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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základ  dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „občanský zákoník“ě 

 
(FV01978.0001) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím B hounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pov en: Mgr. Pavel Pacal, nám stek hejtmana 
Ědále jen “Kraj”ě 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Petráveč 
Adresa: Petráveč 40, Petráveč, 59401  
IČO: 842559 
zastoupen:  Miloš Kratochvíl, starosta 
Ědále jen “P íjemce”ě  
bankovní spojení: GE CAPITAL BANK, A. S. 

číslo účtu: 9600426604/0600 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
Ědále jen „dotace“ě na realizaci akce PetrávečNET-Opti VII - rozší ení „starousedlíci“ 
III.etapa, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této 
smlouvy jako P íloha č. 1 Ědále jen „akce“ě.  

 
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-20-2017-03, př. 2počet stran: 225
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Čl. 4 
Závazek Příjemce 

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

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpov dnost, 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 písemn  

sd lí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou Ěudržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…ě na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 250000 Kč Ěslovy: dv st padesáttisíc 

korun českýchě. 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce Ěobjem akceě 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 424575 Kč 

Výše dotace v Kč 250000Kč 

Výše dotace v %  58,88 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 41,12 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 174575 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 nem ní, 
tzn., že absolutní částka dotace se úm rn  sníží. V p ípad , 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 správ  a o zm n  n kterých zákonů Ězákon o finanční kontroleě,  
ve zn ní pozd jších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

 
 
 
 
 
 



Strana 3 (celkem 7)  

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázov  bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozd ji 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení záv rečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. fě této smlouvy. V p ípad , že záv rečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. fě této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

nejpozd ji do 31. 5. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávn nými 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 nejpozd ji do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní dan  a daň z p idané hodnoty Ěplatí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných pln ní p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet dan  z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v pom rné 
výšiě, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. dě této smlouvy, 

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

zabezpečení a zdravotní pojišt ní P íjemce za zam stnance,  
d) náklady na nákup v cí osobní pot eby,  
e) úhrada úv rů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohošt ní, 
h) veškeré provozní Ěúdržba 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.ě  
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 Ěcestovné, reprezentace apod.ě a výdaje na pohošt ní a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
mě po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky 

Ěvideo, fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.ě včetn  HW periferií 
Ětiskárna, skener atd.ě, p ímo nesouvisející s projektem, 

ně zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v dob  realizace akce, 
oě jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
pě veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) po ízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého 
majetku - základní HW Ěmodem, informační kiosek, osobní PC nebo notebookě  
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a výdaje na jeho zprovozn ní Ěinstalace, doprava od prodejce na místo instalace, 
pokud však doprava není součástí bezplatných služeb prodejceě, 

b) základní SW Ěoperační systém a jeho zprovozn níě, 
c) základní prvky datových sítí – p enosové prvky a technologie Ěvčetn  prvků  

pro zlepšení dostupnosti GSMě, 
d) poplatek za z ízení p ipojení k internetu Ějednorázový instalační poplatek v cen  

b žné v daném míst  bez m síčních poplatků za provoz p ipojeníě, 
e) náklady na projektovou dokumentaci sítí a studie p ípravy NGA sít . 

 

6) V p ípad , že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostn  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 ípadn  
nebudou n které náklady uvedeny v t chto 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 obecn  platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „zákon o účetnictvíě, 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci Ěnap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.ě. 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 zn ní pozd jších 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 edm tné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné form  chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečn né p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odd len   
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačn  uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce Ěfaktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.ě uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01978.0001, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní dan , 
Ěvyjma daní z mezd a odm n zam stnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelnéě. Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez dan  z p idané hodnoty Ědále jen „DPH“ě v p ípad , 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 zn ní pozd jších p edpisů. V takovém p ípad  může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. ĚV p ípad  
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozd ji do 31. 5. 201Řě Úhradou DPH je v tomto p ípad  myšlen p evod na účet 
p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený speciáln  
pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu Ěmožno i výpisem z elektronického bankovnictvíě nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 30. 6. 201Ř záv rečnou zprávu, jejíž vzor je umíst n  
na http://www.kr-vysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicit  a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhrad , 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávn n provád t kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

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

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.ě, jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii záv rečné 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 ípad ,  

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

 
 

Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávn n provád t kontrolu pln ní této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákonů Ězákon o finanční kontroleě, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „kontrola“ě. 

 
2) Kraj je oprávn n provád t kontrolu v průb hu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v n mž m la 
být spln na poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. aě – písm. fě a písm.  
i) – písm. kě 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 ípad  informování sd lovacích 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 ípad , 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 nejmén  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 ípadn  označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umíst n.  

