h strá ek 
Mož o připra it aria tu sprá  a přá í zákaz íka, čet ě o é kalkula e. Pod í kou 

fu kč osti ad i istrač ího s sté u CPedit je e hosti g spra o a ý společ ostí 

Cze hProje t spol. s r.o. 

 
 

 Prodlouže í a úhrada registra e do é , čet ě pra idel C) NIC pro přísluš ý rok. 

 We hosti g pro i ter eto é strá k . 

 Podro é statistik  á ště  , čet ě způso u hledá á í  a propoje í služ  GOOGLE. 

 )alože í až e- ailo ý h s hrá ek okoli@do e a. z. 

 Prodlouže í li e e pro ad i istra i i ter eto ý h strá ek 

 )áloho á í dat i ter eto ý h strá ek žd  h zpět ě . 

 Podpora prostřed i t í  sta o e ého e- ailu pro te h i kou podporu – zásah do h po ahláše í. 

 ) ě  te tu, foto a sou orů ad rá e  ad i istra e  -  hodi  podpor  roč ě  e ě služ . 

 

) ě a grafik  a struktur  e í součástí služ  – zde je e a řeše a i di iduál ě dle ároč osti podle 

hodi o é ta  75 ,-/hod.  

Ce a – hradí se a  ěsí ů dopředu                         .  Kč 

 případě rozšíře í služe , šší čet ost zásahů, z ě  struktur  a grafik , je e a řeše a i di iduál ě  

 

Veškeré e  jsou u ede  ez  % DPH. 

 

 

Varia ta STANDARD 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0032) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
ZUŠ Náměšť nad Oslavou 
adresa: Masarykovo nám. 51, Náměšť nad Oslavou, 67571  
IČO: 44065795 
zastoupen: Bc. Martin Beneš, editel 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Město Náměšť nad Oslavou) - z izovatele: Komerční 
banka, 724711/0100 (rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové organizace  
k rozpočtu Kraje v souladu s § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky ZUŠ Náměšť nad Oslavou, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 21259 Kč (slovy: 

dvacetjedentisícdvěstěpadesátdevět korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 42518 Kč 

Výše dotace v Kč 21259 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 21259 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0032, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita


 

Strana 6 (celkem 7)  

uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Bc. Martin Beneš Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0023) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
ZŠ a MŠ Černovice, příspěvková organizace 
adresa: Bělohrobského 367, Černovice, 39494  
IČO: 62540106 
zastoupen: Mgr. Robert Štefánek, editel školy 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Město Černovice) - z izovatele: Československá 
obchodní banka a.s., 24Řř53řŘ0/0300 (rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah 
p íspěvkové organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky ZŠ a MŠ Černovice, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 19360 Kč (slovy: 

devatenácttisíct istašedesát korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 38720 Kč 

Výše dotace v Kč 19360 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 19360 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0023, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Robert Štefánek Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel školy náměstek hejtmana 
 
 



KralVysoctitfl
FOilrF VYsSfirdY

ZAoosr o posKyrruurl DorAcE z FoNDU vysocltry

Eviden6ni 6islo (zadatet nevypti uje)

K6d elektronick6 Z6dosti tpo
fin6lnim vypln6ni Zddosti klikn6te na
,,Odeslat data" v zdhlavi formu16ie)

FV01977-05 04 17-34

Nizev g rantov6ho programu lnformadni a komunikadni technologie 2017

N6zev projektu

Podprogram

Webove str6nky ZS a MS eernovice

A: Webov6 strdnkv

ldentifi kadni 0daje Zadatele

Piesnli nazev'. ZS a MS eernovice, piisp6vkov6
organizace

Pr6vni forma: Ziizovanlorganizace

Ulice: Bdlohrobskeho 367

Obec: eernovice

PSC: 39494

Poita: eernovice

teolne : 62540106

N6zev banky: eeskii spoiitelna, a. s.

Cislo rictu: 621317369/0800

Statut6rni z6stupce Zadatele

Titul. Mgr.

Jm6no: Robert

Piijmeni: Stefdnek

Funkce: ieditel Skolv

ZSOost zpracoval (kontaktni
osoba projektu)

Titul: Mgr.

Jm6no: Robert

Piijmeni: Stefdnek

Funkce: ieditel Skolv

Email: r.stefanek@seznam.cz

Tel.: 774180999



Indentifikadni ridaje
zitzovatele (vyplnf jen Zadatel,
pokud je piisp6vkovou
orga n izac i zfizov anou obc f)

Piesny n1zev: M6sto Cernovice

teo: 248037

N6zev banky: Ceskoslovensk6 obchodni banka,
a.s

Clslo 0dtu: 248953980/0300

1. Lokalizace projektu
( M d sto/o b e c/m i kro reg i o n)

Vlesto Cernovice

2. Od0vodn6ni projektu
(Popi\te vychozi situaci, ktera Vas
vede k poddni Zadosti)

Zastaraly n efu n kdn f red a kdn f system n e u rn oZR q'rc
nov6 funkcionality nov6 internetov6 webov6
orezentace. Nelze optimalizovat pro mobilni
zafizeni.

3. Cile projektu
(Struiny vyiet cilA, jichi ma b,!t
projektem dosaieno)

Inovace webovfch strdnek (novli profesiondlni
design, funkcni pro v5echny typy prohliZecfi a
mobilnich zaiizeni). Zlep5eni a zjednodu5eni
aktu a I izace strd nekp rostied n ictvim red akdn i
linnosti celeho ped. sboru.

4. Cilov6 skupiny
(PopiSte cilove skupiny, na ndi je
navrhovany projekt zamdien a
jejich potieby, kterd navrhovany
projekt ie\f)

Zdci, rodide, pedagogogov6, 5irok6 verejnoE

5. Popis projektu
(V piipadd potieby podrobneji
rozepiSte v samostatnem
dokumentu, ktery doloite k
iadosti)

Ucelend webovd prezentace Skoly s n6vaznostf na
nejnovej5itrendy v poskytovdni informaci na
internetu provazan6 na soci6lni site. Jednoduchli
redakcni syst6m s pilstupem celeho ped. sboru.
Samotn6 realizace projektu bude probihat formou
zakAzky u profesionalni firmy. Soucdsti zakAzky
jsou i dal5i nezbytne sluZby - napi. webhosting 1

GB, z6kladni SEO optimalizace vyhleddvade,
licence na redakdnl dinnost, monitorov6nI provozu,
[e5eni piipadnfch problemfr do 48 hodin,
zdlohovdn i dat 2x denn6.

6. Vyistupy projektu
(Uvedte konkretni a pokud moZno
kv a ntifi kov an 6 v y st u py p roj e kt u )

Jednotnd webovd prezentace Skoly a zvf5eni
^ating u webov6 prezentace.

7. Piedpokl6danii dasovf
harmonogram realizace
projektu - zad,6teV ukondeni
projektu

1. 6.2017 - 30. 11.2017



8. Organiza6ni a odborn6
zabezpedeni projektu

(PopiSte VaSe odborne a
organ izacni schopnosti vietnd
piede{lych zkuSenostf s
realizacl projektA)

Zadatel fspe5ne cerpal prostiedky z Op VK -
vybaveni Skolnfch dllen - Vyzva c. 57, d6rle
uspe5ne realizoval )17V*ove kurzy pg Zeky a
pedagogy v zahranidi -yyzva c.S7. Skota d6le
uspe5ne derp6 i prostiedky zFy - Zdravi 21.V
minulosti byla Skola zapojena do projektu EU
penize do Skol a do projektu z prostiedkfr ROp
Jihovlichod - vlistavba vfceuceloveho hiiste a
vybavenI t6locvicny. V soudasne dobe Skola cerpd
prostiedky z OPWV - Sabtony pro ZS a wtS. take
e poddna Zddost v r6mci lROpu - vyzva c. 46.

9. Rozpodet projektu
(podrobny poloZkovy rozpoiet
projektu zaSlete spoleind s touto
i6dosti) U Ladablrt, kteif mohou
uplatnit odpoiet DPH na vstupu,
se naklady uvad5ji bez DPH.
Ostatnf Ladatel6 uvdddjf naklady
vietnd DPH.

d6stky uv6d6jte v celfch Kd

Gelkov6 ndklady na
projekt 38720 Kc 100,00 %

PoZadovand vli5e
dotace 19 360 K6 50,00 %

- z toho investiini
dotace Kc ,00 %

- z toho neinvestiini
dotace 19 360 Kc 100,00 %

Spoluucast Zadatele 19 360 Kd 50,00 %

- z toho investiini
spolu(tiast K6 ,00 %

- z toho neinvestiini
spduAiast 19 360 Kc 100,00 %

10. Pf5tcovstvi DPH u iadatele (zakfizkulte vhodnou variantu)

zadatelje plStcem DPH a u zdanitelnfch plnenl piijatiich v souvislosti s
financovdnim dan6ho projektu nem5 n6rok na odpodet dan6 z piidane hodnoty n

Zadatelje pldtcem DPH a u zdaniternfch plndnl piijatfch v souvislosti s
financovdnim dan6ho projektu m6 ndrok na odpodet dan6 z piidan6 hodnoty

Zadatel nenI pldtcem DPH

n

x

11. Prohl6Seni Zadatele, Ze zajisti podil na spolufinancov6ni projektu a souhlasi se
zveiejn6nim vybranlich ridajt o projektu
Zad,atel prohlaSuje, Ze zajisti podil na spolufinancov5ni projektu a souhlasI se
zveiejn6nim sv6ho jm6na (obchodniho jm6na), adresy (sidla), nAzvu projektu a vi5e
piid6len6 podpory pro udely informovdnf o 6erp6ni piostiedk0 z Fondu Vysodiny.

12. ProhlitSeni Zadatele o vypoiildAni zfuvazktt (net'ik5 se obci, svazkt obci a
organizaci ziizovanych a zakl6danlfch Krajem Vysodina)
Zadatel prohlaSuje, 2e ma:

a) vypoi6dAny zlvazky v06i st6tnimu rozpodtu a st6tnim fondim (za zavazky vhii
statnimu rozpoctu se povaiujf zavazky vrtii finaninf mu ufadu, Sprdvd soc iatniho
zabezpeienf , zdravotnlm poii1t'ovnam a Cetni sprav6; za statnf iondy se povaZuji Fond
narodniho maietku, Statni fond Zivotniho prostiedi, Pozemkovy fond, Statni fond rozvoje
bydleni a Statni fond dopravni infrastruktury),
b) na majetek iadatele neni vyhl65en konkurz nebo podin nivrh na konkurz a Zadatel
neni v likvidaci.



13' Prohl6Seni Zadatele o ridetnim obdobi (nevyplfruje zadatel, kteni pou2iv6 fdetni
obdobi shodn6 s kalenddinim rokem a iadatel, kte4i neni udetni je'dnotkou)
Zadatel prohlaSuje,2e pouiliv6 fdetni obdobi (hospodSiskyi rok) od 1. 1 . do 31.12.

14. Seznam doklad0 (lJvedTe seznam vSech ctoiladL, ktere k ladosti priktadate a oiisluite
lv./

Doklad d.'1 Strucnf popis naplneni specifickiich kriterif
Doklad 6.2 Doklad o pr6vni subjektivite Zadatele
Doklad 6.3 DoloZeni ndleZitosti dle zakona c.2SO12OO0 Sb.
Doklad c.4 Podrobnli poloZkovy rozpis ndkladir projektu
Doklad c 5 Podrobnf slovni popis projektu

V Cernovicfch dne 10. 4.2017

Zdkladnf lhole n Mntefctrdlheb
Ccmoviec -1-

pffsp*r,l.r'. i rrl irizsce ,
tsdlolrn-rhskdhr: Ki, i}:nrovice 394 W t

iCu: ozsatirot -r.' 
:::l:r rW

Razitko a podpis statutdrniho
z6stupce Zadatele

Poznimka pro iadatele :

Pied podanfm projektu si ovdfte, zda:
- je formulai Ladosti kompletn\ vyptndn

- i:.9u piiloieny_veSkere doklady nutne k posouzeni 26dosti poZadovane v bod6 14
Vyzvy k piedkladani projekttt

- v piipade potieby konkretni bod iadosti rozepi\te v samostatn'm dokumentu

- proiekt splfiuie krit6ria a podminky uveclene ve Vyzvd k pfectkladdni prolekttt

- ie Zla9st vietnd dgkladtt nutnych k posouzeni Ladosti piipravena k pod1ni dle
podminek uvedenych v bod6 14 Vyzvy k pfedktadani projektA

Na dal\f i6dek (odi6dkovani) v textov1m polise dosfanete stisknutim klaves CTRL + ENTER



Pifloha d. 1

zSKadniskola a Mateiskf Skola dernovic€, p. o., okres pelhlimov
Bdlohrobsk6ho 367, 394 94

INFORMACNI A KOMTINIKACXI TECHNOLOGIE 2017

Popis napln6ni specifickych krit6rii

Specifickd krit6ria pro Titul A: Webov6 str6nky:

a) Diky redakdnimu syst6mu na novych webovych str6nk6ch piedpokl6d6me vjejich zadifiku
al<tualizace rninim6ln6 2xfydnd. V dalSim obdobi bude snahou zapojit do t6to pr6ce dfm ddle
vdtii podet uditehi a tim postupnd zkracovat i lhritu pro obnovu informaci.

b) ANO webov6 strr{nky spolednosti Antee s.r.o. (firma, kterh r,ypracovala piiloZenou cenovou
nabidku) jsou realizov6ny tak, aby spliovaly zilkonnh lcriteria piistupnosti. Budou tak6
uzprisobeny pro kvalitni zobrazovfni ve viech bdLnych internetovych prohlfZedich. Funkce
budou odladdny i pro pouZiv\ni na rnobilnich zaiizenich (IOS, AndroiO utA.; UZivatel6 se
zrakovym postiZenim pouLivaji ke dteni obsahu weboqfch str6nek speci6lni technologie, kter6
jim obsah webovych str6nek zpiistupiuji.

c) U weboqfch str6nek bude pro piipad ndv5tdvnika vyLadujici cizojazy(nouveruiaplikov6n free
modul Google Translate. Diky tomuto odkazu bude moLny piechod do ndkolika
znejrozliiendj5ich svdtovlfch jazyktr. Touto formou bude umoZn6no ndkolik
jazykovy chmutaci Skolnich str6nek.

d) Webov6 str6nky budou postaveny na redakdnfm syst6mu IPO, kteqi se jiZ 16 let prfibdZnd
vyviji. Jedn6 se o velmi piehlednlf a intuitivni syst6m, ve kter6m r" ry"hl. orientuje kaLdy
uLivatel se z6kladni znalosti pr6ce v textov6m editoru, jako napiiklad irprava textfi, vkl6d6ni
tabulek, fotek, dokumentfi, moZnost jednoduch6 editace struktury stranek. pro pokrodil6
uZivatele vSak syst6m IPO skit6 i mnoho nadstandardnich moZnosti irprav pomoci vlastnich
CSS stylfi di uZivatelskych HTML.

e) Na novdm webu budou vyuLity moduly pro moZnou zpdtnou vazbu n6v5tdvnikri webu, jako
napi' Ankety, NapiSte n6m, Aktuality s autornaticklfm rozesil6nim (na email odb6rjelfr)
s moZnosti piipadn6 odpovddi na aktualitu, komentovSni di hodnoceni aktuality. Dalsim
prvkem bude syst6m na prov6ddni prrizkumu pomoci elektronickliich dotaznikri di anket.

D Origin6lni a profesion6lni grafick6 zpracovhni webu, Jquery animace, jednoduchd navigace
pro uZivatele (napi. rozcestniky na fivodni str6nce, Informace pro rodide, Informace pro i1ky,
Informace pro budouci LAW a jejich rodide atd. Strdnky budou novd odladcny pio
nejpouZivandj5i prohliZede napi. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Saiari
atd.

g) Piinos projektu bude zlep5eni informovanosti nejiir5i veiejnosti o dinnosti Skoly. D6le bude
umoZndno, aby kaLdy uditel diky redakdnirnu zprisobu aktualizoval konkr6tni d6st webu a tim
se zarudila nejenom vy55i frekvence aktualizaci, aIe i SirSi spektrum zveiejflovanych informaci
a zajimavosti. Vel[.i klad vidime v moZnosti zpdtne vazby mezi Skolou a uZivateli str6nek. To
bude probfhat fotmou anket di dotaznikfi. DSle si slibujeme od t6to zmdny dalsi zprisob, jak se
oteviit nejenom rodidrim, ddtem di potencionflnim zhjemctm, ale i Sirokd veiejnosti.

h) Samoziejmosti je korektni zobrazeni pro v5echna mobilni zaiizeni a tablety - responzivni
design (iOS, Android nebo Windows Phone). Webovd str6nky od spolednosti Antee s.r.o. jsou
jii' od pod6tku tvorby navrhnutlz tak, aby i pro mobilni zaiizeni byly piehledn6 a intuitivni.
Dokonce redakdni syst6m IPO umoZiluje riprary str6nek tak6 piimo z mobilniho zaiizeni.

Mgr. Robert Stefiinek
ieditel ZS a MS

Cernovice



Piiloha i. 4:

ENTACE
ZAKLADNI A MATERSKA SKOLA dNNXOVIC

PRISPEVKOVA ORGANIZACE

Varianta,grafika i dal5f moZnosti Cenazavyrobubez

DPH
Cenazavyrobu s DPH

Varianta ptrezl
POKROCILA
- profesionfrlni grt
- horni * bodnf mr

-vyroba aZ 40 sekr

-kompletni moZnc

-marketingov6 op1

(piehlednost ajedr
-responzivnf desig

-Spec. funkce: au

novinek, fulltexto.
ankety, diskuzni fi
- Emailov6 schrfr
s webhostingem

- licence na redaki
- 5 GB web hostin
- monitoroviniprc
- ie5eni piipadnycl

- pravidelne zhloh<

- technick6 podpor

)ntace

rfika

)nu,

:i a podsekci

st editace str6nek

imalizace webu

roduch6 navigace)

n

fomat. rozesilitni

rd vyhleddvdni,

irum

rky-aZ5
GB pro kaldy email
,ni syst6m IPO

)
,vozu24 h dennd

r probl6mri do 48 h
wSni dat 2x dennd

(hot line)

32 000,- 38 720,-

Cena celkem 32 000,- bez DPH 38 720,- s DPH

Vdiim. ie budete

spoluprfci.

S pozdravem za s

Vladimir Kacetl
Regionflnimana,
E-mail: iihlava@
Tel.: +420 739 4

ANTEE s.r.o., Ha

naSf nabidkou pro vy

oleinost Antee s.r.o.

)r pro Vysoiinu
ttee.cz

I 953

liikova 1680/13, Prah

tvoienf www prezentace spokojeni a t65fm se na

Tel.: +420 495 49! 023, +420 224 916 202
http://www.antee.lz

Zdkladnf Skoh r Mrtetshdth&
Cerrovice -1,/

pffspdvt:c', I ]:r: illizEoe V ./
BElohr:brkiho i6 ;,,'leruovice 39W//

ICL: 6254010ii, tc-I.: 565 192lyf
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0026) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Základní škola a Mateřská škola Dolní Vilémovice 
adresa: Dolní Vilémovice 42, Dolní Vilémovice, 67542  
IČO: 70885231 
zastoupen: Mgr. Jarmila Nováková, editelka ZŠ 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Obec Dolní Vilémovice) - z izovatele: Komerční banka, 
5226711/0100 (rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové organizace  
k rozpočtu Kraje v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky ZŠ a MŠ Dolní Vilémovice, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 14520 Kč (slovy: čtrnácttisícpětsetdvacet 

korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 29040 Kč 

Výše dotace v Kč 14520 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 14520 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1992 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0026, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2017  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Jarmila Nováková Mgr. Pavel Pacal 
 ředitelka ZŠ náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0027) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod 
adresa: Brat íků Ř51, Havlíčkův Brod, 58001  
IČO: 60126817 
zastoupen: Mgr. Ji í Forman, editel 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA A.S. 

číslo účtu: 167325-21/0100 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Zabezpečení a modernizace Wifi a LAN sítě, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
 
 
 



 

Strana 2 (celkem 7)  

Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 27000 Kč (slovy: dvacetsedmtisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 54000 Kč 

Výše dotace v Kč 27000 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 27000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 28. 02. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) nákup, vývoj a nasazení bezpečnostního SW a HW, 
b) náklady na zpracování bezpečnostního projektu (pop . vnit ních směrnic, analýzy 

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

být uveden na kompatibility listu, 
j)  koncová za ízení pro VDI (terminály), 
k) virtualizační SW – s podmínkou skutečného nasazení systému virtualizace  

(není povoleno v rámci projektu po ídit pouze a jenom licenci virtualizačních SW), 
l) jednorázové zaškolení zaměstnanců v p ípadě komplexního nasazení systému 

virtualizace a ízení bezpečnosti. 
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0027, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 2Ř. 02. 201Ř). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
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účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 3. 201Ř závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Jiří Forman Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-06_04_17-38 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Zabezpečení a modernizace Wifi a LAN sítě

Podprogram B: Bezpečnost dat a virtualizace

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Obchodní akademie a Hotelová 
škola Havlíčkův Brod

Právní forma: Zřizovaná organizace

Ulice: Bratříků 851

Obec: Havlíčkův Brod

PSČ: 58001

Pošta:          

IČO/RČ: 60126817

Název banky: KOMERČNÍ BANKA A.S.

Číslo účtu: 167325-21/0100

Statutární zástupce žadatele

Titul: Mgr.

Jméno: Jiří

Příjmení: Forman

Funkce: ředitel

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul:          

Jméno: Vladimír

Příjmení: Burda

Funkce: správce ICT

Email: burda@oahshb.cz

Tel.: 731483652



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

Přesný název:          

IČO:          

Název banky:          

Číslo účtu:          

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Havlíčkův Brod

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Stávající Wifi síť byla vybudována v letech 
2011-2012 a pokrývá signálem kompletně obě 
pracoviště školy. Tehdy použité „jednoduché, 
levné“ přístupové body splnily svou úlohu a dnes 
již nevyhovují výkonem, možností správy ani 
z hlediska požadavků na bezpečnost. LAN síť 
neumožňuje monitorování datových toků 
(NetFlow). 

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektu je modernizace a zvýšení 
zabezpečení školní Wifi a LAN sítě v souladu 
s požadavky standardu konektivity škol podle 
přílohy č.11 kolové výzvy č.33 programu IROP a 
monitorování datových toků (NetFlow).

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Žáci, zaměstnanci a návštěvníci Obchodní 
akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Modernizace a zvýšení zabezpečení spočívá ve 
výměně stávajících aktivních prvků školní Wifi a 
LAN sítě a příslušenství za nové, splňující 
požadavky standardu konektivity škol podle přílohy 
č.11 kolové výzvy č.33 programu IROP. Zavedení 
monitorování datových toků (NetFlow).

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Zvýšení kvality, zabezpečení a dostupnosti IT 
služeb poskytovaných školou pro cca. 700 
uživatelů z řad žáků, zaměstnanců a návštěvníků 
Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův 
Brod. Naplnění požadavků standardu konektivity 
škol podle přílohy č.11 kolové výzvy č.33 programu 
IROP. Monitoring datových toků (NetFlow).

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Červenec až prosinec 2017.



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Mnohaletá zkušenost v oblasti správy 
počítačových sítí i s realizací podobných projektů.

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

54 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

27 000 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

27 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 27 000 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

27 000 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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          .

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

1. Projekt-zabezpeceni-modernizace-wifi-a-lan.pdf
2. Polozkovy-rozpis-nakladu-zabezpeceni-modernizace-wifi-a-lan.pdf
3. Popis-naplneni-kriterii-zabezpeceni-modernizace-wifi-a-lan.pdf
4. Jmenovaci-listina-reditele-oahshb-2012.pdf
5. Priloha_250_2000_OAHSHB.pdf

V Havlíčkův Brod  dne 6.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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



Popis naplnění specifických kritérií projektu  
 

„Zabezpečení a modernizace Wifi a LAN sítě“ 

 

Specifická kritéria pro Titul B: Bezpečnost a archivace dat: 
 

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

 0 bodů – neexistuje (v organizaci), projekt problematiku neřeší 
 1 bod – existuje (již dříve nasazeno), projekt neřeší 
 2 body – existuje (již dříve nasazeno), projekt řeší změnu nebo povýšení 
 3 body – zatím neexistuje, projekt řeší obě problematiky 

 4 body – zatím neexistuje, projekt řeší problematiku na úrovni zabezpečení celé sítě 
(nikoliv jen na úrovni jednotlivých stanic) 
 
2 – přestože projekt toto přímo neřeší, jeho realizace pozitivně ovlivní již nasazená 
řešení a vytvoří podmínky pro realizaci dalších projektů a řešení  
 

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

 0 bodů – není v projektu řešeno 

 1 bod – řešení problematiky firewallu na úrovni stanic 

 2 body – buď řeší problematiku firewallu na úrovni celé sítě nebo dalších systémů 
ochrany sítě (např. IDS, monitoring sítě) 

 3 body – řešení problematiky firewallu a dalších systémů ochrany sítě (např. IDS, 
monitoring sítě, NAC) 
 
3 – zabezpečení Wifi, LAN a monitorování LAN sítě (NetFlow) 
 

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

 0 bodů – není v projektu řešeno 

 1 bod – řešení záplatování individuálně po stanicích, prevence není řešena 

 2 body – projekt řeší celou síť (záplatování OS), bezpečnostní prevenci technicky 
(např. IPS, penetrační testy) 

 3 body – projekt řeší celou síť (záplatování OS), bezpečnostní prevenci technicky i 
organizačně (např. IPS, NAC) 
 
0 – projekt tuto problematiku neřeší 
 

d) řešení administrace zálohování a archivace (popište způsob řešení administrace zálohovaní 
a archivace pokud jsou v projektu řešeny) (bodové rozpětí 0-4) 

 (individuální posouzení na základě došlých žádostí  - posuzována bude organizační 
a technická kvalita administračního prostředí, míra samočinnosti, odolnost vůči 
lidským chybám, zneužití a napadení) 
 
0 – projekt tuto problematiku neřeší. 
 
 

e) četnost archivačních běhů a zálohování (popište systém archivačních běhů a zálohování) 
(bodové rozpětí 0-3) 

 (individuální posouzení na základě došlých žádostí) 



 
0 – projekt tuto problematiku neřeší 
 

f) návratnost a životnost řešení (popište životnost řešení a jaká bude návratnost po 
implementaci řešení) (bodové rozpětí 0-3) 

 (individuální posouzení na základě došlých žádostí) 
 
3 – předpokládaná fyzická životnost řešení kopíruje životnost použité technologie. 
Návratnost spočívá především v úspoře času, zvýšení dostupnosti, spolehlivosti a 
zabezpečení. 

 

Havlíčkův Brod 6. dubna 2017 



Rozpis nákladů „Zabezpečení a modernizace Wifi a LAN sítě“ 

 

Žádost o dotaci: 
 

Titul B: Bezpečnost a archivace dat 
Na pořízení:  
1. Wifi přístupových bodů. 
2. Routeru s monitoringem datových toků (NetFlow) 

3. UPS záložních zdrojů k síťovým prvkům. 
 

Požadavky na nový HW: 
WIFI AP : 

20 x přístupový bod (např. MIKROTIK RBcAP2nD) 

ROUTER: 

1 x Router (např. MIKROTIK CCR1009-7G-1C-1S+) 

  

UPS - záložní zdroje: 
2 x min. 1500VA, USB (např. APC Power Saving Back-UPS RS 1500, CEE, 230V); 

 

Rozpis výdajů projektu: 
a) 24.500,- Kč  - 20 x AP (Wifi přístupový bod) 
  b) 12.500,- Kč – HW Router 

c) 17.000,- Kč  - UPS záložní zdroje  
 

Celkem: 54.000,- Kč (27.000,- Kč podíl žadatele, 27.000,- Kč dotace) 
 

Pro výpočet nákladů byly použity aktuální ceny z nabídek internetových obchodů. 
 

Požadavky na nákup SW: - nejsou. 

 

Havlíčkův Brod 6. dubna 2017 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0028) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí 
adresa: Mostiště 50, Velké Mezi íčí, 59401  
IČO: 70993122 
zastoupen: Mgr. Jitka Hublová, editelka školy 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Město Velké Meziříčí) - z izovatele: Komerční banka, 
19-1427751/0100 (rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové organizace  
k rozpočtu Kraje v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Mostiště - Nový web, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 15000 Kč (slovy: patnácttisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 30000 Kč 

Výše dotace v Kč 15000 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 15000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0028, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Jitka Hublová Mgr. Pavel Pacal 
 ředitelka školy náměstek hejtmana 
 
 

















Na ídka e o ého řeše í 
pro )áklad í školu a ateřskou 

školu Velké Meziříčí, Mostiště 50, 
příspě ko á orga iza e 

Ze dne: 20. 3. 2017 

 

 

interneto á řeše í 
šitá a íru 



Dodavatel není plátce DPH. Nabídka platí 1 měsíc. Cena se může lišit v závislosti na dalších 
požadavcích klienta. 
 

 

 

SPECIFIKACE )ADÁNÍ )ÁKA)NÍKA, CÍLE PROJEKTU 

Vytvo ení nové webové prezentace s důrazem na p ehlednost informací a pěkně zpracované 
grafické pojetí. 

OBECNÉ PO)NATKY 

Hod o e í stá ají í e o é preze ta e 

 ada webových stránek již nesplňuje důstojnou prezentaci své organizace a informování 
ve ejnosti o probíhajících akcích. Dále tyto stránky nemají moderní nástroje servisní podpory.  

)áklad í školy prezentujeme s touto t áří: 

 Školské za ízení zajišťující vzdělávání žáků. Pojetí webové prezentace by mělo vystihovat „tvá “ 
školy.  

 Instituce nabízející vedle studijních programů i společenské a volnočasové aktivity pro žáky a 
jejich rodiče, p ípadně prarodiče (koncerty, výstavy, p ehlídky, vystoupení apod.) 

 Webové stránky by měly poskytovat dále informace pro širokou ve ejnost: 

 o kontaktech, činnosti instituce, plánovaných akcích, novinkách, sdělení ú edního charakteru, 
fotogalerie z uskutečněných aktivit žáků, o plánovaných vzdělávacích aktivitách, nabídce školní 
jídelny apod.  

Podo é projekty:  

 Jde o tzv. webová ešení ze šablony: 
 

http://www.zsob.cz/  

http://www.skolalosenice.cz/
http://www.zsob.cz/
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požadavcích klienta. 
 

 

 

1. )áklad í řeše í e u 

Nabídka základního ešení webové prezentace obsahuje dvě části, jde o práce na základním ešení 
webu a moduly základního ešení. 

1.1 Prá e a základ í  řeše í e u 

V ceně prací na základním ešení webu je grafický návrh v rámci webové šablony podobné 
http://www.zsob.cz/ nebo http://www.skolalosenice.cz/, nasazení redakčního systému 
AdminPro pro snadnou aktualizaci obsahu svépomocí, publikování struktury a obsahu webu, 
školení a základní dokumentace (manuál). Do základního ešení rovněž zahrnujeme registraci 
(nebo p evod) Vaší domény a službu spojenou se z ízením hostingových služeb. 

 

Grafi ký desig  strá ek a yt oře í o ého izuál ího stylu – grafi ký á rh 
(home+subpage) 

Zahrnuje kreativu - návrh jedinečného grafického návrhu webu související grafické 
práce Prvotní návrhy zasíláme v PNG.. V ceně jsou zahrnuty dvě kola 
p ipomínkování. 

7000 Kč 

Respo zi í ša lo y e u 

Pro uživatele mobilních za ízení (mobilní telefony a tablety), jejichž počet každým 
rokem roste, Vám p ipravíme responzivní provedení Vašeho webu. 

7000 Kč 

Nasaze í redakč ího systé u AdminPro s o ý  editore  

Redakční systém pro snadnou aktualizaci webového ešení svépomocí. 
P ípadné individuální úpravy "na míru". 

6500 Kč 

Vyt oře í struktury e o ý h strá ek do redakč ího systé u 

Založení struktury WWW v redakčním systému (sekce, kategorie, položky menu, 
kontaktní údaje, fotogalerie, ankety, bannery) 

1000 Kč 

Pu liko á í o sahu e u základ í apl ě í  

Publikování obsahu dle podkladů zákazníka (zdroj: stávající web, konzultace, 
p edané podklady - pro zaslání objemnějších podkladů lze použít ). 
Publikování dokumentů audio, video, text (pdf, doc, xls), zahrnuje nezbytný 
stylistické úpravy textů 

3500 Kč 

(pro deset hodiny 

redakč í prá e  

I stala e systé u, doku e ta e a škole í, ede í projektu 

Instalace redakčního systému na server poskytovatele, p evod a konfigurace 
domény, dokumentace k redakčnímu systému a školení redaktorů v místě 
webového studia (v rozsahu 1hod).  

3000 Kč 

Doko čo a í prá e 

Různé drobné dokončovací práce  a zapracování p ipomínek 
2000 Kč 

Celkem prá e a e o é  řeše í  30.000 Kč 

file://guanaco.xart.cz/homes/xart.finance.2012-2014/Nabídky/nabídky%20–%20živé/školy%20a%20školky/2017/Admin/podobné
http://www.zsob.cz/
http://www.skolalosenice.cz/
http://upload.xart.cz/


Dodavatel není plátce DPH. Nabídka platí 1 měsíc. Cena se může lišit v závislosti na dalších 
požadavcích klienta. 
 

 

 

P estože Vám jednorázová investice do našeho redakčního systému umožní snadnou 
aktualizaci obsahu nové webové prezentace svépomocí, jsme samoz ejmě p ipraveni se 
podílet na správě Vašeho webu i po jeho spuštění. Minimálně formou konzultací či drobnými 
redakčními zásahy. 

 

Ing. Aleš Janoušek 
IČ: 68062206 
Lesní 211ř/17, 5ř4 01 Velké Mezi íčí 
 
Tel.: 564 409 332 
E-mail: info@xart.cz 
Web: www.xart.cz 
 
Autor dokumentu: František Blažek, BA 
Tel.: 777 669 084, frantisek.blazek@xart.cz 
 
Upozornění: tento dokument je chráněn autorskými právy. Jeho použití či další ší ení je 
podmíněno souhlasem autorů. Stažením souboru se jeho uživatel zavazuje dodržovat 
všechny výše uvedené podmínky a p íslušná ustanovení autorského zákona. 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0039) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116 
adresa: Tišnovská 116, Velká Bíteš, 59501  
IČO: 70831394 
zastoupen: Mgr. Blanka Gaizurová, editelka 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Město Velká Bíteš) - z izovatele: Komerční banka,  
19-1726751 (rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové organizace k rozpočtu 
Kraje v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky pro specskolabites.cz, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 24000 Kč (slovy: dvacetčty itisíce korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 48000 Kč 

Výše dotace v Kč 24000 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 24000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1992 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0039, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  



 

Strana 5 (celkem 7)  

f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 7. 4. 2017. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Blanka Gaizurová Mgr. Pavel Pacal 
 ředitelka náměstek hejtmana 
 
 



KrajRQPONMLKJIHGFEDCBAvysoC inQ wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FOND VYSOCINY

ŽÁ D O S T O P O S K Y TN U T í D O TA C E z FO N D U V Y S O Č IN Y

E v idenčn í č ís lo (žadatel nevyplňuje)

K ód e lek tron ické žádos ti (po
FVO1977 -07 04 17-52finálním vyplnění žádosti klikněte na - -

"Odeslat data" v záhlaví formuláře)

N ázev g ran tového p rog ram u Informační a komunikační technologie 2017

N ázev p ro jek tu Webové stránky pro specskolabites.cz

P odp rog ram A: Webové stránky

Přesný název: Základní škola Velká Bíteš,
Tišnovská 116

Právní forma: Příspěvková organizace

Ulice: Tišnovská 116

Obec: Velká Bíteš

Id en tifikačn í úda je žada te le
PSČ: 59501

Pošta: Velká Bíteš

IČO/RČ: 70831394

Název banky: Moneta Money Bank

Číslo účtu: 167266433/0600

Titul: Mgr.

Jméno: Blanka
S ta tu tá rn í zás tupce žada te le

Příjmení: Gaizurová

Funkce: ředitelka

Titul: Mgr.

Jméno: Blanka

Žádos t zp racova l (kon tak tn í Příjmení: Gaizurová

osoba p ro jek tu ) Funkce: ředitelka

Email: info@specskolabites.cz

Tel.: 566789552

1



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

Přesný název: Město Velká Bíteš

IČO: 0095647

Název banky: Komerční banka

Číslo účtu: 19-1726751

1. Lokalizace projektuZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(M ě s t% b e c /m ik ro re g io n )

2. Odůvodnění projektu
(P o p iš te v ý c h o z í s i tu a c i, k te rá V á s

v e d e k p o d á n í ž á d o s t i)

3. Cíle projektu
(S t r u č n ý v ý č e t c í lů , j ic h ž má b ý t

p ro je k te m d o s a ž e n o )

4. Cílové skupiny
(P o p iš te c í lo v é s k u p in y , n a n ě ž je

n a v rh o v a n ý p ro je k t z a m ě ře n a
je j ic h p o t ř e b y , k te ré n a v rh o v a n ý

p ro je k t ř e š í )

Obec Velká Bíteš, okres Zďár nad Sázavou

Základní škola má současné webové stránky
specskolabites.cz v nevyhovujícím stavu. Stránky
byly zpracovány, dnes již v zastaralých,
programových možnostech.
Nové webové stránky by měly být více přístupné
rodičům a dětem, kteří by se měli jednoduše
dostávat ke klíčovým informacím o dění školy. Po
echnologické stránce je třeba upgradovat
redakční část webu a dále web nakódovat na
responzivní chování.

1) Vytvořit pokročilejší formu webu s použitím
echnologií zaměřených na interaktivitu.
2) Zvýšit výtvarnou, designerskou a obsahovou
úroveň webu.
3) Pomocí redakčního systému umožnit uživateli
operativně řešit novinky a aktualizace webových
stránek daleko jednodušší a efektivnější formou,
než dosud.
4) Mít možnost propojit webové stránky s ostatními
institucemi ve městě.
5) Novým pojetím webových stránek přispět k
lepšímu vnímání a budování důvěry široké
veřejnosti k základní škole.

1) Rodiče, žáci, přátelé školy by měli mít přehledný
Izdroj informací o veškeré činnosti školy, s
možností online komunikace.
2) Pedagogičtí zaměstnanci by měli mít možnost
prezentovt svoji práci.
3) Potencionální zájemci o zařazení nových žáků -
získání kvalitních a aktuálních informací o ZŠ.



5. Popis projektu
(VZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ř íp a d ě p o t ř e b y p o d ro b n ě j i

r o z e p iš te v s a m o s ta tn é m

d o k u m e n tu , k te r ý d o lo ž te k

ž á d o s t i)

Projekt obsahuje vytvoření nového grafiky webu,
kódování, nasazení na redakční systém, naplnění
obsahem ze stávajícího redakčního systému. Dále
~ytvoření kontaktních formulářů. Detailnější popis
ie uveden v příloze - Popis projektu.

6. výstupy projektu
(U v e ď te k o n k ré tn í a p o k u d m o ž n o

k v a n t i f ik o v a n é v ý s tu p y p ro je k tu )

Přehlednější a moderní webová prezentace, která
díky své interaktivitě bude umožňovat budovat
~ztah základní školy se širokou veřejností,
především však s rodiči a prarodiči dětí. Kvalitní
redakční systém umožní bezproblémový a
operativní publikování textů, obrázků, fotek a videí.

7. Předpokládaný časový
harmonogram realizace
projektu - začátek/ukončení
projektu

Předpokládáme realizaci na 3-4 měsíce.

8. Organizační a odborné
zabezpečení projektu

(P o p iš te V a š e o d b o rn é a
o rg a n iz a č n í s c h o p n o s t i v č e tn ě

p ře d e š lý c h z k u š e n o s t í s

r e a l iz a c í p ro je k tů )

Pro realizaci jsme zvolili specializovanou firmu
která projekt uskuteční. Jedná se o fyzickou
osobu, s více jak 10 letými zkušenostmi z tvorby a
servisu webových řešení.

Celkové náklady na
48000 Kč 100,00 %

projekt

Požadovaná výše
24000 Kč 50,00 %

9. Rozpočet projektu
dotace

( p o d ro b n ý p o lo ž k o v ý ro z p o č e t - z to h o in v e s t ič n í
Kč %p ro je k tu z a š le te s p o le č n ě s to u to d o ta c e

,00

ž á d o s t í ) U ž a d a te lů , k te ř í m o h o u

u p la tn i t o d p o č e t O P H n a v s tu p u , - z to h o n e in v e s t ič n í
24000 Kč 100,00 %

s e n á k la d y u v á d ě jí b e z O P H . d o ta c e

O s ta tn í ž a d a te lé u v á d ě jí n á k la d y

v č e tn ě O P H . Spoluúčast žadatele 24000 Kč 50,00 %

částky uvádějte v celých Kč
- z to h o in v e s t ič n í
s p o lu ú č a s t

Kč ,00 %

- z to h o n e in v e s t ič n í
24000 Kč 100,00 %

s p o lu ú č a s t

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s
o

financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty



žadatel není plátcem DPH

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

o

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondůmZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( z a z á v a z k y v ů č i

s tá tn ím u ro z p o č tu se p o v a ž u jí z á v a z k y v ů č i f in a n č n ím u ú řa d u , S p rá v ě s o c iá ln íh o

z a b e z p e č e n í , z d ra v o tn ím p o j iš ť o v n á m a C e ln í s p rá v ě ; za s tá tn í fo n d y se p o v a ž u jí F o n d

n á ro d n íh o m a je tk u , S tá tn í fo n d ž iv o tn íh o p ro s t ř e d í , P o z e m k o v ý fo n d , S tá tn í fo n d ro z v o je

b y d le n í a S tá tn í fo n d d o p ra v n í in f r a s t r u k tu r y ) ,

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



13. 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

14. Seznam dokladůZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(U v e ď te s e z n a m v š e c h d o k la d ů , k te ré k ž á d o s t i p ř ik lá d á te a o č ís lu j te

je . )

Příloha Č. 1 Specifická kritéria,
Příloha Č. 2 Doložení náležitostí dle zákona Č. 250/2000 Sb.
Příloha Č. 3 Výpis z obchodního rejstříku
Příloha Č. 4 Jmenovací dekret ředitelky školy
Příloha Č. 5 Popis projektu podrobný
Příloha Č. 6 Cenová nabídka od dodavatele

Základnr škola Velká Blte š.
"lšnovská 11 E

p ř ís p ě v k o v á o rg a n iz a c e

59501 Velká Bíteš
IČO: 70831394 tel.: 566 789 551

V e Velké Bíteši dne 7.4.2017
Cw~

····f·········································

Razítko a podpis statutárního
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele:
P ře d p o d á n ím p ro je k tu s i o v ě ř te , z d a :

- je fo rm u lá ř ž á d o s t i k o m p le tn ě v y p ln ě n

js o u p ř i lo ž e n y v e š k e ré d o k la d y n u tn é k p o s o u z e n í ž á d o s t i p o ž a d o v a n é v b o d ě 1 4

v ý z v y k p ře d k lá d á n í p ro je k tů

v p ř íp a d ě p o t ř e b y k o n k ré tn í b o d ž á d o s t i r o z e p iš te v s a m o s ta tn é m d o k u m e n tu

- p ro je k t s p lň u je k r i té r ia a p o d m ín k y u v e d e n é v e V ý z v ě k p ře d k lá d á n í p ro je k tů

je ž á d o s t v č e tn ě d o k la d ů n u tn ý c h k p o s o u z e n í ž á d o s t í p ř ip r a v e n a k p o d á n í d le

p o d m ín e k u v e d e n ý c h v b o d ě 14 v ý z v y k p ře d k lá d á n í p ro je k tů

N a d a lš í ř á d e k (o d řá d k o v á n í ) v te x to v é m p o l i se d o s ta n e te s t is k n u t ím k lá v e s C T R L + E N T E R



Příloha č. 1 

k žádosti o poskytnutí dotace z fondu VYSOČINY 

Název grantového programu:   Informační a komunikační technologie 7 

Podprogram:   Webové stránky 

Žadatel:    Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 6, příspěvková 
organizace 

Zastoupený ředitelem:   Mgr. Blankou Gaizurovou 

 

Naplnění specifických kritérií 
a/ systém aktualizací 

 obsah webových stránek bude aktualizován dle potřeby, předpokládáme, že minimálně v režimu 
třikrát týdně, a to dle potřeby různých oznámení, vzniku novinek a plánovaných akcí, 

 díky redakčnímu systému nebude nutno instalovat pro aktualizace žádný další program, 

 aktualizace obsahu webových stránek bude moci provádět více osob s přidělenými přístupovými 
právy, 

 aktualizace bude možno dělat v podstatě kdykoli a odkudkoli, 

b/  dostupnost webových stránek 

 webové stránky budou vytvořeny dle požadavků na přístupnost pro zdravotně postižené občany 

/blind friendly web/. Validní dle doporučení W C X(TML .  Strics a CSS .  a většinu zásad 
přístupnosti podle uznávaných metodik. Bude možno používat různé webové prohlížeče, 

 web bude mít intuitivní ovládání, 

c/ integrace autentizačních a federalizačních služeb 

 do webové aplikace bude přidán plugin na propojení se službou mojeID. Tuto službu bude možné 
volat jak z prostředí přihlašování do redakčního systému tak do jednotlivých sekcí na webu,  

d/ užití webové aplikace 

 užití redakčního systému webových stránek bude nabízet propracovanou správu obsahu webových 
stránek, půjde o intuitivní ovládání při vkládání textů, obrázků nebo videí, 

 budou využívány moduly Fotografie, Ankety, Kontakty, Kalendáře. 

e/ zpětná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek 

 v redakčním systému bude dostupný model Ankety, který umožní zpětnou vazbu, jak na vytvořené 
webové stránky, tak např. na úroveň proběhnutých akcí. Bude pouze záležet, pro jaké témata se 

ankety použijí, 

f/ originalita a inovativnost projektu 

 podstatným způsobem se zvýší výtvarná individuální grafika , designerská (kreativa) a 

technologická úroveň webové prezentace,  

 do výtvarné stránky budou zapojeny fotky „ze života“ organizace,  

 bude se jednat o obrovské zvýšení uživatelského komfortu pro návštěvníky stránek při prohlížení a 
dohledání informací, 

 web bude podporovat vkládání dynamických prvků. 

g/ přínos projektu z hlediska žadatele 

 kvalitní webová prezentace umožní srozumitelné a přehledné informování široké veřejnosti 
o plánovaných akcích organizace, o operativních změnách, žáky o případných změnách v jejich 

výuce, 

 věříme, že i díky nové webové prezentaci dojde k těsnější spolupráci organizace s rodiči a samotnými 
žáky, 

 včasné publikování plánovaných akcí, fotek, videí a prezentace práce žáků,  



 přínos nového webu pro činnost školy bude s ohledem na charakter a náplň vzdělávacího zařízení 
obrovský. Otevřená komunikace plná přínosných informací bude důležitým aspektem v budování 
kladného vztahu mezi školou a širokou veřejností. 

 webová prezentace bude obsahovat jednoduchý a intuitivně ovládaným redakčním systémem, 

 web, jehož grafiku si lidé velice snadno zapamatují a díky aktuálnosti a bohatému obsahu se budou 
rádi na webové stránky vracet, 

 díky zpětné vazbě v možných anketách bude mít nový web velký přínos i pro další provoz nového 
subjektu, kdy bude umožněno okamžitě a citlivěji reagovat na přání studentů a rodičů, případně na 
jejich stížnosti, 

 nový web umožní jednoduše a srozumitelně prezentovat informace široké veřejnosti, 
 výsledkem nového webu bude prezentace moderního vzdělávacího zařízení.  

h/ podpora mobilního přístupu 

 Webové stránky budou provedeny i v tzv. responzivním designu, který bude umožňovat prohlížení 
i na mobilních zařízeních s menší velikostí obrazovky. Stránka s responzivním designem se mění 
v souvislosti na zařízení, ze kterého jsou stránky prohlíženy – ať už se jedná o notebooky, netbooky, 
mobilní telefony či tablety, vždy se bude prohlížená stránka zobrazovat korektně a to v závislosti na 
šířce obrazovky zobrazovaného zařízení. 



  

 

 

 

)áklad í škola Velká Bíteš, Tiš o ská  

WEBOVÉ ŘEŠENÍ XART  
www.specskolabites.cz 

i ter eto á řeše í 
šitá a íru 



  

 

 

1. PŘEDMĚT POPTÁVKY 

Vytvo ení nové webové prezentace s důrazem na čistý grafický styl a upgrade redakčního systému 
xartCMS V6.  

O e é poz atk  

 Hodnocení stávajícího webu: 
Stávající web existuje na doméně specskolabites.cz. .  

 Společnost - zadavatel 

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116 

 Dodavatel 

Fyzická osoba Ing. Aleš Janoušek, neplátce DPH.  

 

NÁVRH ŘEŠENÍ XART 

Analytika a kreativa 

 Návrh grafiky web, 

 P íprava šablon webu (včetně responzivních) 

V t oře í o sahu a struktur  e u 

 P enos obsahu a publikování struktury webu 

 Úpravy obsahu webu,dle nové struktury 

Implementace 

 Nasazení šablon webu na redakční systém xartCMS v6 

 Testování, ladění a p ipomínkování 

 Výstupní kontrola 

 Implementace nového kalendá e a dalších modulů  

 Školení uživatelů a p edání projektu 



  

 

 

2. Před ěž á kalkula e 

2.1.  )áklad í řeše í e u 

Nabídka základního ešení webové prezentace obsahuje dvě cenové položky, jde o práce na 
základním ešení webu a moduly základního ešení. 

Kreativa - grafi ký desig  strá ek a sou isejí í grafi ké prá e 

Zahrnuje kreativu - návrh jedinečného grafického návrhu webu a související 
grafické práce. Prvotní návrhy zasíláme v PNG. V ceně je zahrnut jeden grafický 
návrh a dvě kola p ipomínkování. 
Pokud první grafický návrh se nebude shodovat se zadáním odběratele 
(vymezený marketingovým dotazníkem), pak má nárok na druhý grafický návrh 
v ceně projektu.  

11000 Kč 

Přípra a ša lo  e u  
HTML a kaskádové styly CSS. 

Validní dle doporučení W3C XHTML 1.0 Strict a CSS 3.0 a většinu zásad 
p ístupnosti podle všeobecně uznávaných metodik (nap . WCAG 2.0).  
Použité technologie - HTML5, jQuery, CSS3 (Media Queries) 

4500 Kč 

Respo zi í ša lo  e u  

Pro uživatele mobilních za ízení (mobilní telefony a tablety), jejichž počet 
každým rokem roste, Vám p ipravíme responzivní provedení Vašeho webu. 

Cena je cca 30 % z ceny grafický prací a p ípravy šablon 

4  Kč 

Nasaze í redakč ího s sté u artCMS .  s o ý  editore  

Redakční systém pro snadnou aktualizaci webového ešení svépomocí. 
Individuální úpravy "na míru" pot eb projektu. 