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

v její bezprost ední blízkosti umíst na 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 nejmén  3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadn  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 zm n  zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správ  soudů a o zm n  n kterých dalších zákonů 
Ězákon o soudech a soudcíchě, ve zn ní pozd jších p edpisů, Ězákon o ochranných 
známkáchě, ve zn ní pozd jších 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 zam ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezat žovat tento majetek ani jeho část žádnými 
v cnými právy t etích osob, včetn  zástavního práva bez v domí 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 v domí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V p ípad , že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázn  ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

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

rozhodnutí p íjemce o p em n  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 oprávn nými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejn ní 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 n kterých smluv, uve ejňování t chto smluv  
a o registru smluv Ězákon o registru smluvě splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávn nou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Š astná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli zm ny této smlouvy lze provád t pouze formou písemných postupn  

číslovaných dodatků na základ  dohody obou smluvních stran s výjimkou zm ny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Zm nu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávn n provést P íjemce jednostrann  s tím, že tuto zm nu je 
povinen oznámit Kraji. Zm nu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávn n provést Kraj 
jednostrann  s tím, že tuto zm nu je povinen oznámit P íjemci. Zm ny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem m ní zam 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 výslovn  prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejn ním celého textu smlouvy 
včetn  podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly sv 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 pln ní 
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 základ  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 13. 3. 2017  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlav  dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Miloš Kratochvíl Mgr. Pavel Pacal 
 starosta nám stek 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)

 FV01978-13_03_17-1 

Název grantového programu Infrastruktura ICT 2017

Název projektu
PetrávečNET-Opti VII - rozšíření „starousedlíci“ 
III.etapa

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Obec Petráveč

Právní forma: Obecní úřad

Ulice: Petráveč 40

Obec: Petráveč

PSČ: 59401

Pošta: Velké Meziříčí

IČO/RČ: 00842559

Název banky: GE CAPITAL BANK, A. S.

Číslo účtu: 9600426604/0600

Statutární zástupce žadatele

Titul:          

Jméno: Miloš

Příjmení: Kratochvíl

Funkce: starosta

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Bc.

Jméno: Jiří

Příjmení: Kratochvíl

Funkce: správce IT

Email: jiri.kratochvil@petravec.cz

Tel.: 608752783



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 Petráveč

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

V tuto chvíli je v obci Petráveč provozována na 3 
bodech bezdrátová síť PetrávečNET-Wifi v pásmu 
2,4GHz a 5GHz pro občany, firmy a návštěvníky 
obce. V nové části obce, kde probíhá výstavba 38 
rodinných domů, byl v minulých letech do 
položených HDPE trubek zafouknut optický kabel, 
aby nové domácnosti měli lepší přístup k 
nejmodernějším technologiím a tím spuštěna 
I.etapa sítě PetrávečNET-OPTI. Dále byla 
vybudována přípojka k páteřní síti UPC. V loňském 
roce proběhla výstavba kanalizace ve staré části 
obce a pokládka trubek HDPE a 4 optických 
komor, kde je možnost pouze bezdrátového 
připojení.

V rámci III. etapy rozšíření sítě OPTI je potřeba 
dofouknutí optického kabelu do staré části obce 
Petráveč a pro nově vybudované domácnosti, 
dopojení obecního úřadu a možnosti připojení 
hasičské zbrojnice.

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

1. záfuk optických kabelů optické sítě pro III.etapu 
realizace ve staré zástavbě obce
2. záfuk optických kabelů optické sítě v nové 
lokalitě pro II.Etapu výstavby
3.připojení obecního úřadu, bezdrátových 
HotSpotů na optickou síť

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

Cílové skupiny:
obyvatelé, firmy a návštěvníci obce
obecní úřad a jím zřizované organizace
možnost připojení komerčních subjektů
Přínos:
Přístup k vysokorychlostnímu internetu
Přístup k BBT technoligii obce Petráveč
VoIP
IPTV

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

viz. příloha č.4



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

Vybudování primárního připojení domácností a 
firem za pomoci vysokorychlostního optického 
kabelu, který umožňuje kvalitní připojení k 
internetu a dalších službám. Zkvalitnění celé sítě 
PetrávečNET, která je připojena dvěma 
nezávislými trasami k páteřní síti

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

zahájení po podpisu smlouvy cca 30.6.2017, 
ukončení do 31.5. 2018

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

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

Obec Petráveč již úspěšně realizovalo projekty v 
rámci grantových programů Bezpečné metropolitní 
sítě 2010-2016 a POV. Získané zkušenosti a 
odborné znalosti využije realizační tým i v tomto 
grantovém programu . Zabezpečení po 
organizační i odborné stránce zajišťuje Jiří 
Kratochvíl, správce sítě PetrávečNet, který již má 
zkušenosti z předešlé výstavby sítě PetrávečNET 
a z realizací projektů z Fondu Vysočiny.