85  Kč 

Prá e s o sahe  - t oře í struktur  e o ý h strá ek do redakč ího 
s sté u 

Založení struktury WWW v redakčním systému (sekce, kategorie, položky menu, 
kontaktní údaje, fotogalerie, ankety, bannery) 

 Kč 



  

 

 

Ko erze pů od ího o sahu e u 

p evod stávajícího obsahu webu z původní do nové verze RS, otestování 
 Kč 

Prá e s o sahe  – úpra  po pře osu 

Úpravy obsahu v nové struktu e webu (rozsah záleží na změnách v nové 
struktu e nového webu) 

4  Kč 

 této e ě je  
deset hodin 

redakč í prá e  

Instala e s sté u, doku e ta e a škole í 
Instalace redakčního systému xartCMS na serveru poskytovatele, nastavení 
DNS domény, dokumentace k redakčnímu systému a školení redaktorů (v 
rozsahu 1hod. ve webovém studiu VM ) 

 Kč 

Implementace aute tizač í služ  ojeID 

Pro p ístup do redakčního systému, p ípadně do dalších částí webu, bude 
možné využít službu mojeID.   

 Kč 

Prá e a základ í  řeše í e u 41.000 Kč 



  

 

 

 

2.2. Modul   e ě základ ího řeše í 
Máme celou adu , které rozší í Váš web podle Vašich požadavků. Část modulů 
je automaticky zahrnuta v základním ešení .... 

xKONTAKTY 

Modul pro správu kontaktních informací. Jednotlivé kontakty lze členit do kategorií. 
Kontakty mohou obsahovat – jméno, p íjmení, pozice, adresa, email, město, stát, 
psč, země, telefon, mobil, fax, další informace, odkaz na mapy, možnost p idat 
fotografii. Ke každému kontaktu lze vygenerovat samostatný kontaktní formulá . 

součást 

základ ího  
řeše í 

xFOTOGALERIE 

Modul pro prezentaci vlastních fotografií na webu. Umožňuje vytvá et tematicky 
zamě ené kategorie a podkategorie. Fotografie můžete nahrávat jednotlivě nebo 
ve formátu zip. Ke každé kategorii můžete p i adit její popis, jednotlivé fotografie 
lze komentovat, ohodnotit. Vyhledá Vám nejvíce prohlížené nebo nejlépe 
hodnocené fotografie. 

součást 

základ ího  
řeše í 

xANKETY 

Modul pro zapojení návštěvníků Vašeho webu. K jednotlivým anketám lze p i adit 
libovolný počet odpovědí. Eviduje statistiku hlasování jednotlivých uživatelů včetně 
historie IP adres a okamžiku (data a času) hlasování. Výsledky dokáže zobrazit v 
p ehledné grafické podobě. eší ochranu proti zneužití (opakovaní) hlasování z 
jednoho PC.. 

součást 

základ ího  
řeše í 

xBANNERY 

Modul pro správu reklamních kampaní, který má široké využití. Bannery můžete 
zamě it na konkrétní klienty, lze stanovit celkový objednaný počet kliků, k dispozici 
máte zpětnou vazbu – víte, kolik lidí Vaši reklamu shlédlo, kolik na ní kliklo, v 
jakých časech a spoustu dalších možností monitorování a vyhodnocení kampaně.. 

součást 

základ ího  
řeše í 

xMAPAWEBU 

Modul pro generování a správu mapy webu (tzv. sitemap). Oblíbený nástroj pro 
snadné generování struktury Vaší webové prezentace ze zvolených menu. Umí 
generovat i p íslušné XML soubory usnadňující procházení webu pro vyhledávače 
(vyhledávací roboty).. 

součást 

základ ího  
řeše í 



  

 

 

2.3. Modul  a íru 

Moduly a funkčnost na míru jsou zvolené na základě konzultace a požadavků na funkce webu. 
Protože tvo íme ešení "na míru", vybrané moduly pro Váš projekt vždy upravujeme pro konkrétní 
situaci a způsob použití. Není problém vyvinout zcela nové moduly a funkce na míru Vašim pot ebám. 

KALENDÁŘ 
Modul pro správu akcí, programů, kurzů a dalších událostí vázaných k určitému 
dni, delším časovým úsekům nebo opakujícím se akcím. U akcí (kurzy, 
p ednášky, atd.), na které je možné se p ihlásit, je automaticky zajištěna tato 
možnost on-line pomocí formulá e. Automatické hlídání prošlých akcí a 
záznamů. Akce lze strukturovat dle zamě ení – do p íslušných barevně 
odlišených kategorií. Barevné odlišení kategorií zvyšuje p ehlednost. Zadávání 
data „od-do“ včetně hodiny začátku a konce, popis akce, možnost p idat 
obrázek, odkaz nebo soubor ke stažení. Akci lze libovolně opakovat díky 
automatickému nastavení (lze opakovat každý den, týden, měsíc, rok, atd.). 

35  Kč 

FACEBOOK - doporučo á í... 
Plugin pro propojení webu se sociální sítí Facebook.  

Založení a správa profilu Facebooku není součástí nabídky.  

1  Kč 

FORMULÁŘE - ko erz í poptá ko ý for ulář 

Modul pro snadné vytvá ení formulá ů libovolného druhu. Lze snadno vytvá et, 
dotazníky, ankety, jednodušší interaktivní aplikace. Výsledky lze zpracovat do 
p ehledných sestav. 

(nap . omluvenky ).  

2  Kč 

Celkem modul  a íru  7.000 Kč 

 

2.4. Rekapitulace ceny  

Prá e a základ í  řeše í e u 41000 Kč 

Modul  a íru e u  7000 Kč 

Celkem o é e o é řeše í 48.000 Kč 

NEJSME PLÁTCI DPH 

Tento cenový souhrn zahrnuje jak grafické vytvo ení nových webových stránek, tak upgrade 
redakčního systému na verzi xartCMS V6. 
Součástí ceny je i automatizovaný p enos obsahu ze struktury stávajícího redakčního systému do 
nového. Na dočištění obsahu v nové struktu e webu jsme odhadli 15 hod. práce.  

 



  

 

 

 

Ing. Aleš Janoušek 

Lesní 2119/17, 5ř4 01 Velké Mezi íčí 

IČ: 68062206 

 

Tel.: 564 409 332 

E-mail: info@xart.cz 

Web: www.xart.cz 

 

Autor dokumentu: František Blažek, BA (HONS) 

Vytvo eno: 30. 3. 2017 

Upozornění: tento dokument je chráněn autorskými právy. Jeho použití či další ší ení je 
podmíněno souhlasem autorů. Stažením souboru se jeho uživatel zavazuje dodržovat 
všechny výše uvedené podmínky a p íslušná ustanovení autorského zákona.

 WEBOVÁ ŘEŠENÍ NA MÍRU 

* tvorba webových stránek 

* tvorba e-shopů 

* programování webových aplikací 
* redakční systém xart 

 DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE 

* partnerský program xartPARTNER 

* hostingové a doménové služby 

 INTERNETOVÝ MARKETING 

* optimalizace pro vyhledávače (SEO) 
* zvyšování obchodní účinnosti webů/eshopů 

* placené kampaně PPC 

 GRAFICKÉ A REKLAMNÍ SLUŽBY 

* tvorba loga a vizuální identity firmy 

* reklamní kreativa 

* realizace a tisk 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0040) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Základní škola Okříšky 
adresa: J. A. Komenského Ř7, Ok íšky, 67521  
IČO: 48526096 
zastoupen: Ing. Ludmila Langová, editleka školy 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Městys Okříšky) - z izovatele: KB T ebíč, 
1524711/0100 (rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové organizace  
k rozpočtu Kraje v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Responzivní webové stránky ZŠ Ok íšky, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 8561 Kč (slovy: 

osmtisícpětsetšedesátjedna korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 17122 Kč 

Výše dotace v Kč 8561 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 8561 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 
 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 

webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0040, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
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- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 



 

Strana 7 (celkem 7)  

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 5. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Ludmila Langová Mgr. Pavel Pacal 
 ředitleka školy náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0041) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě 
adresa: Vratislavovo náměstí 1, Nové Město na Moravě, 59231  
IČO: 167959 
zastoupen: PhDr. Josef Chalupa, editel 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s. 

číslo účtu: 9200705604/0600 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky Horácké galerie v Novém Městě  
na Moravě, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást 
této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 12100 Kč (slovy: dvanácttisícsto korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 24200 Kč 

Výše dotace v Kč 12100 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 12100 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0041, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 7. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 PhDr. Josef Chalupa Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0042) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
ZUŠ Světlá nad Sázavou 
adresa: Nádražní 22Ř, Světlá nad Sázavou, 58291  
IČO: 71198920 
zastoupen:  Karel Čížek, editel 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Město Světlá nad Sázavou) - z izovatele: Komerční 
banka, 19-2621521/0100 (rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Responzivní webové stránky ZUŠ Světlá nad Sázavou, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy 
jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 10285 Kč (slovy: 

desettisícdvěstěosmdesátpět korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 20570 Kč 

Výše dotace v Kč 10285 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 10285 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0042, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Karel Čížek Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel náměstek hejtmana 

 

 













 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY Z FONDU 

VYSOČINY PRO ZUŠ SV TLÁ NAD SÁZAVOU 
 

Příloha č.  1 

Stručný popis napln ní specifických kritérií 
 

a. Systém aktualizací webových stránek  
Základ webu, tj. systém pro správu webových stránek, bude založen na redakčním systému vismo 

Online, který díky svému intuitivnímu ovládání umožní zapojit do publikační činnosti i méně počí-
tačově znalé uživatele. Aktualizace stránek proto může být prováděna i několikrát denně, a to 

z libovolného počítače připojeného k internetu. 

 

b. Dostupnost webových stránek  

Zkušenost a reference vybraného dodavatele stránek, společnosti WEBHOUSE, s.r.o., zaručují 
bezbariérovou přístupnost webu v rozsahu daném zákonnými požadavky. 

c. Integrace autentizačních a federalizačních služeb   
Stránky budou poskytovat integraci se službou mojeID. Podpora dalších služeb bude záviset na 
dalším vývoji související legislativy.      

d. Užití webové aplikace  
Webovou aplikací je redakční systém vismo Online, který nejen administrátorovi stránek umožňuje 
spravovat obsah přes webový prohlížeč, ale např. také pomocí nastavení přístupových práv vytvá-
řet privátní sekce, přístupné jen přihlášeným uživatelům apod.  
 

Součástí webových stránek budou dále následující aplikace:  

 

Předmětem projektu je rozšíření stávajících webových stránek o modul Kalendář akcí.  Aplikace 

slouží k evidenci a zobrazení libovolných, nejčastěji akcí (kulturních, sportovních apod.). Uživatel 
webových stránek volí konkrétní datum v kalendáři, nebo období, které jej zajímá (dnes, zítra, o 
víkendu, týden, dva týdny, bez omezení), případně může pracovat s intervalem od-do. 

 

Responzivní design - pod tímto termínem se rozumí programování webové stránky s optimaliza-

cí zobrazení pro více druhů zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety, PC aj.). Vlastnosti za-

řízení (velikost a rozlišení displeje), na kterém jsou stránky prohlíženy, jsou při načtení stránky au-

tomaticky rozpoznány a přizpůsobena je jak samotná stránka, tak i její obsah.  
  

Aplikace Odb r novinek - systém na rozesílání avíz rodičům, občanům o novinkách na webu. 

Modul umožňuje registrovaným uživatelům odebírat službu zasílání zpráv o novinkách na webu. 
V rámci aplikace je možné použít nejen administrátorem nastavené základní odběry, ale nadefi-
novat si i vlastní kritéria - výběr typu informací, periodicitu i  podobu zpráv, např. v podobě plného 
znění nebo pouhého odkazu. 

   

Hromadné zveřejn ní obrázků. Instalovaná aplikace, vhodná zejména pro uživatele, kteří zve-

řejňují větší množství obrázků (typicky fotografií z digitálního fotoaparátu). Umožní hromadné zve-

řejnění a správu fotografií (kdy by vkládání po jedné fotografii bylo časově náročné). 

 

Úřední deska. Modul umožňující přehlednou formou zveřejňovat dokumenty úřední desky podle 
požadavků správního řádu dle zák. č. 500/2004 Sb.   
 



Prvky sociálních sítí. Další komunikační kanály, vhodné k uveřejňování informací i třeba neofici-

álním tónem, výhodou je rychlost zveřejnění a vyšší potenciál oslovení mladší generace. 
 

e. Zp tná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek  

 

Anketa umožní sběr dat od uživatelů. Jedná se o prvek webové stránky, umožňující návštěvní-
kům vyjádřit svůj názor odpovědí na anketní otázky. Aplikace je vybavena základní ochrannou 

proti opakovanému hlasování. 
 

Formulář Napište nám umožní návštěvníkům webu snadné oslovení školy, a to vyplněním formu-

lářových polí přímo na webu. K použití není potřeba registrace uživatele. 

 

Implementace responzivního designu při tvorbě webových stránek je jednoznačným technolo-

gickým trendem. Uživatel díky němu dostává stránku v optimalizovaném rozlišení, přizpůsobeném 
zařízení, ve kterém si web prohlíží, uzpůsobeny jsou také ovládací prvky, což je důležité zejména 

u zařízení s dotykovou vrstvou (mobilní telefony, tablety atd.). Optimalizace zobrazení webové 
stránky pro různá zařízení je proto základním prostředkem pro zvýšení uživatelského komfortu. 
Velkou měrou rozhoduje o úspěšnosti použití stránky, podílí se na uživatelském zážitku a na fak-

toru návratnosti návštěvníků. 
 

Prostřednictvím Google Analytics a dalších počítadel přístupů bude možnost na stránkách zjistit, 
co uživatele nejvíce zajímá, a lépe tak přizpůsobit obsah a jeho zobrazení potřebám návštěvní-
kům webu. 
 

Prvky sociálních sítí - propojení webu se sociálními sítěmi zpřístupní informace z úřadu zejména 
mladším návštěvníkům, kteří na ně budou moci reagovat z jim známé mobilní aplikace. 

 

f. Originalita a inovativnost projektu  

 

Předmětem projektu je úprava kódu stránky v podobě implementace responzivního designu. 

Zobrazovací vlastnosti prohlížecího zařízení jsou automaticky rozpoznány a webová stránka je mu 
přizpůsobena. Tím je umožněno pohodlnější čtení obsahu, procházení nabídek či listování galeri-
emi a snímky. Předností je redukce objemu přenášených dat a tedy zvýšení rychlosti načítání 
stránek. 

 

g. Přínos projektu z hlediska žadatele  

V projektu budou vytvořeny nové webové stránky a implementován redakční systém s originálním 
řešením editačního prostředí, zakládajícím se na principu „Edituj, co vidíš“. Toto řešení výrazně 
usnadňuje práci s obsahem stránek a díky němu lze proto očekávat navýšení publikační aktivity. 
Pomocí tohoto redakčního systému si budeme moci sami vytvářet stránky a sekce webu dle na-

šich požadavků, tato možnost se týká např. dokumentů, adresářů i fotogalerií. V rámci projektu 

bude dále vytvořena specializovaná sekce úřední desky. 
Web bude splňovat legislativní požadavky na bezbariérovou přístupnost a zveřejňování zákon-

ných informací. Návštěvníkům bude usnadněna komunikace s naší školou, a to pomocí formuláře 
Napište nám. Na stránkách bude dále k dispozici přehled akcí, kde uživatelé naleznou informace 
o aktuálním dění. Propojení stránek se sociálními sítěmi zpřístupní web mladé generaci a pomůže 
podpořit zájem o školu a reakce na informace ze školy ze strany žáků. Optimalizace přístupu na 
webové stránky školy z mobilních zařízení pomocí responzivního designu podpoří návštěvnost 
stránek a zájem o dění v naší škole. Díky novým modulům jako Kalendář akcí, Sociální sítě či 
formuláře Napište nám umožní webové stránky zvýšit komunikaci s rodiči, žáky a s občany a 

zpětnou vazbu z jejich strany.  



h. Podpora mobilního přístupu  
Podpora mobilních zařízení a mobilního přístupu k informacím, obsaženým na webových strán-
kách, bude dosažena implementací responzivního designu, tj. automatickou optimalizací 
pro všechny druhy zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety, PC aj.). Vlastnosti zařízení, 
na kterém jsou stránky prohlíženy, jsou automaticky rozpoznány a jak samotná stránka, tak i její 
obsah je zobrazovacímu zařízení přizpůsoben takovým způsobem, aby bylo dosaženo optimální-
ho zobrazení obsahu uživateli. 
 

 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY Z FONDU VYSO INY 
PRO ZUŠ SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 

 

Příloha .  2 

 

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu  
 

Kraj Vysočina 10 285 Kč 50% 

Vlastní zdroje žadatele 10 285 Kč 50% 

Jiné zdroje (grant, dar apod.)         Kč                       0% 

Celkem 20 570 Kč 100% 

    

                             
Celkem Finan ní prostředky 

žadatele (vlastní + jiné 
zdroje) 

Podpora z Fondu 
Vyso iny 

        

Responzivní webové stránky včetně 
redakčního systému vismo Online  10 890 Kč 5 445 Kč 5 445 Kč 

Provázání se sociální sítí 605 Kč 303 Kč 303 Kč 

Modul - Kalendář akcí 2 420 Kč 1 210 Kč 1 210 Kč 

Modul - Odběr novinek 3 025 Kč 1 513 Kč 1 513 Kč 

Prolínání obrázků 1 210 Kč 605 Kč 605 Kč 

Přiznaná galerie 605 Kč 303 Kč 303 Kč 

Integrace služby mojeID 1 815 Kč 908 Kč 908 Kč 

Celkem 20 570 Kč 10 285 Kč 10 285 Kč 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0043) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí 
adresa: U Světlé Ř55/36, Velké Mezi íčí, 59401  
IČO: 48895377 
zastoupen: Mgr. Marie Paľovová, editelka školy 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: ČESKÁ SPO ITELNA A.S. 

číslo účtu: 3242822369/0800 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Anivirový software ESET, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 41690 Kč (slovy: 

čty icetjedentisícšestsetdevadesát korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 83380 Kč 

Výše dotace v Kč 41690 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 41690 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 28. 02. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) nákup, vývoj a nasazení bezpečnostního SW a HW, 
b) náklady na zpracování bezpečnostního projektu (pop . vnit ních směrnic, analýzy 

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

být uveden na kompatibility listu, 
j)  koncová za ízení pro VDI (terminály), 
k) virtualizační SW – s podmínkou skutečného nasazení systému virtualizace  

(není povoleno v rámci projektu po ídit pouze a jenom licenci virtualizačních SW), 
l) jednorázové zaškolení zaměstnanců v p ípadě komplexního nasazení systému 

virtualizace a ízení bezpečnosti. 
 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0043, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 2Ř. 02. 201Ř). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
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účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 3. 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita


 

Strana 7 (celkem 7)  

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Marie Paľovová Mgr. Pavel Pacal 
 ředitelka školy náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-07_04_17-56 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Anivirový software ESET

Podprogram B: Bezpečnost dat a virtualizace

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Hotelová škola Světlá a Střední 
odborná škola řemesel Velké 
Meziříčí

Právní forma: Zřizovaná organizace

Ulice: U Světlé 855/36

Obec: Velké Meziříčí

PSČ: 59401

Pošta: Velké Meziříčí

IČO/RČ: 48895377

Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S.

Číslo účtu: 3242822369/0800

Statutární zástupce žadatele

Titul: Mgr.

Jméno: Marie

Příjmení: Paľovová

Funkce: ředitelka školy

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul:          

Jméno: Martin

Příjmení: Doležal

Funkce: technik IT

Email: dolezal@prolog.cz

Tel.: 606693530



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

Přesný název:          

IČO:          

Název banky:          

Číslo účtu:          

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Velké Meziříčí

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

V organizace nyní máme na koncových stanicích a 
serverech instalovaný antivirový sw ESET. Jeho 
aktualizace vyprší 10.7.2017. Po tomto datu již 
nebudou stanice a servery aktualizovány. Projekt 
řeší jejich aktualizace na následující 3 roky

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektu je zabezpečit antivirovým sw ESET 
Secure Office koncové stanice a servery. 
Požadovaný počet licencí je 180.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Uživatelé stanic a serverů HŠ Světlá a SOŠŘ 
Velké Meziříčí. Jedná se o zaměstnance a 
studenty školy

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Projekt je zaměřen na nákup antivirového softwaru 
ESET Secure Office s pravidelnými aktualizacemi 
do 07/2020 a jeho implementaci na koncové 
stanice a servery.

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Projekt řeší antivirovou ochranu 176 koncových 
stanic a 4 serverů organizace

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

10/07/2017 - 13/07/2017



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Realizace projektu - firma Bohuslav Ludvík - 
PROLOG. Firma je Gold Partner ESET

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

83 380 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

41 690 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

41 690 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 41 690 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

41 690 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

0 Kč ,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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          .

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

Příloha č. 1 - Specifická kritéria Příloha č. 2 - Doklad o právní subjektivitě Příloha č.3 
- Náležitosti dle zákona č. 250/2000 Sb. Příloha č.4 - Podrobný položkový rozpis 
nákladů projektu Příloha č.5 - Popis projektu

V e Velkém Meziříčí  dne 6.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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



Příloha č. 1 

 

1. Popis naplnění specifických kritérií 

BEZPEČNOST A ARCHIVACE DAT 

 

A) Řeše í pro le atiky irů, spy are  

 

Na rho a ý sw poskytuje a ti iro ou a a tispy aro ou o hra u počítačů, 

o il í h zaříze í a ser erů. Odstraňuje še h y typy hroze , čet ě irů, rootkitů, 
čer ů a spyware. Chrá í uži atele před pokusy získat jeji h itli é i for a e, jako jsou 
hesla, a ko í data e o údaje o kredit í h kartá h (Anti-Phishing). Pokročilá 
technologie ThreatSense obsahuje ske o á í založe é a te h ologii loud, ko trolu 
ý ě ý h zaříze í a zdále ou sprá u ko o ý h sta i . Na í  je o saže a 

a ti iro á a a tispy aro á o hra a s opti aliza í a ser ero é operač í systé y.   
 

Přístup do počítačo é sítě je realizo á  pomo í uži atelského j é a, hesla. 

WIFI sítě jsou odděle é pro za ěst a e, studenty a eřej ost. 

Projekt řeší prodlouže í li e e a ti iro ého soft are a další tříleté o do í.   
Pro e ailo ou ko u ika i yuží á e last í mailserver (antispam) s programem 

KERIO CONNECT, který je pra idel ě aktualizo á . 
 

 

B) Řeše í pro le atiky síťo é ezpeč osti 
 

Na rho a é řeše í při áší antivirovou o hra u ko o ý h stanic a ser erů. 
Antivir o itoruje ho á í škodli ý h pro esů a ko troluje je ih ed po roz ale í 
v pa ěti. Takto je s hop á deteko at i těž e šifro a é hroz y. Soft are o sahuje 
spe iál í al are ástroje, které jsou dostup é pří o z rozhra í produktu a u í 
odstra it spe ifi ký škodli ý kód, který elze léčit sta dard í  způso e . Firewall 

stanic je řeše  i tegro a ý  Wi do s fire alle . 
 

 

C) Záloho á í a ar hi a e 

 

Záloho á í pro íhá v rá i ser erů a spe iál í disky  de í h reži e h,  jed ou 
týd ě jsou data záloho á a a Sy ology NAS a házejí í se i o ser ero u. Aktualizace 



operač í h systé ů jsou řeše y a úro i jed otli ý h sta i . Aktualiza e zajišťuje 
služ a WSUS, které ěží a jed o  ze ser erů. 

 

 

D) Virtualiza e ser erů  
 

Virtualizace e í řeše a. Na ser ere h o e tál ě ejsou izualizo a é systé y.  

 

 

E) Využití te h ik izualiza e desktopů 

 

Virtualia e desktopů e í řeše a. 
 

F) Škálo atel ost řeše í 

Škálo atel ost e í řeše a 

 

G) Redundance a dostupnost 

 

Redu da e e í řeše a 

 

 

H) Rozsah řeše í 
 

Virtualia e desktopů e í řeše a. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.  

 

4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 

 

POLOŽKA POPIS CENA Kč (bez 

DPH) 

CENA Kč (s DPH) 

ESET Secure  Office, 

 lice cí 

Licence programu  

ESET s plat ostí 6 
ěsíců 

79 380,- Kč 96 049,80 Kč 

Integrace sw na 

stanice a servery 

Aktualizace sw na 

sta icích (180 stanic) 

4 000,- Kč 4 840,- Kč 

CELKEM  83 380, - Kč 100 889,80- Kč 

Podíl příje ce dotace 50 % 41 690,- Kč 50 444,90 Kč 

Podíl z gra tového 
programu 

50% 41 690,- Kč 50 ,  Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strana 1 (celkem 7)  

 

FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0044) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Základní škola a mateřská škola Sázava, příspěvková organizace 
adresa: Sázava Ř0, Sázava, 59211  
IČO: 75023865 
zastoupen: Mgr. Milena Mikysková, editelka školy 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Obec Sázava) - z izovatele: ČSOB, 23Ř3Ř7751/0300 
(rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky ZŠ a MŠ Sázava, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
 



 

Strana 2 (celkem 7)  

Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 10000 Kč (slovy: desettisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 24200 Kč 

Výše dotace v Kč 10000 Kč 

Výše dotace v %  41,32 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 58,68 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 14200 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0044, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 5. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Milena Mikysková Mgr. Pavel Pacal 
 ředitelka školy náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-07_04_17-57 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Webové stránky ZŠ a MŠ Sázava

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Základní škola a mateřská škola 
Sázava, příspěvková organizace

Právní forma: příspěvková organizace

Ulice: Sázava 80

Obec: Sázava

PSČ: 59211

Pošta: Velká Losenice

IČO/RČ: 75023865

Název banky: Moneta Money Bank

Číslo účtu: 163107259/0600

Statutární zástupce žadatele

Titul: Mgr.