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

424 575 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

250 000 Kč 58,88 %

- z toho investiční 
dotace

250 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

     Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 174 575 Kč 41,12 %

- z toho investiční 
spoluúčast

174 575 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.

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: Stručný popis naplnění specifických kritérií
Příloha č. 2: Doklady o právní subjektivitě žadatele podle typu žadatele
Příloha č. 3: Doložení náležitostí dle zák. č. 250/2000 Sb.
Příloha č. 4: Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
Příloha č. 5: Podrobný slovní popis projektu
Příloha č. 6a: Popis základní topologie sítě
Příloha č. 6b: Předběžný souhlas připojených domácností a firem

V Petrávči  dne 13.3.2017 ................................................
.

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.  : Stručný popis naplnění specifických kritérií 

a  přínos projektu pro zpřístupnění technologií domácnostem, firmám a 
organizacím uveďte počet obyvatel v obci celkem a dále procento 
pokrytí či procento / počet připojených domácností, firem, popř. 
organizací, popište přínos projektu a procento pokrytí vzhledem k 
počtu obyvatel, žádoucí je vyšší procento pokrytí  bodové rozpětí -4 
V aší o i žije 226 o atel a  součas é h íli á každý z o atel ož ost ezplat ého 
přístupu k síti Petrá ečNET, tí  i k i ter etu, který o e  posk tuje zdar a po o í  
HotSpotů. Přístup k síti e í ijak o eze  a je do ole  i pro á ště ík  o e,přístup k 

ezplat é u i ter etu je u ož ě  a 2x h/de ě. Součas é pokr tí sítě je % do á ostí 
o e. Počet připoje ý h do á ostí a ezdráto é síti je 25 z 5. V o é lokalitě o e, kde 
pro íhá o á ýsta a  rodi ý h do ů, je k d eš í u d i posta e o e o se sta í  

do ů, které ají ke s é u do u ataže  HDPE tru ku. Opti ká síť propojuje do á osti a 
v udou u i a far u tepel ý h čerpadel, která udou sloužit pro e trál í tápě í této 
lokalit . Aktuál ě je zde í připoje o  ze  ( % do ů, které ají kolaudač í 
rozhod utí a jsou o dle , z ý ají í h 9 do ů je e ýsta ě a a hra i i do u je uko če a 

HDPE ikrotru ička. Dále jsou připoje   do á osti  hato é o lasti Let á a Sál králo st í 
á ože ské společ osti S ědko é Jeho o i V rá i udo á í ka aliza e e staré části o e, 

kde je  do ů se a ídla ož ost pokládk  HDPE tru ek pro pozdější záfuk opti ký h ka elů 
a připoje í i tě hto starousedlíků a opti kou síť. V rá i dota e I frastruktura ICT  lo 
k urče ý  RD zataže  opti ký ka el a te  l i  da ý h ko orá h s aře .  Toto lo spl ě o 
v ro e 6.  

V letoš í  ro e 7 počítá e se záfuke  opti kého ka elu pro 22 do á ostí ze stá ají í h 
 do ů e staré části o e. Tí  se tě to do á oste  ro ěž u ož í užití 

pl ohod ot ý h služe , které posk tuje sokor hlost í připoje í k i ter etu. Další  
předpoklade  je dosta a z ý ají í h   rozesta ě ý h do ů, který  se ro ěž u ož í 
zafouk utí  opti kého ka elu užití služe .  

Po rozšíře í ude předpoklad  připoje ý h do á ostí a opti kou síť. 

b  význam pro zkvalitnění síťové infrastruktury kraje návaznost na 
další metropolitní nebo regionální sítě, v případě návaznosti na 
krajskou páteřní síť ROWANet popište, zda aktivně využíváte služby 
poskytované touto sítí  bodové rozpětí -  
Síť Petrá ečNET je udo á a jako ote ře á dle pri ipu NGA  pro přístup k další  sítí  a je 

ož ost jejího udou ího apoje í a krajskou síť Ro aNet I a Ro aNet II, jako jede  
z okruhů pro případ é rozšíře í ý hod í  s ěre  – o e Dol í Heř a i e, Taso , Ji ošo , 
Velká Bíteš, Ná ěšť ad Osla ou, případ ě další o e tí to s ěre . N í síť začí á a ul. 
Karlo  e Velké  Meziříčí a ko čí v lízkosti křižo atk  sil i e II/  u o or  s ěr Taso . 