Jméno: Milena

Příjmení: Mikysková

Funkce: ředitelka školy

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Mgr. 

Jméno: Milena

Příjmení: Mikysková

Funkce: ředitelka školy

Email: skola.sazava@seznam.cz

Tel.: 566666269



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

Přesný název: Obec Sázava

IČO: 00374466

Název banky: ČSOB

Číslo účtu: 238387751/0300

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

obec Sázava

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Webové stránky jsou zastaralé, nepřehledné a 
rodiče se v nich těžko orientují. V současné době 
nemáme možnost sami aktualizovat a doplňovat 
stránky, což ztěžuje přístupnost ostatním 
pedagogům. Rodiče sami nás často zádají o 
přehlednější a pružnější stránky.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cíle projektu jsou: inovace webových stránek 
(nový design, přehlednost stránek, funkčnost pro 
všechny prohlížeče a mobilní zařízení), zvyšení 
informovanosti rodičů i žáků, rychlejší a pružnější 
aktualizace, na které se mohou spolupodílet i 
ostatní pedagogové a výrazně lepší propagace 
školy na veřejnosti.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

1. Rodiče a žáci naší školy - lepší informovanost o 
činnosti školy, rychlejší komunikace mezi rodiči a 
školou. 2. Pedagogové školy - spolupráce na 
aktualizaci webových stránek. 3. Vedení školy - 
propagace školy na veřejnosti, která může 
zaujmout potencionální zájemce o umístění dítěte 
v naší škole. 

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Projekt je zaměřen na komplexní vytvoření nových 
stránek školy, které budou splňovat současná 
kritéria pro tuto oblast. Realizace projektu bude 
probíhat formou zakázky u profesionální firmy, 
která se zaměřuje na komplexní realizaci 
webových stránek s následnou technickou 
podporu. Součástí zadání zakázky jsou i další 
nezbytné služby, např. webhosting 1 GB, 
automatické rozesílání novinek, licence na 
redakční činnost, monitorování provozu 24 hodin 
denně, řešení případných problémů do 48 hodin, 
pravidelné zálohování dat 2x denně. Některé z 
těchto služeb budou hrazeny formou měsíčního 
paušálu - tento náklad není součástí finančních 
požadavků této žádosti a bude hrazen z 
provozních prostředků školy.

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Nové webové stránky Základní školy a mateřské 
školy Sázava



7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Zahájení projektu po podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotace, ukončení projektu do 30.11.2017.

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

V současné době vykonávám řídící funkci v pozici 
ředitelky základní a mateřské školy; podaná 
žádost v grantovém programu "Naše škola 2017", 
Modernizace kuchyně.

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

24 200 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

10 000 Kč 41,32 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

10 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 14 200 Kč 58,68 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

14 200 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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.

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

1. Popis naplnění specifických kritérií
2. Doklad o právní subjektivitě
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
5. Podrobný slovní popis projektu

V Sázavě  dne 5.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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



 
Základní škola a mateřská škola Sázava, příspěvková organizace 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2017 

 
Věc: Popis naplnění specifických kritérií 
 
Specifická kritéria pro Titul A: Webové stránky: 
 

a) V současné době probíhají aktualizace několikrát do měsíce. Díky redakčnímu systému na 
nových webových stránkách předpokládáme aktualizace týdně, v případě potřeby častěji. 
Především chceme dosáhnout postupného zkracování lhůty obnovy informací.  

b) ANO webové stránky společnosti Antee s.r.o. (firma, která vypracovala přiloženou cenovou 
nabídku) jsou realizovány tak, aby splňovaly zákonná kritéria přístupnosti. Budou také 
uzpůsobeny pro kvalitní zobrazování ve všech běžných internetových prohlížečích. Funkce 
budou odladěny i pro používání na mobilních zařízeních (IOS, Android atd.) Uživatelé se 
zrakovým postižením používají ke čtení obsahu webových stránek speciální technologie, které 
jim obsah webových stránek zpřístupňují. 

c) U webových stránek bude pro případ návštěvníka vyžadující cizojazyčnou verzi aplikován 
free modul Google Translate. Díky tomuto odkazu bude možný přechod do několika 
z nejrozšířenějších světových jazyků.  

d) Aktualizace dat na webových stránkách je postavena na redakčním systému IPO. Jde o 

přehledný systém, ve kterém se rychle orientuje každý uživatel se základní znalostí práce 
v textovém editoru, jako například úprava textů, vkládání tabulek, fotek, dokumentů, možnost 
jednoduché editace struktury stránek. Pokročilejší uživatel může využít nadstandardních 
možností úprav pomocí vlastních CSS stylů či uživatelských HTML. 

e) Na nových stránkách budeme plně využívat moduly pro zpětnou vazbu s rodiči nebo 
návštěvníky stránek např. ankety nebo aktuality s automatickým rozesíláním (na email 
odběratelů).   

f) Originální a profesionální grafické zpracování webu, jednoduchá navigace pro uživatele (např. 
rozcestníky na úvodní stránce: Informace pro rodiče, Informace pro žáky, Informace pro 
budoucí žáky a jejich rodiče atd. Stránky budou kompatibilní s nejpoužívanějšími prohlížeči 

např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome atd.  
g) Aktualizace webových stránek díky redakčnímu způsobu, která zaručí vyšší frekvenci 

informací a v neposlední míře i zpětná vazba od uživatelů stránek. Od projektu si slibujeme 

lepší a modernější prezentaci naší školy na veřejnosti, tím zaujmout případné zájemce o 
vzdělávání na naší škole.  

h) Samozřejmostí je korektní zobrazení pro všechna mobilní zařízení a tablety – responzivní 
design (iOS, Android nebo Windows Phone). Webové stránky od společnosti Antee s.r.o. jsou 
již od počátku tvorby navrhnuty tak, aby i pro mobilní zařízení byly přehledné a intuitivní. 
Dokonce redakční systém IPO umožňuje úpravy stránek také přímo z mobilního zařízení. 

 

 
       Mgr. Milena Mikysková, 

       ředitelka školy 



NABÍDKA NA REALIZACI WWW 

PREZENTACE Základní a mateřská škola Sázava, 
příspěvková organizace 

 
 

Varianta,grafika a další možnosti Cena za výrobu bez 

DPH 

Cena za výrobu s DPH 

Varianta prezentace 

STANDART: 
- profesionální grafika 

- horní + boční menu,  
-výroba až 20 sekcí a podsekcí 
-kompletní možnost editace stránek 

-marketingová optimalizace webu 

(přehlednost a jednoduchá navigace) 
-responzivní design 

-Spec. funkce: automat. rozesílání 
novinek, fulltextové vyhledávání, 
ankety, diskuzní fórum,  
- Emailové schránky – až 3 
s webhostingem 1 GB pro každý email 
- licence na redakční systém IPO 

- 1 GB web hosting  

- monitorování provozu 24 h denně 

- řešení případných problémů do 48 h 

- pravidelné zálohování dat 2x denně 

- technická podpora (hot line) 

20 000,- 24 200,- 

Cena celkem 20 000,-  bez DPH 24 200,- s DPH 

 

 

Věřím, že budete s naší nabídkou pro vytvoření www prezentace spokojeni a těším se na 

spolupráci. 
 

S pozdravem za společnost Antee s.r.o. 
Vladimír Kacetl 
Regionální manažer pro Vysočinu 

E-mail: jihlava@antee.cz 

Tel.:   +420 739 444 953 

ANTEE s.r.o., Havlíčkova 1680/13, Praha 1 

Tel.: +420 495 491 023, +420 224 916 202 

http://www.antee.cz 

mailto:jihlava@antee.cz
http://www.antee.cz/
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0047) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Střední průmyslová škola Třebíč 
adresa: Manželů Curieových 734, T ebíč, 67401  
IČO: 66610702 
zastoupen: Ing. Zdeněk Borůvka, editel 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA A.S. 

číslo účtu: 248984-955/0300 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Opensource redakční systém, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 50000 Kč (slovy: padesáttisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 100000 Kč 

Výše dotace v Kč 50000 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 50000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0047, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73933ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 7. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Zdeněk Borůvka Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-07_04_17-59 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Opensource redakční systém

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Střední průmyslová škola Třebíč

Právní forma: Zřizovaná organizace

Ulice: Manželů Curieových 734

Obec: Třebíč

PSČ: 67401

Pošta: Třebíč

IČO/RČ: 66610702

Název banky: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ 
BANKA A.S.

Číslo účtu: 248984-955/0300

Statutární zástupce žadatele

Titul: Ing.

Jméno: Zdeněk

Příjmení: Borůvka

Funkce: ředitel

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing.

Jméno: Jiří

Příjmení: Nováček

Funkce: učitel

Email: jnovacek@spst.cz

Tel.: 776886647



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

Přesný název:          

IČO:          

Název banky:          

Číslo účtu:          

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Třebíč / Třebíč / Třebíčsko

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

V současné době využíváme proprietární redakční 
systém, který neumožňuje jednoduchou změnu 
struktury ani vzhledu. Nevyužívá technologii BFW 
a získávání informací z našich stránek zrakově 
postiženými lidmi je složité (nemožné). Stránky 
spravuje jedna osoba, která se stará o veškerý 
obsah. Změny na současných stránkách je nutné 
řešit s dodavatelem redakčního systému, který ho 
na základě našich požadavků přeprogramovává. 
Na www stránky není v současné době možné 
umístit žádný multimediální obsah. V současné 
době není možné bez zásahu programátora přidat 
ani vícejazyčný obsah.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Od modernizace webových stránek si slibujeme 
zpřehlednění struktury a možnost zařazení nových, 
dnes ve světě běžně používaných technologií. 
Jedná se především o Web 2.0, HTML 5, 
propojení na sociální sítě, podpora mobilních 
zařízení, propojení na informační systém školy, 
soulad se standardem W3C a vyšší bezpečnost. 
Usnadnit přístup a práci s www stránkami využitím 
BFW. Rozdělením webu na logické oddíly a 
využitím více správců chceme docílit častějších 
aktualizací obsahu (větší počet článků, fotografií, 
videí, odkazů ...). Propojením na sociální sítě 
chceme docílit zvýšení povědomí o naší škole. 
Vytvořením webových aplikací, různých anket a 
dotazníků chceme vtáhnout návštěvníky do dění a 
umožnit jim reakci na zvolená témata. Protože 
škola spolupracuje s partnerskými organizacemi ve 
světě (Finsko, Portugalsko, Rakousko, …), tak 
chceme přejít na vícejazyčný web, kde budou 
základní informace v cizím jazyce.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Všichni studenti, absolventi, pedagogové. Žáci 
základních škol, kteří se rozhodují o výběru 
povolání (školy). Firmy z okolí, které hledají 
absolventy. Všichni, které zajímá dění na naší 
škole.



5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Popis projektu je v samostatné příloze.

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Výstupem projektu je atraktivnější web využívající 
nejnovějších technologií. Zvýšení bezpečnosti 
webu využitím nových technologií a přístupů. 
Přidání galerie a multimediálního obsahu. Přidání 
vícejazyčných verzí. Snadný přístup k informacím. 
Propojení na sociální sítě.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Zahájení projektu do 14 dní po vyhlášení výsledků 
soutěže z Kú Vysočina. Dodávka a instalace do tří 
měsíců po vyhlášení výsledků. Závěr projektu, 
evaluace, vyúčtování do 30.11.2018

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Jsem učitel IKT a správce počítačové sítě. Již 
několik let se podílím na vypracovávání podkladů 
pro projekty. V minulých letech jsme se úspěšně 
zúčastnili několika výzev a tyto projekty jsme i 
úspěšně realizovali.

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

100 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

50 000 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

50 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 50 000 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

50 000 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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.

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

1. Popis naplnění specifických kriterií
2. Doložení náležitostí dle zákona
3. Podrobný položkový rozpis nákladů
4. Podrobný slovní popis projektu
5. Jmenovací listina

V Třebíči  dne 7.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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



 

 

POPIS NAPLNĚNÍ SPECIFICKÝCH 
KRITERIÍ PROJEKTU 

Titul A: Opensource redakční systém 

 

a) Systém aktualizací: Aktualizaci www stránek bude možno dělat denně v závislosti na potřebách 
správců jednotlivých oddílů webu. WWW stránky budou logicky rozděleny a tyto logické části 
budou mít vlastní správce. Každý z těchto správců bude moci stránky aktualizovat. Ankety se 
budou aktualizovat automaticky průběžně. Příspěvky ve fóru budou zobrazovány také okamžitě. 
Bude však možné některé nevhodné příspěvky smazat. 
 

b) Dostupnost webových stránek: Cílem projektu je dosažení souladu s požadavky vyplývající ze 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Stránky budou podporovat Web 2.0, 
HTML 5 a budou v souladu se standardem W3C. Základní stránky budou využívat technologie 
BFW (blind-friendly web) pro lehčí přístup nejen zrakově postižených. 
 

c) Integrace autentizačních a federalizačních služeb: autentizace bude řešena proti našemu LDAP 
serveru. 
 

d) Užití webové aplikace: Na modernizovaných www stránkách chceme realizovat kalendář akcí, 
ankety, galerie, dotazníky, formuláře. Dále chceme zrealizovat interaktivní zobrazení kontaktů 
s napojením na docházkový systém a zobrazením aktuální přítomnosti na pracovišti (zelená / 
červená značka u kontaktu). Součástí stránek bude modul umožňující vkládat fotografie, video i 
prezentace (slidy, fotografie). Stránky budou úzce provázané s dnes populárními sociálními sítěmi. 
Dále chceme přidat na naše stránky moderovanou diskuzi o zajímavých tématech souvisejících se 
školou. Vše chceme postavit na moderním a modulárním redakčním systému, který umožní rychle 
reagovat na nové technologie. 
 

e) Zpětná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek: Zpětná vazba bude řešena 
prostřednictvím anket, dotazníků, diskuzí a reakcí na propojených sociálních sítích. 
 

f) Originalita a inovativnost projektu: V první řadě to bude moderní responzivní vzhled s 
dynamickým menu a s využitím nejnovějších technologií a množstvím aplikací zaintegrovaných do 
webových stránek. 
 

g) Přínos projektu z hlediska žadatele: Zvýšení bezpečnosti, větší přehlednost, bezproblémová 
možnost denní aktualizace obsahu. Přínosem bude také využití nejnovějších technologií s 
atraktivním vzhledem a dynamickými funkcemi a aplikacemi. Slibujeme si od nových stránek vyšší 
návštěvnost a tím i zvýšení zájmu o naši školu.  
 

h) Podpora mobilního přístupu: rozšíření chytrých zařízení je velké. V dnešní době má mnoho lidí 
mobilní zařízení, které umožňuje připojení k internetu a sledování webových stránek na tomto 
zařízení. Mobilní zařízení jsou však specifická a je nutné brát při tvorbě webového obsahu na tato 
zařízení ohled. Modernizované stránky budou mobilní zařízení podporovat a umožní zobrazení 
kompletního a čitelného obsahu na těchto stránkách.  

 

Subjekt 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Manželů Curieových 734 

674 01 Třebíč 

 

Vyplnil: Ing. Jiří Nováček 



 

 

          

PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ 
PROJEKTU 

Titul A: Opensource redakční systém  

 

 

Veškeré náklady jsou na modernizaci webových stránek.  

 

  

Položka Množství Cena za jedn. Cena za množ. 

Opensourc redakční systém 1    0    0 

Úprava šablony redakčního 
systému 

1 50 000 50 000 

Grafický návrh 1 20 000 20 000 

C E L K E M 70 000,00 Kč 

 

 

Subjekt 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Manželů Curieových 734 

674 01 Třebíč 

 

Vyplnil: Ing. Jiří Nováček 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0046) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Střední průmyslová škola Třebíč 
adresa: Manželů Curieových 734, T ebíč, 67401  
IČO: 66610702 
zastoupen: Ing. Zdeněk Borůvka, editel 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA A.S. 

číslo účtu: 248984-955/0300 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Komplexní ochrana sítě, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 150000 Kč (slovy: stopadesáttisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 300000 Kč 

Výše dotace v Kč 150000 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 150000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 28. 02. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) nákup, vývoj a nasazení bezpečnostního SW a HW, 
b) náklady na zpracování bezpečnostního projektu (pop . vnit ních směrnic, analýzy 

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

být uveden na kompatibility listu, 
j)  koncová za ízení pro VDI (terminály), 
k) virtualizační SW – s podmínkou skutečného nasazení systému virtualizace  

(není povoleno v rámci projektu po ídit pouze a jenom licenci virtualizačních SW), 
l) jednorázové zaškolení zaměstnanců v p ípadě komplexního nasazení systému 

virtualizace a ízení bezpečnosti. 
 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0046, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 2Ř. 02. 201Ř). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
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účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 3. 201Ř závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita


 

Strana 7 (celkem 7)  

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 7. 4. 2017. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Zdeněk Borůvka Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-07_04_17-60 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Komplexní ochrana sítě

Podprogram B: Bezpečnost dat a virtualizace

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Střední průmyslová škola Třebíč

Právní forma: Zřizovaná organizace

Ulice: Manželů Curieových 734

Obec: Třebíč

PSČ: 67401

Pošta: Třebíč

IČO/RČ: 66610702

Název banky: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ 
BANKA A.S.

Číslo účtu: 248984-955/0300

Statutární zástupce žadatele

Titul: Ing.

Jméno: Zdeněk

Příjmení: Borůvka

Funkce: ředitel

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing.

Jméno: Jiří

Příjmení: Nováček

Funkce: učitel

Email: jnovacek@spst.cz

Tel.: 776886647



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

Přesný název:          

IČO:          

Název banky:          

Číslo účtu:          

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Třebíč / Třebíč / Třebíčsko

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

V letošním kalendářním roce nám vyprší podpora 
firewallu, antiviru a tiketovacího systému. Tato 
trojkombinace nám v několika posledních letech 
bezpečně chránila koncové stanice, servery, 
bezdrátovou síť, respektive celou síť ať již proti 
útokům z internetu, tak i proti útokům zevnitř sítě. 
Vše je centrálně spravované. Při nefunkčnosti 
těchto systémů může dojít k napadení počítačů, 
serveru, k odcizení či ztrátě dat.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektu je pokračování v nastaveném 
trendu a zajistit bezpečnost počítačů, serverů, sítě 
i dat v naší škole. Ochrana dat před odcizením 
nebo poškozením.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Cílovou skupinou jsou všichni studenti i 
zaměstnanci školy. V případě, že nebude fungovat 
nějaký počítač, tak to pocítí především člověk, 
který na tomto počítači pracuje. Když nebude 
funkční server nebo dojde-li k odcizení či ztrátě 
dat, tak to pocítí všichni zaměstnanci i studenti 
školy.

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Popis projektu je v samostatné příloze.

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Výstupem projektu je zajištění bezpečné a 
spolehlivé počítačové sítě. Zabezpečení 
koncových zařízení i serverů. Ochrana dat před 
odcizením nebo poškozením. Ochrana sítě z 
internetu i z bezdrátové sítě.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Zahájení projektu do 14 dní po vyhlášení výsledků 
soutěže z Kú Vysočina. Dodávka a instalace do tří 
měsíců po vyhlášení výsledků. Závěr projektu, 
evaluace, vyúčtování do 28.2.2018



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Jsem učitel IKT a správce počítačové sítě. Již 
několik let se podílím na vypracovávání podkladů 
pro projekty. V minulých letech jsme se úspěšně 
zúčastnili několika výzev a tyto projekty jsme i 
úspěšně realizovali.

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

300 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

150 000 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

150 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 150 000 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

150 000 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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.

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

1. Popis naplnění specifických kriterií
2. Doložení náležitostí dle zákona
3. Podrobný položkový rozpis nákladů
4. Podrobný slovní popis projektu
5. Jmenovací listina

V Třebíči  dne 7.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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



 

 

          

POPIS NAPLN NÍ SPECIFICKÝCH KRITERIÍ PROJEKTU 

TITUL B: Komplexní ochrana sít  

 

a) ešení problematiky virů, ransomware, spamu, spyware: ešení problematiky virů, spyware, 
spamu je v dnešní době složité. Internet je těmito hrozbami zaplaven a dá se p edpokládat, že se 
občas nějakému škodlivému kódu povede provést něco, co nechceme. Projekt eší zabezpečení 
na úrovni koncových za ízení, p ístupu z internetu, p ístupu prost ednictvím WiFi sítě. Jedná se o 
komplexní zabezpečení počítačové sítě jak proti virům, ransomware, spamu, spyware, tak i proti 
neoprávněnému p ístupu. 
 

b) ešení problematiky síťové bezpečnosti: Bezpečnost počítačové sítě se odvíjí od nejslabšího 
článku v síti. Tímto projektem zajistíme vyšší spolehlivost a bezpečnost počítačové sítě. Projekt 
eší firewall, IPS, antivirový systém i zabezpečení bezdrátové sítě. 

 

c) Zálohování a archivace: Díky zabezpečení serverů a sítě nebude docházet k útokům na 
zálohovací za ízení a zálohování bude funkční. Zálohování serverů a virtualizovaných za ízení se 
provádí každý den zcela automaticky v rámci školní infrastruktury. 
 

d) Virtualizace serverů: firewall je ešen jako hardwarové za ízení, ale antivirový systém i kontrolér 
pro bezdrátové sítě je virtualizován na stávajících serverech. 
 

e) Využití technik virtualizace desktopů: antivirový systém máme instalován i na virtuálních 
desktopech. Jedná se o systémy s Windows 7, protože p i pokusech  s novějším systémem 
(Windows Ř … Windows 10) byl virtualizovaný systém neúměrně zatížen a p ihlašování bylo velmi 
zdlouhavé. 
  

f) škálovatelnost ešení: rozší ení v navrhovaném ešení je velmi jednoduché. Vše se eší pomocí 
licenčních čísel, p ípadně licenčních souborů. Rozší ení se tedy realizuje zadáním nového 
licenčního čísla. 
 

g) redundance a dostupnost: firewall máme jeden a není redundantní, ale antivirový server i 
kontroler je virtualizován a v p ípadě výpadku jednoho systému zastoupí tuto funkci druhý server. 
 

h) rozsah ešení: v současné době máme virtualizováno cca 150 koncových za ízení a cca 30 
sertverů. Všechny tyto systémy jsou chráněny antivirovým programem, proti útokům z internetu 
firewallem. Celkový počet koncových za ízení, které budou chráněny je kolem Ř00. 
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PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ 
PROJEKTU 

TITUL B: Komplexní ochrana sítě 

 

 

 

Veškeré náklady jsou pouze na pořízení příslušných licencí na dobu tří let. Náklady spojené 
s instalací, zavedením a zprovozněním jsou v naši režii. 
 

  

Položka Množství Cena za jedn. Cena za množ. 

Licence na firewall Fortinet na tři roky 1 90 000 90 000 

Licence na antivirový systém na tři roky 1 120 000 120 000 

Licence na ochranu WiFi na tři roky 1 90 000 90 000 

C E L K E M 300 000 Kč 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0048) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Střední průmyslová škola Třebíč 
adresa: Manželů Curieových 734, T ebíč, 67401  
IČO: 66610702 
zastoupen: Ing. Zdeněk Borůvka, editel 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA A.S. 

číslo účtu: 248984-955/0300 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Vzdělávání zaměstnanců, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 50000 Kč (slovy: padesáttisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 84000 Kč 

Výše dotace v Kč 50000 Kč 

Výše dotace v %  59,52 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 40,48 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 34000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 31. 03. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) nákup licencí výukového (ne vyučovaného) SW, 
b) pronájem školících prostor (externí prostory – tzn. nikoliv prostory nositele projektu), 
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c) odměny pro školitele (odměny mimo pracovní poměr nebo školení provedená 
externím subjektem), 

d) náklady na školení (kurzovné), 
e) drobný hmotný dlouhodobý majetek pro účely vzdělávacích kurzů (pouze CD/DVD, 

fotoaparát, webová kamera, tablet atd.), nutná p ímá souvislost s projektem,  
f) tvorba tištěných i elektronických propagačních a výukových materiálů. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0048, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 31. 03. 201Ř). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 30. 4. 201Ř závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 7. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Zdeněk Borůvka Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-07_04_17-61 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Vzdělávání zaměstnanců

Podprogram C: Vzdělávání

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Střední průmyslová škola Třebíč

Právní forma: Zřizovaná organizace

Ulice: Manželů Curieových 734

Obec: Třebíč

PSČ: 67401

Pošta: Třebíč

IČO/RČ: 66610702

Název banky: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ 
BANKA A.S.

Číslo účtu: 248984-955/0300

Statutární zástupce žadatele

Titul: Ing.

Jméno: Zdeněk

Příjmení: Borůvka

Funkce: ředitel

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing.

Jméno: Jiří

Příjmení: Nováček

Funkce: učitel

Email: jnovacek@spst.cz

Tel.: 776886647



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

Přesný název:          

IČO:          

Název banky:          

Číslo účtu:          

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Třebíč / Třebíč / Třebíčsko

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

V technických předmětech dochází v dnešní době 
k velkým změnám. Informace platné před deseti 
lety, ba co víc, informace platné před rokem již 
dnes nemusí platit. Získávání nových znalostí a 
dovedností je pro zaměstnance velmi důležité. 
Nové informace je možné získat samostudiem, ale 
jako ideální se jeví kvalitní školení s následným, 
teď již mnohem snažším samostudiem. V případě, 
že zaměstnanec dostatečně rozumí tématu, je pro 
něj snadné vytvořit studijní materiál pro výukové 
aplikace.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektu je, je "upgrade" zaměstnanců na 
nové technologie. Zaměstnanci budou ovládat 
technologie, aplikace, operační systémy, které se v 
dnešní době rychle mění a jejich zvládnutí je čím 
dál složitější.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Cílovou skupinou jsou všichni studenti i 
zaměstnanci. Proškolený zaměstnanec následně 
proškolí své kolegy a ti nově nabyté znalosti využijí 
ve výuce.

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Popis projektu je v samostatné příloze.

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Výstupem projektu je zvládnutí nových technologií, 
aplikací a operačních systémů zaměstnanci školy.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Zahájení projektu do 14 dní po vyhlášení výsledků 
soutěže z Kú Vysočina. Dodávka a instalace do tří 
měsíců po vyhlášení výsledků. Závěr projektu, 
evaluace, vyúčtování do 31.3.2018



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Jsem učitel IKT a správce počítačové sítě. Již 
několik let se podílím na vypracovávání podkladů 
pro projekty. V minulých letech jsme se úspěšně 
zúčastnili několika výzev a tyto projekty jsme i 
úspěšně realizovali.

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

84 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

50 000 Kč 59,52 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

50 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 34 000 Kč 40,48 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

34 000 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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.

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

1. Popis naplnění specifických kriterií
2. Doložení náležitostí dle zákona
3. Podrobný položkový rozpis nákladů
4. Podrobný slovní popis projektu
5. Jmenovací listina

V Třebíči  dne 7.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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



 

 

        

  

POPIS NAPLN NÍ SPECIFICKÝCH KRITERIÍ PROJEKTU 
– Titul C: Vzd lávání zam stnanců 

 

Základní kritéria 
V dokumentu STRATEGIE KRAJE VYSOČINA 2020 je uvedeno, že důležitým předpokladem 
kvalitního vzdělávacího systému je vzdělávání samotného pedagogického personálu, které by 
mělo reflektovat nejnovější poznatky v oborech, které jsou vyučovány na školských pracovištích 
lokalizovaných v kraji. 
 

Specifická kritéria 

a) Velikost cílové skupiny: Cílovou skupinou jsou všichni studenti i pedagogové. Proškolený 
zaměstnanec následně proškolí své kolegy a ti nově nabyté znalosti využijí ve výuce. Mohu říct, že 
postupně budou proškoleni všichni zaměstnanci i studenti. 
 

b) Míra zapojení mládeže: Mládež bude zapojena v roli studentů, kteří navštěvují školu. 

V rámci řešení jednotlivých projektů, bude možné, aby studenti zpracovali některá témata ve 
výukovém software a prezentovali ho spolužákům. 
 

c) Rozsah získaných dovedností: Proškolený zaměstnanec získá certifikát o absolvování kurzu. 
Následně interně proškolení zaměstnanci již certifikát získávat nebudou. Ten nezískají ani 
studenti. 
 

d) Podíl HW na celkovém rozpočtu projektu: Pro realizaci tohoto titulu nebude zakoupen žádný 
hardware. Vše budeme realizovat na současném vybavení. 
 

e) Přenositelnost / použitelnost projektu: Osvojené znalosti je možné ve většině případů použít na 
novější verze, případně i na podobné aplikace. Proškolení zaměstnanci běžně vytváří studijní 
materiály, které jsou následně umísťovány na náš e-learningový systém. Do tohoto systému se 
mohou přihlásit nejen naši studenti, ale v podstatě každý uživatel internetu.  
 

f) Absence služby, její potřebnost: V oborech, které vyučujeme na naší škole, se vývoj nezastavil a 
neustále se objevují nové technologie, postupy, aplikace, vývojová prostředí, programovací jazyky. 
Jen s obtížemi se zaměstnanci seznamují s novými složitými technologiemi, které si mohou 
nastudovat pouze z literatury. Vyučovat nejnovější poznatky z oboru je nutností. 
 

g) Vytvoření volně dostupného výukového obsahu: V rámci těchto školení bude vytvořena 
přiměřená dokumentace pro školená témata, která bude volně dostupná v e-learningovém 
systému školy. Výukové materiály zveřejňujeme na našem e-learningovém systému již dnes. 
Materiály vzniklé v nových výukových aplikacích budou zveřejněny také. 
 

Subjekt 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Manželů Curieových 734 

674 01 Třebíč 

 

Vyplnil: Ing. Jiří Nováček 



 

 

          

PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLůD  
PROJEKTU 

Titul C: Vzdělávání zaměstnanc  

 

 

Veškeré náklady jsou na školení nebo nákup výukového software. Náklady spojené s 
instalací, zavedením a zprovozněním systému jsou v naši režii. Náklady na dopravu, 
stravování atd. jsou též v naší režii. 
 

  

Položka Množství Cena za jedn. Cena za množ. 

Školení EdgeCAM 2 10 000 Kč 20 000 Kč 

Školení Windows Server 2016 2 14 000 Kč 28 000 Kč 

Školení MS SQL Server 2 14 000 Kč 28 000 Kč 

Školení Fortinet Firewall 2 12 000 Kč 24 000 Kč 

C E L K E M 100 000 Kč 

 

 

Subjekt 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Manželů Curieových 734 

674 01 Třebíč 

 

Vyplnil: Ing. Jiří Nováček 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0050) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě 
adresa: Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě, 59231  
IČO: 48895512 
zastoupen: Mgr. Ji í Maděra, editel 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA A.S. 

číslo účtu: 5313500287/0100 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Moderní webová prezentace gynome, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 35000 Kč (slovy: t icetpěttisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 70000 Kč 

Výše dotace v Kč 35000 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 35000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0050, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 7. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Jiří Maděra Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel náměstek hejtmana 
 
 













Příloha č. : Popis apl ě í spe ifi ký h kritérií 
 

 

a  systé  aktualiza í 
Aktualiza e o sahu e o ý h strá ek udou pro íhat pra idel ě ěkolikrát týd ě. Podo ě 
jako a stá ají í  e u školy předpokládá e pu liko á í  prů ěru –  o i ek týd ě. 
 

b) dostup ost e o ý h strá ek 

Při t or ě e o é preze ta e udou použity te h ologie zlepšují í h čitel ost e u pro 
zdra ot ě z e ýhod ě é oso y, ude e y házet zej é a z etodiky We  Co te t 
Accessibility Guidelines 2.0. 

 

 i tegra e aute tizač í h a federalizač í h služe  

 

Do ad i istrač ího rozhra í e o ý h strá ek se udou o i uži atelé přihlásit 
prostřed i t í  stej ý h přihlašo a í h údajů, jako do další h škol í h systé ů e-mail, e-

lear i g, klasifika e, … , yužije e apoje í a A tive Directory.  

 

d  užití e o é aplika e 

Součástí e o ý h strá ek udou zej é a o -li e for ulář pro dotazy a ázory uži atelů 
strá ek, o -li e apa s okolí  školy, aktuál í roz rh ýuky s ož ostí filtro á í, kale dář ak í 
s ož ostí filtro á í. 
 

e  zpět á az a od uži atelů prostřed i t í  e o ý h strá ek 

)pět á az a ude realizo á a zej é a prostřed i t í  o -li e for uláře pro dotazy a 
ázory uži atelů strá ek a pra idel ě aktualizo a é a kety. Každého za ěst a e školy ude 
ož é ko takto at prostřed it í  e- ailo é adresy dostup é a e u. We o é strá ky také 

u ož í přístup do škol ího e-lear i go ého systé u ož ost ode zdá á í pra í žáků, …  a 
a škol í fa e ooko ý profil, kde ohou á ště í i yjádřit s ůj ázor a sez á it se s ázory 

diskutují í h. 
 

f) originalita a inovativnost projektu 

Hla í i i o a e i oproti stá ají í u sta u udou yužití respo zi ího desig u, za ede í 
systé u re izí při pu lika i aktualiza i  příspě ků, yužití e o ý h aplika í apa, kale dář . 
Dále ude klade  důraz a rozšíře í ulti ediál ího o sahu častější dopl ě í příspě ků 
fotografie i, ukázky pra í žáků, irtuál í prohlídka školy . Po doda ateli e o é preze ta e 

ude e požado at origi ál í desig  korespo dují í s izuál í ide titou školy, díky které u 
budou e o é strá ky jed oz ač ě ide tifiko atel é a grafi ky eza ě itel é s ji ý i 
škola i. 
 

g  pří os projektu z hlediska žadatele 

Díky o é e o é preze ta i ude o i škola poskyto at žáků , jeji h rodičů  i široké 
eřej osti aktuál í i for a e prostřed i t í  přehled ého a desig o ě oder ího e u, 

získá e širší zpět ou az u od uži atelů e u, u ož í e uži atelů  škol ího e u jeho 
korekt í zo razo á í a o il í h zaříze í h. ) pohledu t or y last ího o sahu e u ude 
hla í  pří ose  systé  re izí. 



 

 

h  podpora o il ího přístupu 

Korekt í zo razo á í e o ý h strá ek a o il í h zaříze í h ude řeše o for ou 
respo zi ího desig u yužití  spe ializo a ý h CSS , který zajistí přizpůso e í da é u 
zaříze í, rozliše í e o aktuál í orie ta i. 
 



Příloha 4 - podrobný položkový rozpočet 

 

Počet Položka Cena s 

DPH 

1x Návrh webu (analýza uživatele, návrh obsahové architektury 
webu, wireframe) 

10 000 Kč 

1x Grafický návrh webu – zakázkový originální design nevyužívající 
stávajících šablon (návrh domovské a vnitřních stránek), 
responzivní design 

25 000 Kč 

1x  Technická realizace webu, nasazení redakčního systému a 
modulů, SEO, webové aplikace (formuláře, mapa, kalendář) 

25 000 Kč 

1x  Migrace obsahu ze starého webu 10 000 Kč 

 

Celkem 70 000 Kč 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0052) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše,příspěvková organizace 
adresa: Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš, 59501  
IČO: 43381154 
zastoupen:  Tomáš Jelínek, editel organizace 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Město Velká Bíteš) - z izovatele: Komerční banka a.s., 
19-1726751/0100 (rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové organizace k 
rozpočtu Kraje v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky pro SKI VM, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 25875 Kč (slovy: 

.dvacetpěttisícosmsetsedmdesátpět korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 51750 Kč 

Výše dotace v Kč 25875 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 25875 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do 90 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0052, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 8. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Tomáš Jelínek Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel organizace náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0054) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou 
adresa: Chrudimská 77, Ždírec nad Doubravou, 58263  
IČO: 70909709 
zastoupen: Mgr. Ota Benc, editel 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Město Ždírec nad Doubravou) - z izovatele: Česká 
spo itelna a.s., 1120Ř1731ř/0Ř00 (rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Chytré město, chytrá škola - vzdělávání 3.0, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 54000 Kč (slovy: padesátčty itisíce korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 90000 Kč 

Výše dotace v Kč 54000 Kč 

Výše dotace v %  60 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 40 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 36000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 31. 03. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) nákup licencí výukového (ne vyučovaného) SW, 
b) pronájem školících prostor (externí prostory – tzn. nikoliv prostory nositele projektu), 
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c) odměny pro školitele (odměny mimo pracovní poměr nebo školení provedená 
externím subjektem), 

d) náklady na školení (kurzovné), 
e) drobný hmotný dlouhodobý majetek pro účely vzdělávacích kurzů (pouze CD/DVD, 

fotoaparát, webová kamera, tablet atd.), nutná p ímá souvislost s projektem,  
f) tvorba tištěných i elektronických propagačních a výukových materiálů. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0054, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 31. 03. 201Ř). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 30. 4. 201Ř závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 8. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Ota Benc Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-08_04_17-67 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Chytré město, chytrá škola - vzdělávání 3.0 
Podprogram C: Vzdělávání

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Základní škola a Mateřská škola 
Ždírec nad Doubravou

Právní forma: Zřizovaná organizace

Ulice: Chrudimská 77

Obec: Ždírec nad Doubravou

PSČ: 58263

Pošta: Ždírec nad Doubravou 

IČO/RČ: 70909709

Název banky: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1123718359/0800 

Statutární zástupce žadatele

Titul: Mgr.

Jméno: Ota 

Příjmení: Benc

Funkce: ředitel

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Mgr.

Jméno: Ota 

Příjmení: Benc

Funkce: ředitel

Email: reditel@skola.zdirec.cz

Tel.: 774115270



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

Přesný název: Město Ždírec nad Doubravou 

IČO: 00268542

Název banky: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1120817319/0800

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Město Ždírec nad Doubravou, mikroregion 
Podoubraví



2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

V současnosti dochází k obrovskému rozmachu 
mobilních a dalších technologií. Internet již není 
jen zdrojem informací, ale stává se součástí života 
každého jedince.
Naším hlavním zájmem je vytvoření podmínek pro 
realizaci tzv. otevřeného vzdělávání. Vize 
moderního vzdělávání vychází z principu 
celoživotního učení a směřuje k vybudování 
otevřeného prostředí, které umožňuje každému 
jedinci bez rozdílu a bez překážek vzdělávat se po 
celý život. Takové vzdělávání tím, že využívá 
dostupné digitální technologie a podporuje jedince 
v jejich využívání, bude stále více chápáno jako 
aktivita bez vazby na konkrétní místo a konkrétní 
čas. Budou se na něm podílet poskytovatelé z 
veřejného, soukromého i neziskového sektoru – 
organizace i jedinci, kteří budou nabízet obsah, 
vzdělávací příležitosti a výuku studujícím v každém 
věku. Bude v něm zajištěn přístup ke sdílené 
vzdělávací infrastruktuře (kvalitní, levné, 
vysokorychlostní připojení z domova, ze školy, 
zaměstnání, na cestách i ve veřejném prostoru) a 
ke kvalitním vzdělávacím zdrojům (otevřeným 
vzdělávacím zdrojům, digitálním učebním 
materiálům a dalším zdrojům, které lze pro 
vzdělávání využít. Vzdělávací systém má být 
prostupný ve všech úrovních, tak aby každému, 
bez ohledu na jeho socioekonomické zázemí, 
umožňoval do něj kdykoli v průběhu života vstoupit 
a dále se vzdělávat či rozšiřovat si kvalifikaci dle 
jeho schopností a potřeb
Domníváme se, že je potřebné vytvářet prostor pro 
zapojení veřejnost do systému otevřeného 
vzdělávání a zároveň výchovně působit především 
na mládež v oblasti kybernetické bezpečnosti. 
Průzkumem jsme zjistili, že více než 90% dětí ve 
věku od 9 do 15 let má k dispozici vlastní 
přenosné zařízení, které ve škole může používat.
Domníváme se, že velmi důležité zapojit starší 
generaci do vzdělávání v oblasti ICT. Tím, že 
získají potřebné dovednosti v oblasti moderních 
technologií, mohou vstupovat více do kontaktů a 
komunikace s mladší generací. V minulém roce 
jsme úspěšně realizovali podobný vzdělávací 
projekt a ohlasy z řady veřejnosti byly významé a 
pozitivní. Všichni mají zájem pokračovat a z ohlasů 
veřejnosti je zřejmé, že existuje stále zájem 
především z řad seniorů. 



3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Zajistit vzdělávání dospělých a seniorů v oblasti 
využití moderních technologii.
Dílčí cíle:
zvýšení úrovně vzdělanosti veřejnosti seniorů 55+ 
v oblasti využívání ICT
umožnění vzdělávání znevýhodněných skupin – 
senioři 55+, mládež se speciálními vzdělávacími 
potřebami
vzdělávání mládeže v oblasti ICT bezpečnosti
zvyšování povědomí o principech informační 
bezpečnosti pro všechny věkové skupiny
propojení formálního a informálního vzdělávání
zapojení seniorů do aktivit školy a vytoření 
platformy komunikace mezi mládeží a seniory

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Cílové skupiny: senioři 55+. rodiče na mateřské 
dovolené, mládež ve věku 8 - 15 let, dospělé 
osoby mikroregionu Podoubraví.

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Podrobný popis projektu je uveden v příloze č.5

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Proškolení občané mirkoregionu Podoubraví, 
proškolení senioři 55+mikroregionu Podoubraví - 
celkem min. 60
Prezentace a další vzdělávací materiály - kurzy pro 
veřejnost a seniory, vytvoření otevřeného on-line 
kurzu
Vzdělávací materiály – v rámci aktivity č. 1, č.2 a 
č.4
Proškolení žáci v oblasti kybernetické bezpečnosti 
v rámci programu Bezpečně na internetu, celkem 
250 žáků

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

1.9. 2017 - 31.3. 2018



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Organizační o odborné zabezpečení projektu 
zajišťují především pedagogičtí pracovníci 
Základní škola a Mateřské školy Žďírec nad 
Doubravou. Vzdělávací semináře pro veřejnost a 
seniory bude vést pan učitel a metodik ICT a další 
kvalifikovaný pedagog. Zájmový útvar pro žáky 
základní školy - Základy algorimizace, chytré 
technologie bude realizovat pedagog školy. 
Přednášky a semináře zaměřené na bezpečnosti 
na internetu pro žáky zajistí externí školitelé 
portálu E-bezpečí.

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 90 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 54 000 Kč 60,00 %

- z toho investiční 
dotace 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 54 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 36 000 Kč 40,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 36 000 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 
Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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..

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

1 .Popis naplnění specifických kritérií
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele,
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
5. Podrobný slovní popis projektu

V Ždírci nad Doubravou  dne 8.4. 2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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

Ota 

Benc

Digitálně 

podepsal Ota 

Benc 

Datum: 

2017.04.08 

22:30:59 +02'00'



Příloha č. 1 
Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2017 

Název projektu: Chytré město, chytrá škola - vzdělávání 3.0 

 
 
Specifická kritéria pro Titul C: Vzdělávání: 
 

a) velikost cílové skupiny (uveďte počet vyškolených účastníků) (bodové rozpětí 0-4) 

 4 body – 20 a více účastníků 

V rámci projektu bude vyškoleno nejméně 10 dospělých osob v kategorii 55+. Více než 200 dětí 
bude v rámci projektu proškoleno v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nejméně 15 žáků se 
specifickými vzdělávacími potřebami se bude . Odhadovaný počet účastníků v aktivitě 
Vzdělávaní veřejnosti - chytré město, chytré věci kolem nás je kolen 60 až 80. 

b) míra zapojení mládeže (popište, jakým způsobem bude mládež zapojena, zda jen okrajově 
nebo aktivně např. v roli „vyučujících“) (bodové rozpětí 0-2) 

 2 body – mládež je aktivně zapojena do projektu 
Mládež je aktivně zapojena do aktivit 3 a 4. 
 

c) rozsah získaných dovedností (popište rozsah získaných dovedností, jaká bude využitelnost 
v praxi, zda bude vzdělávání potvrzeno certifikátem, případně jiným dokladem a jakým)  
(bodové rozpětí 0-3) 

 2 body – praktické dovednosti potvrzené certifikátem (případně jiným 
dokladem) 

Účastníci kurzu pro veřejnost a seniory 55+ obdrží certifikát o absolvování kurzu se 
seznamem získaných dovedností 

 
d) podíl HW na celkovém rozpočtu projektu (preference projektů s nízkým podílem HW) 

(bodové rozpětí 0-3) 

 2 body – HW tvoří 16 až 30 % rozpočtu projektu 
Celkový rozpočet projektu je 90 000Kč, náklady na hardware činí 20 000Kč,  
 

e) přenositelnost / použitelnost projektu (bodové rozpětí 0-2) 

 2 body - projekt / jeho výstupy mohou využít i další zájemci 
Projekt je přenositelný na další instituce a obce. Témata školení i prezentace použité v rámci 
jednotlivých hodin budou volně k dispozici na webu škola.zdirec.cz. 

 
f) absence služby, její potřebnost (uveďte, zda je služba běžně nabízena, jaká je její 

potřebnost, v případě absence služby a její vysoké potřebnosti náležitě zdůvodněte) 
(bodové rozpětí 0-2) 

 2 body - absence i potřebnost služby vysoká, oboje dobře zdůvodněno 

Vzdělávací kurzy pro veřejnost a seniory nejsou v regionu nabízeny. Potřebnost služby je 
velmi vysoká vzhledem k dynamice rozvoje moderních prostředků ICT. Dospělá veřejnost a 
především senioři nejsou schopni zachytit trendy a jsou v nebezpečí vyloučení ze sociálních 
skupin mladší generace.  

 
g) vytvoření volně dostupného výukového obsahu (popište zda a případně jaký výukový 

obsah projekt řeší a jaká bude jeho dostupnost) (bodové rozpětí 0-4) 

 4 body - projekt vytváří volně dostupný výukový obsahu a aktivně jej nabízí 
Témata školení i prezentace pro veřejnost budou volně k dispozici na webu škola.zdirec.cz. 

 
Ve Ždírci nad Doubravou dne 8. 4. 2017 

 

  Mgr. Ota Benc – ředitel školy 

Ota Benc
Digitálně podepsal 

Ota Benc 

Datum: 2017.04.08 

22:35:23 +02'00'



Příloha č. 4 

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2017 

Název projektu: Chytré město, chytrá škola - vzdělávání 3.0 

 

Podrobný položkový rozpočet 
 

1. OPPP počet hodi  od ě a  hodi a od ě a elke  

Dohoda o provede í prá e 230 200 Kč 46,  Kč 
Se i áře Vzděláva í veřej osti - hytré 

ěsto, hytré vě i kole  ás                                    

 50 Kč , Kč  

škole í se ioři +,  100  Kč 20,  Kč 

záj ový útvar- Základy algorit i ké 
gramotnosti, hytré te h ologie 80  Kč ,  Kč 

. Nákup ateriálu  
   

Materiál a vy ave í kus cena za 1 sestavu cena celkem 

Pře os á zaříze í - tablety  5 4 0  Kč 20,0  Kč 

Stavebnice ARDUINO                         4                   Kč                   ,  Kč 

. Nákup služe  počet jed otek cena za jednotku cena celkem 

Vzdělává í - Bezpeč ě a i ter etu 4 3,  Kč 12,  Kč 

    Rozpočet elke  

  

90,  Kč 

 

  

 

 

Ve Ždírci nad Doubravou dne 8. 4. 2017 

 

        

Mgr. Ota Benc – ředitel školy 

 

Ota Benc
Digitálně podepsal 

Ota Benc 

Datum: 2017.04.08 

22:33:52 +02'00'
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0057) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Základní škola Nížkov 
adresa: Nížkov 11, Nížkov, 59212  
IČO: 43378676 
zastoupen: Mgr. Marta Novotná, editelka 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Obec Nížkov) - z izovatele: Komerční banka Žďár  
nad Sázavou, 6121751/0100 (rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové 
organizace k rozpočtu Kraje v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky Základní školy Nížkov, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 20570 Kč (slovy: 

dvacettisícpětsetsedmdesát korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 41140 Kč 

Výše dotace v Kč 20570 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 20570 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1ř92 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0057, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 7. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Marta Novotná Mgr. Pavel Pacal 
 ředitelka náměstek hejtmana 
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Ndzev grantov6ho programu lnformadni a komunikadnf technologie 2017

N6zev projektu

Podprogram

Webov6 str6nky ZAkladni Skoly NiZkov

A: Webove str6nky

ldentifikadni f daje Zadatele

Piesni n6zev'. ZAkladni Skola NiZkov

Pr6vniforma: pilsp6vkov6 organizace

Ulice: NlZkov 11

Obec: NiZkov

PSe: 59212

Po5ta: NiZkov

leone : 43378676

N6zev banky: Komerdni banka Zd'6r nad Sdzavou

Cislo ridtu: 19037751i0100

Statut6rni zistupce Zadatele

Titul: Mgr.

Jm6no: Marta

Piijmeni: Novotnd

Funkce: ieditelka

Zadost zpracoval (kontaktn i
osoba projektu)

Titul: Mgr.

Jm6no: Marta

Pi'rjmeni: Novotn6

Funkce: ieditelka

Email: marta.novotna@zs.nizkov.cz

Tel.: 725681215



Indentifikacni fdaje
ziizovatele (vyplni jen Zadatel,
pokud je piispdvkovou
orga n izac i zitzov anou obci)

Piesnyi nAzev'. Obec NiZkov

teo: oo294y7o

Ndzev banky: Komer6ni banka Zd'6r nad s6zavou

eislo udtu: 612175110100

1. Lokalizace projektu
( M 6 st o/o b e c/m i k ro re g i o n )

)bec NiZkov, okres Zd'6r nad S6zavou, Kraj
/ysodina, eR

2. Odrivodn6ni projektu
(PopiSte vychozl situaci, kter6 Vds
vede k poddni 26dosti)

//ebov6 str6nky Skoly jsou zastaral6 vzhledov6 i

'unkdn6. Nemaji responzivnl design. Naprosto
>hybf moZnost zpdtn6 reakce 6ten6i0, vyjma
nailovyich adres. Str6nky jsou designov6 zastara16
l nepruZn6. oudasn6 str6nky byly zpracov6ny,
ines jiZ v zastaralfch, programovlich moZnostech,
ejich prezentadnI forma, ale zejm6na zp0sob a
noZnosti jejich aktualizacf je znacnd zdlouhavf a
uastaralli.
tlov6 webov6 strSnky by m6ly poskytnout
ednoduSS[ administrativni prostiedi, ale i v[ce
rZivatelskfch moZnostf ze strany Zekt, rodidir,
rditelfr, veieinosti.

3. Gile projektu
(Struiny vyiet cilI, jichZ md b!,t
projektem dosaieno)

novace webovfch strSnek Skoly (novii
rrofesion6lni design, funkcni pro v5echny typy
rrohliZed0 a mobilnich zaiizeni). Zvfsenl
nformovanosti Zdk0 i rodi60. Poskytov6ni
zp6tnyich informacf Skole ze strany nSv5t6vnikir
;tr6nek. Zlep5eni a zjednodu5eni aktualizace
;tr6nek prostiednictvim redak6nf dinnosti
redagogick6ho sboru. Aktualizace strdnek 1 -2 krAt
;idn6.

4. Gilov6 skupiny
(Popiite cflov6 skupiny, na ndi je
navrhovan!, projekt zamdien a
jejich potieby, kter6 navrhovany
projekt ie5i)

novace webovyich str6nek Skoly (novyi
lrofesion6lni design, funkdni pro v5echny typy
rrohliZe6[r a mobilnich zaiizeni). Zvl5eni
nformovanosti Z5k& i rodi60. Poskytov6nf
rp6tnfch informaci Skole ze strany ndv5tdvnfk0
itr6nek. Zlep5eni a zjednodu5eni aktualizace
;tr6nek prostiednictvfm redakdni 6innosti
rcdagogick6ho sboru. Aktualizace str6nek 1-2 krilt
Vdn6.



5. Popis projektu
(V pifpade potieby podrobndji
rozepi1te v samostatn1 m
dokumentu, ktery doloite k
26dosti)

\6plni projektu je komplexni vytvoienf noviich
itrdnek Skoly, kter6 budou spliovat nejpiisndj5i
]oudasna krit6ria pro tuto oblast. Samotn6
'ealizace bude probihat formou zakilzky u'
rrofesion6lni firmy, kter5 se zam6iuje na projekci a
'ealizaci komplexnich internetovfch ie5enf .

\edllnou sou65stije i celkov6 zabezpedeni
rbsaZenfch dat ijejich provozu. Souddsti zadAni
zakAzky jsou idal5i nezbytn6 sluZby, napi.
ryebhosting 1 GB, responzivnI design, zfikladni
SEO optimalizace vyhled6vade, licence na
'edakdnl 6innost, monitorov6ni provozu 24 hodin
lenn6, ie5eni piipadnfch probl6m0 do 48 hodin,
rravideln6 z6lohov6ni dat2x denn6 a technick5
rodpora. N6kter6 z tdchto sluZeb budou hrazeny
'ormou m6sidniho pau5Slu - tento ndklad neni
;ou66st[ finandnich poZadavk0 t6to Z6dosti a bude
Tazen z provoznich prostiedkr] Skolv.

6. Vfstupy projektu
(Uvedte konkr6tni a pokud moZno
kvantifikovan 6 vfstu py projektu)

riehledn6jil a moderni webovd prezentace
Z1kladni Skoly NiZkov, kter6 diky sv6 interaktivit6
rude umoZfrovat budovat vztah z1kladni Skoly se
lirokou veiejnosti, piedev5fm v5ak s rodidi a
rrarodi6i d6ti. Kvalitni redak6ni syst6m umoZni
rezprobl6movf a operativnf publikovdni text0,
rbr6zkir, fotek a videi.

7. Piedpokl6danf dasovi
harmonogram realizace
projektu - zadSteUukon6eni
projektu

Tahaleni projektu po podpisu smlouvy o poskytnuti
Jotace, ukondenf projektu do 30.11.2017 .

8. Organizadni a odborn6
zabezpedeni projektu

(PopiSte VaSe odborn1 a
org anizaini schopnosti vietnd
piedeSlych zku\enostl s
realizaci projektit)

y' soudasn6 dob6 vykondv6m iidici funkci v pozici
editeky z6kladni Skoly. Realizace projekt0:
)odpora polytechnick6 vfchovy v mateiskfch a
z6kladnich Skol6ch v Kraji Vysodina, OP VK EU
)enize 5kol6m, OP VK Yyzva d. 57 , Roto z
/ysociny. Pro realizaci jsme zvolili specializovanou
'irmu, kter6 projekt uskute6ni. Jedn6 se o fyzickou
rsobu s dlouholetyimi zku5enostmi s tvorbou a
iervisem webovyTch ie5eni.



9. Rozpodet projektu
(podrobny poloZkovy rozpoiet
projektu zaSlete spoleind s touto
Z€tdosti) U Zadatelit, kteii mohou
uplatnit odpoiet DPH na vstupu,
se ndklady uvaddji bez DPH.
Ostatnf 2adatel6 uvddeji naklady
vcetnd DPH.

66stky uv6d6jte v celfch K6

Celkov6 n6klady na
projekt 41 140 Kd 100,00 o/o

PoZadovan6 vfSe
dotace 20 570 K6 50,00 Yo

- z toho investi1ni
dotace 0 K6 ,00 %

- z toho neinvestiini
dotace 20 570 Kd 100,00 %

SpoluIdast Zadatele 20 570 K6 50,00 o/o

- z toho investiini
spolu0iast 0 Kd ,00 %

- z toho neinvestiini
spolu0iast 20 570 K6 100,00 o/o

10. Pl6tcovstvl DPH u Zadatele (zakiiZkujte vhodnou variantu)

Zadatelje pldtcem DPH a u zdanitelnich pln6ni piijatlch v souvislosti s
financov6nim dan6ho projektu neme ndrok na odpo6et dan| z piidan6 hodnoty n

Zadatelje pl6tcem DPH a u zdanitelnich pln6ni piijatyich v souvislosti s
financov6nlm dan6ho projektu m6 n6rok na odpodet dan6 z piidan6 hodnoty n

Zadatel nenl pl6tcem DPH x

11. Prohl65eni Zadatele, Ze zajisti podil na spolufinancov6ni projektu a souhlasi se
zvefejn6nim vybranich fdaj0 o projektu

Zadatel prohla5uje,2ezaiisti podil na spolufinancovini projektu a souhlasi se
zveiejn6nim sv6ho jm6na (obchodniho im6na), adresy (sidla), nSzvu projektu a vfSe
piid6len6 podpory pro 66ely informovini o 6erp6ni prostiedk0 z Fondu Vyso6iny.

12. Prohl5Seni Zadatele o vypoi6dini zAvazktt (netik5 se obci, svazkri obci a
organizaci ziizovanlch a zakl5danich Krajem Vyso6ina)

Zadatef prohla5uje , Ze m6:

a) vypoi5dAny zlvazky v0ci st6tnimu rozpodtu a st6tnim fond0m (za zdvazky v\ii
stdtnimu rozpoitu se povaiujl zlvazky vttii finaninimu (tiadu, Sprdvd soci1lnlho
zabezpeienf, zdravotnim pojiSt'ovn1m a Celni sprdv6; za stdtni fondy se povaiujl Fond
ndrodniho majetku, Stdtni fond Zivotniho prostiedf, Pozemkovy fond, Stdtnifond rozvoje
bydleni a Stdtni fond dopravnl infrastruktury),

b) na majetek Zadatele neni vyhlSSen konkurz nebo pod5n nAvrh na konkurz a iladatel
neni v likvidaci.



13. ProhlS5eni Zadatele o fdetnim obdobi (nevyplfiuje Zadatel, kteni pouZiv6 fdetni
obdobi shodn6 s kalend6inim rokem a Zadatel, ktenf neni ridetni jednotkou)

Zadatef prohla5uje ,2e pouiliv'i ridetni obdobi (hospod6iski rok) od 1.1 . do 31.12..

14. Seznam doklad0 (Uvedte seznam vSech doklad(t, kter6 k 26dosti piikt1date a odistujte
je)
1. Popis napln6ni specificklfch krit6rif
2. Doklad o pr6vni subjektivitd
3. DoloZeni n6leZitosti dle z{kona 6,.25012000 Sb.
4. Podrobnf poloZkovf rozpis ndkladfr projektu
5. Podrobnf slovni popis projektu
6' Pov6ienf Zadatele k pod6ni Zddosti' 

zArmorur srouq
rvlZrov o

5gZ t2 Nilkov 11
ICt 13378670 tet, 725 851 21S

V NfZkov6 dne 7. 4.2017

Razltko a podpis statutdrnlho
z6stupce Zadatele

Pozn5mka pro Zadatele :

Pied pod1nfm projektu siovdite, zda:

- je formul1i 26dosti kompletnd vyplndn

_ jsou piiloZeny veSker1 doklady nutn6 k posouzenl 26dosti poiadovan6 v bodd 14
Vyzvy k piedkl1dani projektI

- v piipadd potieby konkr1tnl bod 26dosti rozepiSte v samostatn1m dokumentu

- proiekt splhuje krit6ria a podmfnky uvedenf ve Vyzvd k piedkl1ddni projektit

_ ie 26dost vietnd dokladft nutnych k posouzenf 26dostf piipravena k pod1ni dle
podminek uvedenych v bodd 14 Vyzvy k pfedkl1dani projektI

Na dalSi i6dek (odi6dkovani) v textov1m polise dosfanete stisknutim klaves CTRL + ENIER



Piiloha i. 1

Zhkladni Skola NiZkov

59212 NiZkov 11

Nfzev grantov6ho programu: INFORMAdNi A KOMUNIKAdNI TECHNOLOGIE
2017

Nfzev projektu: Webov6 strdnky Zfkladni Skoly Nfikov

Titul A: Webov6 strrinky

Vdc: Popis naplndni specifickych krit6rii

Specifickf krit6ria pro Titul A: Webov6 strfnky:

a) Syst6m aktualizaci: Diky redakdnimu syst6mu na novych webovych str6nk6ch

piedpokl6d6me v jejich za(,6tku aktualizace minim6lnd 2x tydnE. V dalSfm obdobf

bude snahou zapojit do t6to pr6ce dim d6le v6t5i podet uditehi a tim postupnd

zkracovat i lhttu pro obnovu informaci

b) Dostupnost webovych strfnek: ANO webov6 str6nky budou realizovSny tak, aby

spliovaly zitkonrrh kritdria pifstupnosti. Budou takd uzprisobeny pro kvalitni
zobrazovSni ve v5ech bdZn;fch intemetovych prohlfZedfch. Funkce budou odladdny i
pro pouZivhni na mobilnich zaiizenich (IOS, Android atd.) ULivateIe se zrakovym
postiZenim poulivaji ke dteni obsahu webovych str6nek speciillni technologie, kter6
jim obsah webovych str6nek zpiistupiuji.

c) Integrace aatentwaEnfch a federalizainich sluZeb: U webovjich str6nek bude pro
piipad n6v5tdvnika vyLadujici cizojazy nou verzi aplikovdn free modul Google

Translate. Diky tomuto odkazu bude moZny piechod do ndkolika znejrozliiendj5ich
svdtovych jazyk.&,. Touto formou bude umoZndno ndkolik jazykovych mutacf Skolnich

strfnek.

d) UZitf webov6 aplikace: Webovd str6nky budou postaveny na redakdnfm syst6mu IPO,

ktery se jiL, 16let prubdZnd vyviji. Jedn6 se o velmi piehledny a intuitivnf syst6m, ve

kterdm se rychle orientuje kaLdy uZivatel se z6kladni znalosti pr6ce v textov6m

editoru, jako napiiklad riprava textt, vklildhni tabulek, fotek, dokumentri, moZnost

jednoduch6 editace struktury str6nek. Pro pokrodil6 uZivatele v5ak systdm IPO skyt6 i
mnoho nadstandardnich moZnosti riprav pomoci vlastnich CSS styhi di uZivatelskych

HTML.
e) ZpEtnf vazba od uZivatehi prostiednictvim weboqich strfnek: Na nov6m webu

budou vyrtLity moduly pro moZnou zpdtnou vazbu n6v5tdvnikt webu, jako napi.

Ankety, NapiSte n5m, Aktuality s automatickym rozesildnim (na email odbdratehi)

s moZnosti piipadnd odpovddi na aktualitu, komentovdni di hodnoceni aktuality.
DalSim prvkem bude syst6m na prov6ddnf prfizkumu pomoci elektronickych dotaznikri

di anket.

0 Originalita a inovativnost projektu: Originillni a profesion6lni grafick6 zpracovhni
webu, Jquery animace, jednoduchS navigace pro uZivatele (napi. rozcestniky na

rivodni str6nce, Informace pro rodide, Informace pro Lhky, Informace pro budouci
'Lftky 

ajejich rodide atd. Str6nky budou novd odladdny pro nejpouZivandj5i prohliZede

napi. Intemet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari atd.

g) Piinos projektu: Zlep5eni informovanosti nej5irSi veiejnosti o dinnosti Skoly. D6le

bude umoZndno, aby kaLdy uditel diky redakdnimu zprisobu aktualizoval konkr6tni

d6st webu a tim se zarudila nejenom vy55i frekvence aktualizaci, ale i Sir5i spektrum

zveiejilovanych informaci a zajirravosti. Velkf klad vidfme v moZnosti zpEtnd vazby

mezi Skolou a uLivateli str6nek. To bude probfhat formou anket di dotaznikri. D6le si



slibujeme od tdto zmdny dalSi zprisob, jak se oteviit nejenom rodidrim, ddtem di

potencion6lnim zSjemcrim, ale i Sirokd veiejnosti.

h) Podpora mobilniho pifstupu: Samoziejm,ostf je korektni zobrazeni pro'v5echna

mobilnf zaiizeni a tablety - responzivni design (iOS, Android nebo Windows Phone).

Webovd strfnky budou jiZ od pod6tku tvorby navrhnuty tak, aby i pro mobilni zaiizeni
byly piehledn6 a intuitivni. Redakdni systdm IPO dokonce umoZduje ripravy str6nek

tak6 piimo z mobilniho zaiizeni.

llry , n^ra^,{*) /)^-L*l
Mgr. Marta Novotn6

ieditelka Zhkladni Skoly NiZkov

zAruorul Sron
rufZrov @

592 12 Niikov 11

Ier 43378576 tel, 725 861 215



Piiloha d. 4

Zhkladni Skola NiZkov

59212 NiZkov 11

N6zev grantov6ho programu: INFORM,q.iNi A KOMUNIKAdNi TECHNOLOGIE
2017

Ndzev projektu: Webov6 strrlnky Zikladni Skoly NfZkov

Titul A: Webov6 strfnkv

Cenazavyrobu bez

DPH I 
C""u zavyrobus DPH

Varianta prezentace POKR
- profesionLlni grafika

- horni + bodni menu.

- vyroba aL,40 sekci apodsekci

- kompletni moZnost editace striinek

- marketingov6 optimalizace webu

(piehlednost a j ednoduchd navigace)

- responzivni design

-Spec. funkce: automat. rczesililni
novinek, fulltextov6 vyhled6v6ni,

ankety, diskuzni forum

- Emailov6 schr6nky - aL 5

s webhostingem I GB pro kaZdy email

- licence na redakdnf syst6m IPO

- 5 GB web hosting

- monitorov6ni provozu 24hodin denn6

- ie5eni pffpadnfch probldmri do 48

hodin

- pravidelne zillohovhni dat2x dennd

- technick6 (hot line)

Cena celkem 141140,- s DPH

hgl. h*,Iu /),^.o/-u/0

Mgr. Marta Novotn6

ieditelka Zil'riadni Skoiv j.{iZkov

zAxmoru[ Sron
rufZrov @

592 t2 NiZkov 11

IC: 43378676 tel, 725 861 215



ZAkladni Skola NiZkov
NiZkov 11

592 t2

Tel.: 725 861 215

e-mail: z{dzs.nizkov.cz

ICO:43378676
dislo ridtu: 190377 51/0100

An"sry3tg

pov6ieni zadatele k pod6ni Zadosti 
vNiZkovd 6'4'2017

Povdiuji Obec NiZkov, NiZkov IOT,Ie,O 00294870 k podAni Zddosti o poskytnuti
dotace z Fondu Vysodiny, nAzev grantoveho programu: Informadni a komunikadni
technologie, nazev projektu: Webove strdnlry Zdkladni Skoly NiZkov.

(MX^ t"^l* 1\' .L^,
Mgr. Marta NovotnA

ieditelka Zdkladni Skolv NiZkov

zArmorul Sron
rufZrov @

592 12 NiZkov 11

ldr sapzaozs tel, 725 861 215
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0058) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Rozvoj Třebíčska 
adresa: Masarykovo nám. 116/6, T ebíč, 67401  
IČO: 7094279 
zastoupen: Mgr. Hana Škodová, místop edsedkyně 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Komerčí banka, a.s., pobočka T ebíč 

číslo účtu: 86-3593490247/0100 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky www.trebicsko-moravskavysocina.cz, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy 
jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 46512 Kč (slovy: 

čty icetšesttisícpětsetdvanáct korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 93025 Kč 

Výše dotace v Kč 46512 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 46513 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0058, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 4. 4. 2017. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Hana Škodová Mgr. Pavel Pacal 
 místopředsedkyně náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0064) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Dětský domov, Náměšť nad Oslavou 
adresa: Krátká 2Ř4, Náměšť nad Oslavou, 67571  
IČO: 60418371 
zastoupen: Mgr. et Mgr. Hana Švecová, editelka 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 107-1894070247/0100 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 9075 Kč (slovy: devěttisícsedmdesátpět 

korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 18150 Kč 

Výše dotace v Kč 9075 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 9075 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 
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5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 

webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 

b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0064, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  
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e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 
„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita


 

Strana 7 (celkem 7)  

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. et Mgr. Hana Švecová Mgr. Pavel Pacal 
 ředitelka náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-10_04_17-77 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Webové stránky

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Dětský domov, Náměšť nad Oslavou

Právní forma: příspěvková organizace

Ulice: Krátká 284

Obec: Náměšť nad Oslavou

PSČ: 67571

Pošta: Náměšť nad Oslavou

IČO/RČ: 60418371

Název banky: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-1894070247/0100

Statutární zástupce žadatele

Titul: Mgr. et Mgr. 

Jméno: Hana 

Příjmení: Švecová

Funkce: ředitelka

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Mgr. 

Jméno: Sylva 

Příjmení: Hedbávná

Funkce: zástupkyně ředitelky

Email: zastupce@ddno.cz

Tel.: 739480082



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

Přesný název:          

IČO:          

Název banky:          

Číslo účtu:          

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Dětský domov Náměšť nad Oslavou

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Webové stránky dětského domova vznikly kolem 
roku 2005, postupně se vyvíjely a byly částečně 
modernizovány. Na modernizaci se podílela firma 
PcNeu, se kterou spolupracujeme dodnes, a která 
by se měla podílet případně i na vzniku nového 
designu webových stránek, neboť svět internetu se 
neustále vyvíjí a zdokonaluje. Tento projekt by měl 
posunout kvalitu našich webových stránek a jejich 
přístupnost na vyšší úroveň a v souladu s 
nejnovějšími trendy v oblasti ICT.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Naším cílem je:
- vytvoření nových, moderních a designově 
zajímavých stránek, které informují širokou 
veřejnost o dění v dětském domově
- jednodušší vkládání obsahu pomocí redakčního 
systému
- kvalitní zobrazování ve všech běžných 
internetových prohlížečích
- verze pro mobilní zařízení (responzivita)
- využití možnosti zpětné vazby od veřejnosti 
pomocí kontaktního formuláře

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Cílovou skupinou by měla být široká veřejnost. 
Webové stránky jsou základem informačního 
systému, umožňují jednodušší a rychlejší 
vyhledávání informací o dětském domově a 
zároveň operativně informují o dění v dětském 
domově. Je to možnost jak kontaktovat současné i 
potenciální sponzory, a také informovat o 
spolupráci s různými nadacemi a neziskovými 
organizacemi a tím vyjádřit poděkování.
Méně početnou, ale také důležitou skupinou by 
měli být i rodiče a osoby blízké dětem, které přes 
webové stránky budou moci získat aktuality o dění 
v dětském domově a využít kontaktních formulářů 
pro komunikaci s pracovníky dětského domova.



5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Webové stránky budou spravovány redakčním 
systémem a zároveň tento systém bude 
umožňovat responzivitu, která podporuje 
prohlížení webové stránky na mobilních či jiných 
zařízeních. Nové webové stránky budou mít nový 
grafický design, a to na všech úrovních.Web 
projde grafickou restrukturalizací, cílem je oživit 
dané téma a více se zapsat do okolního 
podvědomí nových sponzorů a partnerů.
Do nových webových stránek bude také 
implementován kontaktní formulář a také dojde k 
propojení s nově vznikající facebookovou stránkou 
dětského domova. Nové webové stránky budou 
vytvořeny na již stávající doméně ddno.cz.

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Kvalitní novodobé přehledné webové stránky, 
moderní grafický vzhled vycházející z podstaty a 
poslání dětského domova, jednodušší menu, 
snadnější vyhledávání informací, rozšíření o 
zpětnou vazbu.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

červen 2017 - říjen 2017

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

S realizací projektů má management dětského 
domova zkušenosti. V minulosti jsme realizovali 
projekty ve spolupráci s nadačními fondy, např. NF 
Albert dětem, NF Terezy Maxové, Česká 
olympijská nadace, i s neziskovými organizacemi, 
např. Spolu dětem o.p.s, a také jsme zrealizovali 
již dva projekty z Fondu Vysočiny - Bezpečnost a 
archivace dat a Zážitkovou přírodní zahradu. Při 
realizaci projektu webových stránek budeme 
spolupracovat s panem Zdeňkem Neumanem, 
firma PcNeu, který spravuje počítačovou síť v 
dětském domově a podílí se na tvorbě současných 
webových stránek.



9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

18 150 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

9 075 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

9 075 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 9 075 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

9 075 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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          .

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

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií.
2. Položkový rozpis nákladů - nabídkafirmy PcNeu.cz
3. Podrobný slovní popis projektu.
4. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000sb. + jmenování.

V Náměšti nad Oslavou  dne 10. 4. 2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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



Informační a komunikační technologie 2017 
 

Grantový program na podporu ICT v Kraji Vysočina 

Titul A: Webové stránky 

Žadatel: Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284 

 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 
a) systém aktualizací 
Aktualizaci stránek bude probíhat i několikrát do týdne, podle potřeby a dění v dětském 
domově z libovolného počítače připojeného k internetu. To nám umožní okamžitou reakci na 
dotazy z kontaktního formuláře. 

c) využití jazykových mutací 
Součástí projektu je implementování překladače Google Translator do nových webových 
stránek, který umožní jedním kliknutím přeložení do různých světových jazyků. 

d) užití webové aplikace 

Webovou aplikací je samotný redakční systém. Jedná se o přehledný a intuitivní systém, ve 

kterém se rychle orientuje každý uživatel se základní znalostí práce v textovém editoru, jako 
např. úprava textů, vkládání tabulek, fotografií, dokumentů, možnost jednoduché editace 
struktury stránek. Pro pokročilé uživatele systém skýtá i mnoho nadstandardních možností 
úprav pomocí vlastních CSS stylů či uživatelských HTML. 

e) zpětná vazba 

Zpětná vazba bude realizovaná propojením přes Facebook a přes interaktivní reakci formou 
kontaktního formuláře na webových stránkách. 

f) originalita a inovativnost projektu 

Originalita a inovativnost projektu bude spočívat v čistém vzhledu dle nejnovějších parametrů 
webu, který bude vycházet z podstaty dětského domova (kreativita a hravost), dále bude 
spočívat v jednoduchosti navigace pro uživatele (pohodlné čtení zpráv, procházení a listování 
galeriemi a snímky apod.  

g) přínos projektu 

Pomocí redakčního systému si budeme moci vytvářet a zadávat změny podle našich 
požadavků a v reálném čase. Velký klad vidíme v možnosti zpětné vazby pomocí kontaktního 
formuláře mezi dětským domovem a veřejností. Na stránkách bude možné sledovat dění 
dětského domova a spolupráci s nadacemi a neziskovými organizacemi a zapojení do 
projektů.  Je to další způsob, jak se otevřít široké veřejnosti. 

h) podpora mobilního přístupu 

Webové stránky jsou navrženy tak, aby i pro mobilní zařízení byly přehledné a intuitivní. 
Samozřejmostí projektu je korektní zobrazení pro všechna mobilní zařízení a tablety (iOS, 
Android nebo Windows Phone). 

V Náměšti nad Oslavou 7. 4. 2017 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0067) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Základní škola Třebíč, Benešova 585 
adresa: Benešova 5Ř5, T ebíč, 67401  
IČO: 67008399 
zastoupen: Mgr. Jan Vaněk, editel 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení a číslo účtu obce (Třebíč) - z izovatele: Národní banka, ř4-716711/0710  
(rozpočet z izovatele zprost edkovává vztah p íspěvkové organizace k rozpočtu Kraje 
v souladu s § 2Ř odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších p edpisů) 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky ZŠ T ebíč, Benešova 5Ř5, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 19360 Kč (slovy: 

devatenácttisíct istašedesát korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 38720 Kč 

Výše dotace v Kč 19360 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 19360 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0067, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  



 

Strana 5 (celkem 7)  

f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 5. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Jan Vaněk Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel náměstek hejtmana 
 
 





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

Přesný název: Třebíč

IČO: 00290629

Název banky: Národní banka

Číslo účtu: 94-716711/0710

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Třebíč

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Webové stránky školy jsou zastaralé. Neplní 
všechny požadované funkce. Stránky nejsou 
kompatibilní s moderními prohlížeči. Stránky se 
nedokážou optimalizovat na mobilní zařízení. 
Www stránky neumožňují zpětnou vazbu se 
školou. Chybí také informační systém pro rodiče, 
kde rodiče zjistí, co se ve škole dělo a co žáky 
čeká během školního roku. Jednojazyčná verze 
stránek.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Inovace webových stránek: zlepšení designu, 
zajištění kopatibility ve všech prohlížečích i na 
mobilních zařízeních. Možnost vytvoření 
jednoduchého informačního systému pro žáky a 
rodiče (oddělené a zaheslované přístupy pro 
jednotlivé třídy). Zjedušení editačního prostředí 
stránek, zavedení funkce redaktora s možností 
upravovat jen určitou část stránek. Možnost zpětné 
vazby přímo ze stránek a nejen přes email, jak je 
to v současnosti.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

1. Žáci a rodiče- Zlepšení informovanosti o škole a 
připravovaných aktivitách. Možnost nastavení 
zasílání aktualit přímo na email rodičů. 2 Učitelé - 
zvýšení publikování na www stránkách (jednodušší 
systém zadávání na www stránky).

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Náplní projektu je vytvoření nových stránek školy, 
které budu splňovat potřeby současného IT 
vybavení. Realizace projektu bude probíhat 
formou zakázky u profesionální firmy, která se 
zaměřuje na projekci a komplexní řešení 
internetových řešení. Nedílnou součástí je i 
celkové zabezpečení obsažených dat i jejich 
provozu. Součástí zadání zakázky jsou i další 
nezbytné služby, např. webhosting 5 GB, emailové 
schránky, základní SEO optimalizace vyhledávače, 
licence na redakční činnost, monitorování provozu 
24 hodin denně, řešení případných problémů do 
48hodin, pravidelné zálohování dat 2x denně a 
technická podpora. Některé z těchto služeb budou 
hrazeny formou měsíčního paušálu - tento náklad 
není součástí finančních požadavků této žádosti a 
bude hrazen z provozních prostředků školy.



6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Nové webové stránky Základní školy Třebíč, 
Benešova 585.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Zahájení projektu po podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotace, ukončení projektu do 30.11.2017.

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Již několik let dělám projektového manažera na 
škole.
Realizované projekty: Výzva č. 56, výzva č.57 
(šablony), výzva č.22, 23 (šablony) - podání 
žádosti a celá administrace.

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

38 720 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

19 360 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

19 360 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 19 360 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

19 360 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 



organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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.

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

1. Popis naplnění specifických kritérií
2. Doklad o právní subjektivitě
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
5. Podrobný slovní popis projektu

V Třebíči  dne 5.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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



Příloha č. 1 

 

Základní škola Třebíč, Benešova 585 

Benešova 585 Třebíč 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2017 

 

Věc: Popis naplnění specifických kritérií 
 

Specifická kritéria pro Titul A: Webové stránky: 
 

a) Díky redakčnímu systému na nových webových stránkách předpokládáme v jejich začátku 
aktualizace každý den. Učitelé na 1. stupni budou na webové stránky dávat informace pro 
rodiče ( úkoly, probrané učivo,…). 

b) ANO webové stránky společnosti Antee s.r.o. (firma, která vypracovala přiloženou cenovou 
nabídku) jsou realizovány tak, aby splňovaly zákonná kritéria přístupnosti. Budou také 
uzpůsobeny pro kvalitní zobrazování ve všech běžných internetových prohlížečích. Funkce 
budou odladěny i pro používání na mobilních zařízeních (IOS, Android atd.) Uživatelé se 
zrakovým postižením používají ke čtení obsahu webových stránek speciální technologie, které 
jim obsah webových stránek zpřístupňují. 

c) U webových stránek bude pro případ návštěvníka vyžadující cizojazyčnou verzi aplikován free 

modul Google Translate. Díky tomuto odkazu bude možný přechod do několika 
z nejrozšířenějších světových jazyků. Touto formou bude umožněno několik 
jazykovýchmutací školních stránek. 

d) Webové stránky budou postaveny na redakčním systému IPO, který se již 16 let průběžně 
vyvíjí. Jedná se o velmi přehledný a intuitivní systém, ve kterém se rychle orientuje každý 
uživatel se základní znalostí práce v textovém editoru,  jako například úprava textů, vkládání 
tabulek, fotek, dokumentů, možnost jednoduché editace struktury stránek. Pro pokročilé 
uživatele však systém IPO skýtá i mnoho nadstandardních možností úprav pomocí vlastních 
CSS stylů či uživatelských HTML. 

e) Na novém webu budou využity moduly pro možnou zpětnou vazbu návštěvníků webu, jako 
např. Ankety, Napište nám, Aktuality s automatickým rozesíláním (na email odběratelů) 
s možností případné odpovědi na aktualitu, komentování či hodnocení aktuality. Dalším 
prvkem bude systém na provádění průzkumu pomocí elektronických dotazníků či anket. 

f) Originální a profesionální grafické zpracování webu, Jquery animace, jednoduchá navigace 
pro uživatele (např. rozcestníky na úvodní stránce, Informace pro rodiče, Informace pro žáky, 
Informace pro budoucí žáky a jejich rodiče atd. Stránky budou nově odladěny pro 

nejpoužívanější prohlížeče např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari 

atd.  
g) Přínos projektu bude zlepšení informovanosti nejširší veřejnosti o činnosti školy. Dále bude 

umožněno, aby každý učitel díky redakčnímu způsobu aktualizoval konkrétní část webu a tím 
se zaručila nejenom vyšší frekvence aktualizací, ale i širší spektrum zveřejňovaných informací 
a zajímavostí. Velký klad vidíme v možnosti zpětné vazby mezi školou a uživateli stránek. To 
bude probíhat formou anket či dotazníků. Dále si slibujeme od této změny další způsob, jak se 
otevřít nejenom rodičům, dětem či potencionálním zájemcům, ale i široké veřejnosti. 

h) Samozřejmostí je korektní zobrazení pro všechna mobilní zařízení a tablety – responzivní 
design (iOS, Android nebo Windows Phone). Webové stránky od společnosti Antee s.r.o. jsou 
již od počátku tvorby navrhnuty tak, aby i pro mobilní zařízení byly přehledné a intuitivní. 
Dokonce redakční systém IPO umožňuje úpravy stránek také přímo z mobilního zařízení. 

 

 

       Mgr. Jan Vaněk 

               ředitel 
  Základní škola Třebíč, Benešova 585 



NABÍDKA NA REALIZACI WWW 

PREZENTACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA T EBÍČ, 
BENEŠOVA 5Ř5 

 
 

Varianta,grafika a další možnosti Cena za výrobu bez 

DPH 

Cena za výrobu s DPH 

Varianta prezentace 

POKROČILÁ: 
- profesionální grafika 

- horní + boční menu,  
-výroba až 40 sekcí a podsekcí 
-kompletní možnost editace stránek 

-marketingová optimalizace webu 

(p ehlednost a jednoduchá navigace) 
-responzivní design 

-Spec. funkce: automat. rozesílání 
novinek, fulltextové vyhledávání, 
ankety, diskuzní fórum 

- Emailové schránky – až 5 

s webhostingem 1 GB pro každý email 
- licence na redakční systém IPO 

- 5 GB web hosting  

- monitorování provozu 24 h denně 

- ešení p ípadných problémů do 4Ř h 

- pravidelné zálohování dat 2x denně 

- technická podpora (hot line) 

32 000,- 38 720,- 

Cena celkem 32 000,-  bez DPH 38 720,- s DPH 

 

 

Věřím, že budete s naší nabídkou pro vytvoření www prezentace spokojeni a těším se na 

spolupráci. 
 

S pozdravem za společnost Antee s.r.o. 
Vladimír Kacetl 
Regionální manažer pro Vysočinu 

E-mail: jihlava@antee.cz 

Tel.:   +420 739 444 953 

ANTEE s.r.o., Havlíčkova 1680/13, Praha 1 

Tel.: +420 495 491 023, +420 224 916 202 

http://www.antee.cz 

mailto:jihlava@antee.cz
http://www.antee.cz/
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0068) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
SKI klub Velké Meziříčí 
adresa: Fajtův kopec 1741, Velké Mezi íčí, 59401  
IČO: 15544141 
zastoupen: Ing. Ji í Novotný, P edseda výboru 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Česká spo itelna 

číslo účtu: 1621170349/0800 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky pro SKI KLUB, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 47300 Kč (slovy: čty icetsedmtisíct ista 

korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 94600 Kč 

Výše dotace v Kč 47300 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 47300 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0068, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 7. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Jiří Novotný Mgr. Pavel Pacal 
 Předseda výboru náměstek hejtmana 
 
 



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)

 FV01977-10_04_17-82 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Webové stránky pro SKI KLUB

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: SKI klub Velké Meziříčí

Právní forma: Spolek

Ulice: Fajtův kopec 1741

Obec: Velké Meziříčí

PSČ: 59401

Pošta: Velké Meziříčí 

IČO/RČ: 15544141

Název banky: Česká spořitelna

Číslo účtu: 1621170349/0800

Statutární zástupce žadatele

Titul: Ing. 

Jméno: Jiří

Příjmení: Novotný

Funkce: Předseda výboru

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul:          

Jméno: Jiří

Příjmení: Pálka

Funkce: Člen výboru

Email: info@skivm.cz

Tel.: 724425848



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

Přesný název:          

IČO:          

Název banky:          

Číslo účtu:          

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou, 
Velkomeziříčsko, Bítešsko

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Spolek SKI KLUB má současné webové stránky 
http://www.skivm.cz/ v nevyhovujícím stavu. 
Stránky byly zpracovány, dnes již v zastaralých, 
programových možnostech, jejich prezentační 
forma, ale zejména způsob a možnosti jejich 
aktualizací je značně zdlouhavý a zastaralý.
Nové webové stránky by měly poskytnout 
jednodušší administrativní prostředí, dále pak i 
více uživatelských možností ze strany uživatelů 
stránek - široké veřejnosti.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

1) Vytvořit pokročilejší formu webu s použitím 
moderních technologií.
2) Zvýšit výtvarnou, designerskou a obsahovou 
úroveň webu.
3) Pomocí redakčního systému umožnit správci 
operativně řešit novinky a aktualizace webových 
stránek daleko jednodušší a efektivnější formou, 
než dosud.
4) Umožnit zájemcům o služby SKI KLUBU 
komunkovat přes dotazníkový formulář.
6) Novou grafikou webových stránek přispět k 
prestižnějšímu vnímání služeb SKI KLUBU u 
široké veřejnosti.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

1) Zájemci o lyžování, půjčovnu lyží.
2) Turisti, kteří mají celoročně zájem o návštěvu 
vyhlídkové věže.
3) Sportovní veřejnost se zájmem o další sportovní 
akce SKI KLUBU.
4) Žáci základních škol, kteří soutěží na 
každoročně konaných závodech Kraje Vysočiny a 
Jihomoravského kraje



5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Projekt zajistí vytvoření nové webové prezentace s 
moderní grafikou a s lepším redakčním systémem.
Dále budou na webu vytvořeny kontaktních 
formuláře pro různé cílové skupiny a účely. 
Součástí projektu jsou i odborné optimalizace 
nového webu, které zajistí lepší dohledatelnost 
služeb SKI KLUBU na Internetu.
Detailnější popis je uveden v příloze - Popis 
projektu.

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Přehledná a moderní webová prezentace, která 
díky svému uživatelskému pojetí /user friendly/ 
bude umožňovat srozumitelnější nabídku služeb 
SKI KLUBU. Web zajistí i interaktivitní přístup 
uživatům webu. Kvalitní redakční systém umožní 
bezproblémový a operativní publikování textů, 
obrázků, fotek a videí.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

7/2017 - 11/2017

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Pro realizaci jsme zvolili specializovanou firmu 
která projekt uskuteční. Jedná se o společnost 
XART s.r.o.

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

94 600 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

47 300 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

47 300 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 47 300 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

47 300 Kč 100,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



13. 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 1.10. do 30.9.

14. 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. 250/2000 Sb.,
3.1 - seznam členů spolku SKI KLUBU (listy 1-6)
4. Podrobný položkový rozpis nákladů (cenová nabídka),
5. Popis projektu

V Velkém Meziříčí  dne 7.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

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

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



Příloha č. 1 

k žádosti o poskytnutí dotace z Fondu VYSOČINY 

Název grantového programu:   Informační a komunikační technologie 7 

Podprogram:   Webové stránky 

Žadatel:   SKI klub Velké Meziříčí 
Zastoupený předsedou výboru:   Ing. Jiřím Novotným 

 

Naplnění specifických kritérií 
a/ systém aktualizací 

 obsah webových stránek bude aktualizován dle potřeby, předpokládáme, že době zimní sezóny 
i několikrát denně, a to dle potřeby různých oznámení, vzniku novinek a plánovaných akcí, 

 díky redakčnímu systému nebude nutno instalovat pro aktualizace žádný další program, 

 aktualizace obsahu webových stránek bude moci provádět více osob s přidělenými přístupovými 
právy, 

 aktualizace bude možné dělat v podstatě kdykoli a odkudkoli, 

b/  dostupnost webových stránek 

 webové stránky budou vytvořeny dle požadavků na přístupnost pro zdravotně postižené občany 

/blind friendly web/. Validní dle doporučení W C X(TML .  Strics a CSS .  a většinu zásad 
přístupnosti podle uznávaných metodik. Bude možno používat různé webové prohlížeče, 

 web bude mít intuitivní ovládání, 

c/ integrace autentizačních a federalizačních služeb 

 do webové aplikace bude přidán plugin na propojení se službou mojeID. Tuto službu bude možné 
volat jak z prostředí přihlašování do redakčního systému tak do jednotlivých sekcí na webu.  

d/ užití webové aplikace 

 užití redakčního systému webových stránek bude nabízet propracovanou správu obsahu webových 
stránek, půjde o intuitivní ovládání při vkládání textů, obrázků nebo videí, 

 budou využívány moduly Fotografie, Ankety, Kontakty, Kalendáře. V plánu je i implementace modulu 
newsletteru, který zajistí rozesílání novinek a pozvánek široké veřejnosti. 

e/ zpětná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek 

 v redakčním systému bude dostupný model Ankety, který umožní zpětnou vazbu, jak na vytvořené 
webové stránky, tak např. na úroveň proběhnutých akcí. Bude pouze záležet, pro jaké témata se 

ankety použijí, 
 dále zpětnou vazbu zajistí naměřené hodnoty analytickým nástrojem Google Analytics. Vydefinují se 

tak klíčové témata, které příznivce SK) klubu zajímají.    

f/ originalita a inovativnost projektu 

 podstatným způsobem se zvýší výtvarná individuální grafika , designerská (kreativa) a 

technologická úroveň webové prezentace,  

 do výtvarné stránky budou zapojeny fotky „ze života“ organizace,  

 bude se jednat o obrovské zvýšení uživatelského komfortu pro návštěvníky stránek při prohlížení a 
dohledání informací, 

 web bude podporovat vkládání dynamických prvků. 

g/ přínos projektu z hlediska žadatele 

 kvalitní webová prezentace umožní srozumitelné a přehledné informování široké veřejnosti 
o plánovaných akcích organizace a o operativních změnách, 

 věříme, že i díky nové webové prezentaci dojde k těsnější spolupráci organizace s členy organizace,  
 díky marketingovým krokům v projektu vznikne vyšší zájem o služby skiareálu, 
 včasné publikování plánovaných akcí, fotek, videí, 



 přínos nového webu pro využití vyhlídkové věže bude s ohledem na charakter a náplň zařízení 
obrovský i pro mikroregion Velkomeziříčska, zvýší se turistický zájem o region jako takový,  

 nový web umožní jednoduše a srozumitelně prezentovat nabídku všech služeb skiareálu 
s vyhlídkovou věží, 

h/ podpora mobilního přístupu 

 Webové stránky budou provedeny i v tzv. responzivním designu, který bude umožňovat prohlížení 
i na mobilních zařízeních s menší velikostí obrazovky. Stránka s responzivním designem se mění 
v souvislosti na zařízení, ze kterého jsou stránky prohlíženy – ať už se jedná o notebooky, netbooky, 

mobilní telefony či tablety, vždy se bude prohlížená stránka zobrazovat korektně a to v závislosti na 
šířce obrazovky zobrazovaného zařízení. 



  

 

 

 

Spolek: SKI klu  Velké Meziříčí 

WEBOVÉ ŘEŠENÍ XART  
www.skivm.cz 

i ter eto á řeše í 
šitá a íru 

 



  

 

 

1. PŘEDMĚT POPTÁVKY 

Vytvo ení nové webové prezentace s důrazem na profesionální grafické zpracování. 
Vytvo ení webového ešení na míru! 

O e é poz atk  

 Hodnocení stávajícího webu: 
Stávající web byl zrealizován v roce 2010, po stránce použitých technologií a grafiky není již 
moderní.  

 

 Vlastnosti nové webové prezentace 

Nová webová prezentace bude vytvo ena s novou moderní, profesionální grafikou.  
Uživatelé webu budou p i kontaktu s webem p esvědčení, že areál SKIVM je skvělým místem pro 
lyžování, sport i odpočinek.  
Bližší technické funkce naimplementované za několik let provozu webových stránek nebyly do 
nabídky zakomponovány. Je pravděpodobné, že se budou jednotlivé programové funkce ešit 
jinak nebo se nebudou ešit vůbec.  
 

 



  

 

 

NÁVRH ŘEŠENÍ XART 

No ý korporát í st l 

 P íprava nového loga + minilogomnuálu 

 P íprava vybraných merkantilií 

Analytika a kreativa 

 P íprava drátěných modelů (wireframe) - layout webu 

 Návrh grafiky (web), 

 P íprava (responsivních) šablon webu, 

V t oře í o sahu a struktur  e u 

 Návrh a publikování struktury webu 

 Publikování obsahu webu, 

Implementace 

 Správa domény (registrace, nebo p evod technické správy)  

 Inicializace hostingových služeb,  
instalace nového redakčního systému xartCMS 6.0 a jeho modulů 

 Nasazení šablon webu na redakční systém, úpravy na míru 

 Testování, ladění a p ipomínkování 

 Výstupní kontrola 

 Školení uživatelů a p edání projektu 
 
 



  

 

 

Program xartPARTNER 

Program xartPARTNER je balíček měsíčních služeb na míru, obsahuje garance a zvýhodněné 
hodinové sazby služeb.  

 Služby internetového marketingu na podporu obchodní účinnosti webů a eshopů 

analytické práce, optimalizace pro vyhledávače SEO, PPC kampaně, emailový marketing, PR, 
média, sociální sítě a další nástroje 

 Aktualizace a rozvoj webu 

redakční práce a publikační práce na obsahu webů 

 Čerpání souvisejících cenově zvýhodněných služeb 

grafické práce, programátorské práce, reklama, tisk, produkce 

 Konzultace, uživatelská a technická podpora 

Balíček je v p ípadě Vašeho zájmu součástí samostatné nabídky. 
Navržené ešení je jednorázová investice, další správu obsahu webu zvládnete prost ednictvím 
redakčního systému svépomocí, nebo si služby zajistíte u nás.  
 
Za naší výhodu (proti krabicovým ešením) považujeme možnost ešit jakékoliv úpravy na míru. 
 
Po spuštění webu Vám samoz ejmě dokážeme pomoci také s rozvojem Vašeho projektu a se 
zvýšením obchodního úspěchu (internetový marketing). Taková spolupráce obvykle navazuje na 
spuštění nově vytvo eného webu a bývá součástí tzv. PARTNERSKÉHO PROGRAMU. 
 
Neváhejte se nám ozvat i v p ípadě, že máte specifické požadavky. Je nám potěšením zpracovat 
pro vás jedinečnou zakázku! 
 



  

 

 

2. Před ěž á kalkula e 

2.1. V t oře í z ačky/loga, o ý izuál í st l 

Logo + i ilogo a uál použití 

 Navržení a grafické zpracování vizuální podoby loga, výběr barev a fontu. 
Zahrnuje zpracování 3-4 prvotních konceptů, po schválení jednoho z nich 
proběhne rozvinutí vybraného konceptu do finální podoby. V ceně jsou zahrnuta 
2 kola p ipomínkování. 

 Výstupní soubory ve formátu – ai, eps, pdf, png, jpg. 
(skicovné tvo í  cca 30% z ceny) 

 Kč 

Velký a uál fire í ide tit  (Corporate Identity) 

 barevné a monochromatické provedení loga ( základní a inverzní variantu loga) 

 p ípadné tvarové varianty loga (horizontální a vertikální variantu) 

 vhodné a nevhodné použití p íslušné varianty,  ochranné pole loga 

 preferované umístění loga na různých podkladech,  minimální doporučený 
rozměr (v tištěných a elektronických médiích) 

 

Nebylo 

před ěte  
poptá k  

 

 

 

Celkem t oře í korporát ího st lu 13 ,  Kč 



  

 

 

2.2.  )áklad í řeše í e u 

Nabídka základního ešení webové prezentace obsahuje dvě cenové položky, jde o práce na 
základním ešení webu a moduly základního ešení. 

Vstup í a alýza +přípra a a á rh drátě ý h odelů e u 
(wireframes) 

 wireframe - titulní strany  
V ceně je zahrnuto jedno kolo p ipomínkování. 

1500 Kč 

Kreativa - grafi ký desig  strá ek a sou isejí í grafi ké prá e 

Zahrnuje kreativu - návrh jedinečného grafického návrhu webu a související 
grafické práce. Prvotní návrhy zasíláme v PNG. V ceně je zahrnut jeden grafický 
návrh a dvě kola p ipomínkování. 

9000 Kč 

Přípra a ša lo  e u  
HTML a kaskádové styly CSS. 

Validní dle doporučení W3C XHTML 1.0 Strict a CSS 3.0 a většinu zásad 
p ístupnosti podle všeobecně uznávaných metodik (nap . WCAG 2.0).  
Použité technologie - HTML5, jQuery, CSS3 (Media Queries) 
V ceně je zahrnuto jedno kolo p ipomínkování 

3500 Kč 

Respo zi í ša lo  e u 

Pro uživatele mobilních za ízení (mobilní telefony a tablety), jejichž počet 
každým rokem roste, Vám p ipravíme responzivní provedení Vašeho webu. 

45  Kč 

Nasaze í redakč ího s sté u artCMS .  s o ý  editore  

Redakční systém pro snadnou aktualizaci webového ešení svépomocí. 
Individuální úpravy "na míru" pot eb projektu. 

6500 Kč 

Prá e s o sahe  - t oře í struktur  e o ý h strá ek do redakč ího 
s sté u 

Založení struktury WWW v redakčním systému (sekce, kategorie, položky menu, 
kontaktní údaje, fotogalerie, ankety, bannery) 

900 Kč 



  

 

 

Prá e s o sahe  - pu liko á í o sahu e u základ í apl ě í  

Publikování obsahu dle podkladů zákazníka (zdroj: stávající web, konzultace, 
p edané podklady - pro zaslání objemnějších podkladů lze použít 
xartUPLOADER). Publikování dokumentů audio, video, text (pdf, doc, xls), 
zahrnuje nezbytný stylistické úpravy textů. Po splnění časového rozsahu 
základního plnění bude odběratel zaškolen a další plnění obsahem si zajistí 
svépomocí. 

3500 Kč 

 této e ě je 
deset hodin 

redakč í prá e) 

  

)ajiště í přes ěro á í ze stá ají í h webo ý h řeše í 
Stávající weby většinou obsahují velkou škálu různých odkazů, které jim 
zabezpečují v rámci SEO lepší hodnocení.  
Tyto odkazy je t eba projít p esměrovat na nové webové ešení. 

 Kč 

Projekto é služ  urče é k zapra o á í Vaši h připo í ek a ede í 
projektu 

Webové stránky Vám p ipravíme s maximální pečlivostí a dle dohodnutého 
zadání. Víme však, že můžete mít k navržené webové prezentaci, v každé fázi 
její tvorby, své detailní p ipomínky, které Vám rádi zapracujeme. 
Množství p ipomínek a dalších požadavků můžeme v rámci nabídkového ízení 
jen hrubě odhadovat. Standardní rozsah zpracování p ipomínek Vám nabízíme 
za zvýhodněnou paušální cenu. 
P ípadné další požadavky a p ipomínky Vám rádi zapracujeme ale již v režimu 
dalších projektových služeb: 

 
 

 Kč 

 této e ě je 
deset hodin) 

I stala e s sté u, doku e ta e a škole í 
Instalace redakčního systému xartCMS na serveru poskytovatele, nastavení 
DNS domény, dokumentace k redakčnímu systému a školení redaktorů 
(v rozsahu 1hod). 

1000 Kč 

FACEBOOK – propoje í a e  

Plugin pro propojení webu se sociální sítí FACEBOOK.  
Založení a správu profilů sociálních sítí provádíme v rámci programu 
xartPARTNER. 

 Kč 

Celke  t oře í profesio ál ího e u .  Kč 

http://upload.xart.cz/


  

 

 

2.3. Modul   e ě základ ího řeše í 
Máme celou adu p ipravených modulů, které rozší í Váš web podle Vašich požadavků. Část modulů 
je automaticky zahrnuta v základním ešení .... 

xKONTAKTY 

Modul pro správu kontaktních informací. Jednotlivé kontakty lze členit do kategorií. 
Kontakty mohou obsahovat – jméno, p íjmení, pozice, adresa, email, město, stát, 
psč, země, telefon, mobil, fax, další informace, odkaz na mapy, možnost p idat 
fotografii. Ke každému kontaktu lze vygenerovat samostatný kontaktní formulá . 

součást 

základ ího  
řeše í 

xFOTOGALERIE 

Modul pro prezentaci vlastních fotografií na webu. Umožňuje vytvá et tematicky 
zamě ené kategorie a podkategorie. Fotografie můžete nahrávat jednotlivě nebo 
ve formátu zip. Ke každé kategorii můžete p i adit její popis, jednotlivé fotografie 
lze komentovat, ohodnotit. Vyhledá Vám nejvíce prohlížené nebo nejlépe 
hodnocené fotografie. 

součást 

základ ího  
řeše í 

xANKETY 

Modul pro zapojení návštěvníků Vašeho webu. K jednotlivým anketám lze p i adit 
libovolný počet odpovědí. Eviduje statistiku hlasování jednotlivých uživatelů včetně 
historie IP adres a okamžiku (data a času) hlasování. Výsledky dokáže zobrazit v 
p ehledné grafické podobě. eší ochranu proti zneužití (opakovaní) hlasování z 
jednoho PC.. 

součást 

základ ího  
řeše í 

xBANNERY 

Modul pro správu reklamních kampaní, který má široké využití. Bannery můžete 
zamě it na konkrétní klienty, lze stanovit celkový objednaný počet kliků, k dispozici 
máte zpětnou vazbu – víte, kolik lidí Vaši reklamu shlédlo, kolik na ní kliklo, v 
jakých časech a spoustu dalších možností monitorování a vyhodnocení kampaně.. 

součást 

základ ího  
řeše í 

xMAPAWEBU 

Modul pro generování a správu mapy webu (tzv. sitemap). Oblíbený nástroj pro 
snadné generování struktury Vaší webové prezentace ze zvolených menu. Umí 
generovat i p íslušné XML soubory usnadňující procházení webu pro vyhledávače 
(vyhledávací roboty).. 

součást 

základ ího  
řeše í 

Poznámka:  
Moduly jsou v ceně základního ešení. Návrh, implementace a úpravy p ípadných bannerů, anket 
nebo další úpravy modulů jsou zpoplatněny a nejsou p edmětem tohoto projektu. 



  

 

 

2.4. Nadsta a e o ého řeše í  
Základní webové ešení neobsahuje nadstavbovou funkčnost, kterou ale pro provoz skiareálu je 
vhodná. 

Napoje í a o -line kamery 

Navrhovaná funkčnost umožní technické propojení online kamer do webového 
ešení. Jde o práce spojené s technickým zajištěním p enosu a oživením p enosu. 

  

2  Kč 

Napoje í a služ u ojeID 

Navrhovaná funkčnost umožní technické propojení se službou mojeID. Tato 
služba zajistí autentizaci uživatele p i vstupu do redakčního systému p ípadně 
jiných uživatelů do jiných částí webu.  

 

3  Kč 

Pri át í sek e pro čle  skiklu u 

Navrhovaná funkčnost umožní členům klubu se p ihlásit do sdílené, zabezpečené, 
privátní části webového ešení a sdílet v ní různé články, novinky a dokumenty /ke 
stažení/. 

 

2  Kč 

NEWSLETTER - o li e ka pa ě 

Implementace modulu umožňujícího oslovovat v cílených kampaních různé cílové 
skupiny s různými sděleními (informace o plánovaném provozu, akcích, novinkách 
atd.). Newsletter je vždy v grafickém designu webu. Lze vytvá et barevně odlišené 
skupiny p íjemců, kterým lze posílat cílená sdělení. Možnost automatických 
zpětných vazeb reakcí na newsletter prost ednictvím statistik. Je možné využít 
automatického importu/exportu e-mailových adres. 

Jednorázový p esun kontaktů z PC pana Pálky do modulu newsletteru 

P ípadné služby spojené s obsahovou p ípravou, vytvo ením databáze cílových 
skupin, odesíláním a vyhodnocování emailových kampaní provádíme v rámci 
programu xartPARTNER.  

 

 Kč 

Ša lo  NEWSLETTERU 

Zahrnuje grafický návrh a kódování grafických šablon NEWSLETTERU. Obecně 
použitelné pro různé kampaně. 

 

3  Kč 

Auto ati ké rozesílá í o i ek 

Tato funkčnost ke svému využití pot ebuje výše popsaný modul newsletteru a 
šablonu newsletteru. Funkčnost Automatické rozesílání novinek umožní nastavení 
automatizovaného rozesílání na určenou cílovou skupinu p i nějaké události 
(může být jen termín).  

 

 

1  Kč 



  

 

 

FORMULÁŘ - ko erz í poptá ko é for uláře 

Implementace modulu pro snadné vytvá ení formulá ů.  

Jde o velmi efektivní nástroj zjednodušující kontakt od návštěvníka webových 
stránek.  

 

 Kč 

V t oře í tří ko erz ích for ulářů 
- formulá  pro zajištění po ádání závodů v lyžování (p ihlášení soutěžících z kraje 
Vysočina a Jihomoravského kraje) 
- jednoduchý formulá  na rychlý dotaz na možnost ubytování (textové pole) 
- žádost o za azení na výcvik do lyža ské školy.  

 Kč 

Balíček „SEO start“  

Skiareál, rozhledna, lyža ská škola a další služby budou p i spuštění webu 
zesíleny službami on-line marketingové podporu. Budou vyladěné texty, titulky, 
nadpisy dle dob e provedené analýzy klíčových slov. Dále bude zanalyzovaná 
stávající návštěvnost webu a jeho částí a stanovené klíčové oblasti. Budou 
detailně označené cílové skupiny a metriky pro mě ení návštěvnosti. Na základě 
služeb on-line marketingových služeb se web vyladí a bude generovat vyšší 
návštěvnost z p irozeného vyhledávání. Dosáhne se tak tíženého obchodního 
výsledku.  

Využití sociálních sítí, p edevším Facebooku 

- Skiareál - Nastavení cílené kampaně v zimním období na lokalitu  
Velké Mezi íčí + 60 km, cena služeb nezahrnuje externí rozpočtu (náklady pro 
Facebook) 

- Rozhledna - Nastavení cílené kampaně v letním období na lokalitu  
Velké Mezi íčí + 100 km, cena služeb nezahrnuje externí rozpočtu (náklady 
pro Facebook) 

 

185  Kč 

Celke  adsta a e o ého řeše í .  Kč 

 



  

 

 

2.5. Rekapitulace ceny  

Celkem t oře í korporát ího st lu 13  Kč 

V t oře í profesio ál ího e u 35  Kč  

Nadsta a e o ého řeše í 45  Kč 

Celkem projekt o ého e o ého řeše í 94.600 Kč 

 

2.6. )á ěr  

P estože Vám jednorázová investice do našeho redakčního systému umožní snadnou 
aktualizaci obsahu nové webové prezentace svépomocí, jsme samoz ejmě p ipraveni se 
podílet na správě Vašeho webu i po jeho spuštění. Minimálně formou konzultací či drobnými 
redakčními zásahy.  
Pokud to ovšem s Vaším webovým projektem myslíte opravdu vážně, doporučujeme využít 
náš partnerský program xartPARTNER. V tomto p ípadě pro zákazníka zajišťujeme nejen 
komplexní redakční služby s rozší enou uživatelskou podporou, ale hlavně další služby 
internetového marketingu (optimalizace pro vyhledávače, p ípravu a realizaci placených i 
neplacených kampaní…). V takovém p ípadě dokážeme mě it naše výsledky a nést 
zodpovědnost za obchodní úspěch Vašeho projektu. Nezanedbatelnou výhodou takového 
partnerství je i mnohem vyšší priorita vy izování požadavků zákazníků a nižší hodinová sazba za 
poskytované služby. 
 
Ceny doménových a webhostinových služeb, které zahrnují automatické a plošné aktualizace 
redakčního systému xartCMS zůstávají nezměněny.  

 



  

 

 

 

 WEBOVÁ EŠENÍ NA MÍRU 

* tvorba webových stránek 

* tvorba e-shopů 

* programování webových aplikací 
* redakční systém xart 

 DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE 

* partnerský program xartPARTNER 

* hostingové a doménové služby 

 INTERNETOVÝ MARKETING 

* optimalizace pro vyhledávače (SEO) 
* zvyšování obchodní účinnosti webů/eshopů 

* placené kampaně PPC 

 GRAFICKÉ A REKLAMNÍ SLUŽBY 

* tvorba loga a vizuální identity firmy 

* reklamní kreativa 

* realizace a tisk 

XART s.r.o. 

IČ: 2ř261Ř64, DIČ: CZ2ř261Ř64 

Sídlo: Novosady 113ř/40, 5ř4 01 Velké Mezi íčí 

Fakturace: Hlavní 172/ř5, 624 00 Brno 

Tel.: +420 564 409 332 

E-mail: info@xart.cz 

Web: www.xart.cz 

Autor dokumentu: František Blažek, BA (HONS) 

Vytvo eno: 10. 4. 2017 

Upozornění: tento dokument je chráněn autorskými právy. Jeho použití či další ší ení je 
podmíněno souhlasem autorů. Stažením souboru se jeho uživatel zavazuje dodržovat 
všechny výše uvedené podmínky a p íslušná ustanovení autorského zákona. 

mailto:info@xart.cz
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená 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 p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0081) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
"Zachraňme Starý hrad, z.s. " 
adresa: Rekreační 207, Želetava, 67526  
IČO: 22715720 
zastoupen:  Josef Vašina, p edseda spolku 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: FIO Banka 

číslo účtu: 2900292730/2010 
 

 
Čl. 2 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Multimediální webová prezentace památky Starý hrad, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy 
jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 

Závazek Příjemce 
 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 50000 Kč (slovy: padesáttisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 100230 Kč 

Výše dotace v Kč 50000 Kč 

Výše dotace v %  49,89 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50,11 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 50230 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 

 



 

Strana 3 (celkem 7)  

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do 90 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. 8 
Základní povinnosti Příjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0081, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci 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 p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. 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 ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „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, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné 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, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím 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 P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 4. 2017. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 

usnesením č. xxx/20/2017/RK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Josef Vašina Mgr. Pavel Pacal 
 předseda spolku náměstek hejtmana 

 

 

 



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)

 FV01977-10_04_17-99 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu
Multimediální webová prezentace památky Starý 
hrad

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: "Zachraňme Starý hrad, z.s. "

Právní forma: Spolek

Ulice: Rekreační 207

Obec: Želetava

PSČ: 67526

Pošta: Želetava

IČO/RČ: 22715720

Název banky: FIO Banka

Číslo účtu: 2900292730/2010

Statutární zástupce žadatele

Titul:          

Jméno: Josef

Příjmení: Vašina

Funkce: předseda spolku

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul:          

Jméno: Josef

Příjmení: Vašina

Funkce:          

Email: josef.vasina.trebic@seznam.cz

Tel.: 777189567



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

Přesný název:          

IČO:          

Název banky:          

Číslo účtu:          

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

Želetava/Želetava/Moravsko-Budějovicko

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Starý hrad v Želetavě je velmi významnou 
památkou kraje Vysočina. Od roku 1953, kdy byl v 
hospodářské části direktivně ukončen provoz 
tehdy velmi známého pivovaru, v podstatě chátrá a 
nyní trpí řadou havarijních stavů. Známost o 
památce se v podslední době zvyšuje. Památka 
byla prezentována v celostátních i místních 
denících (DNES, Právo, Blesk, Třebíčský deník, 
Horácké noviny ...) a byla také prezentována na 
stanici Český rozhlas - Radiožurnál. Tuto velmi 
významnou památku je nezbytné zachránit. Je 
více jak pět let obnovována majitelem, který ji 
zdědil. Památka žádné prostředky negeneruje, 
přičemž prostředky majitele na tak rozsáhlou 
opravu naprosto nestačí. A proto je zapotřebí 
vzbudit zájem o památku, aby bylo možné 
generovat příjmy. Například ze vstupného, z využití 
pro kulturní účely - galerie, muzeum a i z možné 
drobné hospodářské činnosti (provozování 
drobných řemesel, ubytování a menší resturace). 
Záměrem je také i oživení památky skrze různé 
festivaly, provozování trhů na nádvoří apod. 
Konečným cílem je záchrana významné památky 
kraje Vysočina

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem je projektu je vybudování multimediální 
webové prezentace, která bude prezentovat:
a) provedená historická zkoumání
b) současné práce na obnově památky
c) a především vzbudí zájem o návštvěvu, využití a 
oživení památky.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Cílovými skupinami jsou zejména turisté, jakož i 
další návštěvnická veřejnost. A to jak z kraje 
Vysočina, tak především z řad široké veřejnosti. 
Obecně je zde i zájem současníků a budoucích 
generací na zachování velmi cenné kulturní 
památky v kraji Vysočina

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

 Záměrem je zbudování unikátního multimediálně 
prezentačního webu s výraznými inovativními 
prvky sloužící k prezentaci velmi cenné 
nemovitosti v kraji Vysočina – zapsané kulturní 
památky – Starý hrad v Želetavě. Podrobný popis 
obsahahuje příloha č.5.



6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Moderní, unikátní a jedinečné multimediální 
webové stránky prezentující velmi cennou 
památku kraje Vysočina.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

červenec až listopad 2017

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Statutární zástupce žadatele má dostatečné 
zkušenosti s řízením obdoných projektů, které v 
kraji Vysočina realizoval. Krom toho drobně 
podniká a má tedy zkušenosti s řízením menších 
kolektivů. Má odborné středoškolské a je tedy 
schopen práce řádně zadávat a výstupy 
kontrolovat. Dále spolupracuje s řadou osob, které 
jsou buď členy žadale či mimo spolek a které jsou 
schopné vypomoci s realizací. Samotná realizace 
bude svěřena odborné programátorské a animační 
firmě. 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

100 230 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

50 000 Kč 49,89 %

- z toho investiční 
dotace

50 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

     Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 50 230 Kč 50,11 %

- z toho investiční 
spoluúčast

50 230 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

10. 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

11. 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 podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 



12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) 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 Fond 
národního majetku, 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.



Příloha č. 1.   Specifická kritéria pro   Titul A: Webové stránky:        

a) systém aktualizací (uveďte, jak často aktualizace probíhají, žádoucí jsou častější 
aktualizace) (bodové rozpětí 0-3 body)

Stránky budou aktualizovány týdně. 

• Čerstvost informací významně podtrhne okolnost, že zde budou prezentovány 
současné práce na obnově, opravách objektu a záchranných pracích.

Bude využíváno mimo jiné i těchto značně rozsáhlých a bohatých zdrojů
o kulturní památce Starý hrad, které budou sloužit pro týdenní aktualizace:

• Náplní aktualizace budou články, informace  a zjištění ze stavebně historických 
průzkumů (dva velmi rozsáhlé materiály o celkovém rozsahu více jak 150 stran 
textu, různých popisů a fotografií).

• Dále historická zjištění (archív pana Musila z Želetavy, více jak 50 stran včetně 
historických fotografií), 

• Materiály plynoucí spolupráce s Černokosteleckým pivovarským muzeem
a archívem, op.s. (postupně jsou zjišťovány další informace z historických zkoumání
v historických archívech, jako jsou zemské archívy, archívy dobových tiskovin, např.
Pivovarské listy, Rakousko-uherské a později prvorepublikové Technické listy), 

• Jsou k dispozici fotografie již pořízené v rámci dokumentace památky (více jak 300 
různých fotografií), 

• Rovněž na stránky budou umísťovány různé historické materiály, např. vykreslené 
mapy – císařské otisky, vojenská mapování, nákresy budov apod. 

• Nadále dochází k významnému rozšiřování znalostí a informací o Starém hradu 
plynoucích jednak z přípravy podkladů pro opravy a jednak z probíhajících 
historických zkoumání.

• A další různé a zajímavé výstupy z již  provádených zkoumání (např. statika, 
výkresy a další podklady).

b) dostupnost webových stránek (blind-friendly web, uveďte, zda je nebo není použita blind-
friendly technologie nebo jiná technologie zlepšující čitelnost webu pro zdravotně 
znevýhodněné skupiny uživatelů) (bodové rozpětí 0-2 body)

• Technologie  blind-friendly web bude užita. Realizační firma má velmi podrobně 
zpracovaný plán zahrnutí těchto technologií pro zlepšení čitelnosti (viz nabídka v 
příloze č. 4.)

c) integrace autentizačních a federalizačních služeb (bodové rozpětí 0-2 body)

• Bude řešen volný přístup k datům - OpenData
• Obdobně bude řešeno geolokační napojení na Openstreetmap
• Registrace na serveru se nepředpokládá, data budou volně přístupná.

 
d) užití webové aplikace (uveďte, zda projekt řeší webové aplikace (např. formulářová podání,

interaktivní vkládání a prezentace dat atd.), případně uveďte jaké aplikace jsou řešeny) 
(bodové rozpětí 0-2)

Budou zřízeny zejména tyto webové aplikace:

• celková proklikávací „kostra“ - multimediálně-animovaná webová aplikace 
• prezentace fotografií probíhají obnovy a záchrany památky
• náhledy profesionálně pořízených fotografií s náhledy a odborným popisem
• historická klikací časová osa



• zpřístupnění 3D modelu Starého hradu
• animované aplikace – schéma funkce sladovnické věže (unikátní řešení!)
• schematické interaktivní zobrazení jednotlivých částí objektu
• prezentace videí apod.
• A další různé webové aplikace

e) zpětná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek (popište způsob zpětné 
vazby) (bodové rozpětí 0-2)

• Součástí aplikací bude výrazně propojení s facebookem.
• Stránky budou obsahovat možnost podávat formulářové dotazy a jednoduše 

reagovat na obsah článků.

f) originalita a inovativnost projektu (uveďte, v čem je projekt inovativní či originální) (bodové 
rozpětí 0-4)

• Bude zhotovena jedinečná webová aplikace (stránky) umožňující uživateli 
získat unikátně ucelený pohled na velmi cennou kulturní památku Starý hrad 
v Želetavě, to vše předloženo prostřednictvím moderních výrazových 
prostředků v prostředí internetu.

• Pokud je žadateli známo, takto komplexně není zmapována žádná takováto 
obdobná památka a už vůbec ne památka shodného typu! Takto široké pojetí je 
jedinečné a bude vyžadovat značné množství inovativních prvků např. pro webové 
animační zobrazování, klikací obrázky, proklikávací šablony, historickou klikací 
mapu apod.

• Zamýšlené řešení bude originální i v tom směru, že bude prezentovat, jakým 
způsobem probíhá oprava historické nemovitosti – kulturní památky. Unikátnost 
spatřuje žadatel i tom, že mu není známa obdobná webová či jiná aplikace, která by
krok po kroku mapovala opravu a obnovu památky.

• Dále bude věnována pozornost odkazovému aparátu na historické souvztažnosti 
přímo ze stránek. I to žadatel považuje za nepochybný inovativní přístup, kdy 
návštěvník stránek bude moci zasadit informace prezentované na stránkách do 
širších souvislostí.

• Bude realizováno interaktivní schematické zobrazení jednotlivých částí památky.
• A samozřejmě bude užito pro prezentaci historických fakt a okolností moderních 

prvků v trendu současných možností internetových aplikací a to jak v celkovém 
vyznění webu, tak i v jednotlivých prvcích zamýšleného webu.

g) přínos projektu z hlediska žadatele (uveďte, v čem a jak je projekt přínosný) (bodové 
rozpětí 0-3)

• Pro žadatele je projekt přínosný zejména ucelenou a hodnotnou prezentací, která 
získá a vyvolá širší zájem veřejnosti. A tedy podpora obnovy a opravy památky.

• Cílem je oživení památky prostřednictvím unikátní webové aplikace, která by měla 
vyvolat zájem o přímé navštívení památky.

• V konečném důsledku z hlediska žadatele směřuje webová aplikace přímo 
k naplnění cíle spolku, kterým je záchrana nemovité kulturní památky Starý hrad
v Želetavě.

h) podpora mobilního přístupu (podpora mobilních zařízení, specializované styly, mobilní 
aplikace) (bodové rozpětí 0-2)

Podpora mobilních zařízení bude respektována (responzibilní web) a to jak pro malé 
obrazovky (mobil, tablet) až po velké (HD), viz nabídka. Budou rovněž realizovány 
specializované styly.



Cenová kalkulace 
webové stránky „Starý hrad“

Zadavatel         Josef Vašina

Položky nabídky O McRai

Významní klienti

Kalkulace + termíny

Specifikace dle zadavatele + návrh řešení



PŘEDSTAVENÍ 

Skupina firem McRAI s.r.o. a Relative design s.r.o. jsou stabilní,  nepřetržitě rostoucí

ziskové firmy z oblasti reklamy, PR, marketingu a internetových aplikací. Rosteme spolu

s našimi klienty a jsme na  to hrdí. Díky webové sekci,  firmě McRai s.r.o., se

specializujeme na tvorbu webových stránek, webdesign, redakční systémy, internetové

obchody a online marketing. Klienti si nás chválí pro naše inovace, odborné znalosti a

flexibilní servis.

Naporti tomu se ve společnosti Relative design s.r.o. věnují partnerům se stavbou a 

budouváním značky, od správného výběru názvu a sloganu loga, až po kompletní CI, 

MARCOM strategii, nákup médií, výrobní proces a samotnou realizaci.

Svým klientům dokážeme nabídnout veškeré služby, které souvisejí s jejich přítomností

na trhu. Díky našemu silnému know-how z internetového oboru od nás klient získává 

produkty a služby o vysoké kvalitě podpořené zkušenostmi z různých oborů podnikání.

Chápeme tuto možnou spolupráci jako začátek trvalého a oboustranně prospěšného 

vztahu. Dlouhodobý charakter přináší lepší poznání vašich potřeb, větší důvěru, snazší 

administrativu a přátelskou atmosféru.



VÝZNAMNÍ KLIENTI



KALKULACE (Web Starý hrad)
Částky jsou uváděny bez DPH, dodavatel není plátcem DPH.

Tvorba Grafiky responzivní provedení (Full HD- mobile) 24.500,-

Kódování Grafického Template 14.000,-

Programování – nasazení šablony na systém MONA 16.000,-

Přenesení obsahu do webové prezentace 4.000,- 

Založení a nastavení odkazů na webu 1.990,-

Kompletní optimalizace webu pro Google a Seznam 2.990,-

Spuštění webu, šifrovací certifikáty 1.350,-

Webové aplikace 12.000,-

Výroba grafických a klikacích log, gif obrázků a odkazů užitých 

v aplikacích apod.

5.900,-

Multimediální prezentace 9.000,-

Pořízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů 6.500,-

Zpřístupnění OpenDat 2.000,-

Celková cena                    100.230,- 

Nabídka je bez DPH. Dodavatel nebude plátcem DPH.



Doplněk nabídky - Návrh řešení dle

Metodiky Blind Friendly Web 2.3

2. a) Používáme vždy. Jen u formulářových prvků nemám alternativní popisek a není problém jej 
dodat.
2. b)
Běžně máme Javascript použitý na výsuv položek v horním menu. A dále na „hamburgeru“ na 
mobilních zařízeních. Pokud by hlavička byla dostatečně „prostorná“ a dostaly jsme odkazy 
v nezměněné podobě (i kdyby za cenu zmenšení loga atd..) ve stejném vzhledu i do šířky běžné 
čtečky (očekávám +/- jako tablet na výšku) tak by tento problém odpadl. Následně by se k tomuto 
bodu napsala informace, že pod danou šířku zařízení má web problémy právě s Javascriptem.
Ohledně CSS (kaskádové styl) problém nebude jen se musí v určitých situacích hlídat grafik, abych 
mohl kód logicky strukturovat a byl i bez stylů přehledný.
2. c)
Není problém.
2. d)
Je doporučeno mapy nepoužívat. Kdyby byla nutná tak není problém dodat alternativní popisky.
2. e)
Obnovu stránky neřešíme. Může být problém s případným postníkem obrázků, ale není nutné jen 
využít.
2. f)
Pomocí rámů weby netvoříme.
2. g)
Není problém
2. h) + 2. i)
Zde se musí ohlídat grafik. Máme několik odkazů na weby, které kontrolují kontrast i simulují jak 
web vidí určité zrakové postižení. Každopádně to je o nějakém testování.
2. j)
Toto je pro nás problém. Pokud by uživatel zvětšoval font, tak by nám nefungovala grafika. Možná, 
kdyby byl web navržen s ohledem na tuto skutečnost, tak by to možné bylo. Osobně bych se tomuto
bodu spíše bránil, ač rozumím že zvětšení fontu pomůže člověku s horším zrakem. Ale je to na 
diskuzi a ideálně i pohled na nějaké weby kde ta možnost je a co od toho uživatel očekává.
2. k)
Není problém. Občas může nastat problém, kdy lze řešit situaci, kdy jedno řešení je korektní 
z pohledu validity (= nemá syntaktickou chybu), ale uživatelsky není moc přívětivé. Zatímco to 
řešení uživatelsky přívětivé není zase validní (= je syntaktickou chybou). Zde běžně volíme 
uživatelskou přívětivost.
2. l)
Není problém pokud nebude vkládat posuvník obrázků (slider). Pokud by byl tak by byl časový 
úsek mezi jednotlivými obrázky určitě delší jak 1s běžně máme alespoň 3s, pokud je v obrázku text 
tak i více.
2. m)



Není problém
2. n)
Není problém. Formuláře podporujeme i pomocí WAI-ARIA.
3. a)
Není problém
3. b)
Není problém. Je potřeba to pohlídat jak při plnění webu texty, tak u návrhu, ale obecně s tím 
problém nebývá.
3. c)
Název lze upravovat a není problém jej mít jakkoliv.
3. d)
Není problém
3. e)
Není problém odkaz do nového okna nevyužívat. U odkazů na jiný web je doporučujeme, ale lze do
popisku odkazu dodat, že budete odkázání do nového okna.

4. a)
Nepoužíváme, ale nezdá se jako problém použít.
4. b)
Toto by se muselo řešit jako další „soubor ke stažení“ kdy případné pdf by bylo nahráno ve variantě
txt + by bylo v popisku odlišeno.
4. c)
Lze použít.
4. d)
ASCII art nepoužíváme.
4. e)
Vytvořit stránku „prohlášení o míře přístupnosti“ lze i včetně kontaktů. Odkaz z každé stránky na ni
je možný formou nějakého statického odkazu (toto by bylo potřeba mít i v grafice)
4. f)
Atribut „lang“ používáme globálně pro celý web. Nestává se, že by byl text v některé části vždy 
anglicky a tudíž jsme mu daly daný atribut.
5.
Tyto kontroly provedeme.














































