V lízkosti o e je i etropolit í síť Města Velké Meziříčí a regio ál í síť ikroregio u 
Horá ko. Přípoj é ísto sítě Petrá ečNet pro Ro aNet je e Velké  Meziříčí a uli i Karlo  e 



stej é spoj e jako MAN síť Města Velké Meziříčí, ted  i Ro aNetu. O e  Petrá eč e uží á 
připoje í k síti Ro aNet I. 

c  životnost pořízených technologií a projektů kvalita přenosové 
technologie, použité frekvence, koncová kapacita přípojky agregace , 
celková kapacita přípojky k internetu, morální životnost technologií  
bodové rozpětí -  

V projektu udou opti ké ka el  re o o a ého ýro e Optoko , e o KDP Ka elo a, a 
které ude posk t uta záruka i i ál ě  rok . Negara to a á ži ot ost je okolo  let, kd  
spíše ež te h i k  ka el zastará orál ě. Dále udou použit  HDPE  hrá ičk  a 

ikrotru ičk  / , které ro ěž udou poptá  s  letou zárukou, do který h lze zafouk out 
až  opti ký h ka elů po  lák e h. Morál í ži ot ost je opět řádo ě let let. 

Pro propoje í se použije te h ologie WDM, která u ožňuje propoje í po o í  lák a. Te to 
způso  se á  již  i ulosti os ědčil a je ýhod ější ež použití d ou lák o ého propoje í, 

apř. z dů odu e ha i kého poškoze í ka elu je pra děpodo ost poškoze í da ého lák a 
a tí  i ýpadku elé tras  e ší. Do á osti udou o i užít až M it přípojek  rá i 
sítě, kd  je a . agraga e i ter etu : . Teoreti ká r hlost pře osu po opti ké  ka elu je 
až G ps. 

d  životnost projektu udržitelnost finanční, organizační, servisní mode 
sítě apod. bodové rozpětí -  
Projekt po ažuje e za udržitel ý a je zajiště  ze stra  O e Petrá eč, která jej eustále dále 
roz ijí pře áž ě z last í h zdrojů. O ser is se stará sprá e IT o e, který za ezpečuje pro oz 

a síti WiFi. O ser is opti ké tras  se stará fir a PETNet s.r.o., která da ý ser is ko á á 
ezplat ě. Dostup ost ser isu je /  s dostup ostí %.  

e  otevřená síť uveďte, zda síť bude řešena jako otevřená či nikoliv  
bodové rozpětí -  

Síť Petrá ečNET je opra do ou ote ře ou sítí, kterou ohou uží at jak o ča é, fir , 
á ště í i o e, tak i růz í posk to atelé ejrůz ější h služe  čet ě Kraje V soči a a 

další h orga iza í. 

f  řešení uživatelské mobility wifi sítě, veřejné P)APY – místa s veřejně 
přístupným internetem  bodové rozpětí -  
Součástí sítě Petrá ečNET je i síť Petrá ečNET-WiFi, která pokrý á % do á ostí  obci 

Petrá eč a  o é lokalitě. Tato síť a ízí ezplat é připoje í k i ter etu pro o ča , fir  a 
á ště ík  o e Petrá eč. Síť je sta ě a a pr í h Mikrotik RB  za použití frek e e 
, GHz  pás u /g/  pro ko o é klie t , sa ot é páteř í pr k  jsou propoje  a 

frek e i GHz.  

V rá i i ulý h projektů b la k jed otli ý  Přístupo ý  odů  dokopá a a polože a 
ikrotu ička. N í udou t to sílače připoje  po o í routerů Mikrotik RB G s SFP 

porte  pří o a opti kou síť a tak i z ýše í sta ilit  připoje í pro klie t  ezdráto é sítě. 

  



Příloha č. 4: Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 
 

Název JedCe a/ks ož Ce a Celke
mikrotrubka HDPE 12/8 m 15,00 Kč          600,00 9 000,00 Kč       

spojky 12/8 ks 75,00 Kč          35,00 2 625,00 Kč       

optický kabel SM 8vl m 35,00 Kč          3550,00 124 250,00 Kč   

záfuk kabelu m 30,00 Kč          3550,00 106 500,00 Kč   

sváry vč. Měření kabelů ks 900,00 Kč         150,00 135 000,00 Kč   

práce v optických komorách (demontáže, přetěsnnění) ks 1 500,00 Kč      5,00 7 500,00 Kč       

ODF 12 - Obecní úřad (E2000) ks 13 000,00 Kč    1,00 13 000,00 Kč     

Ukončení optických vláken u HotSpotů ks 1 500,00 Kč      2,00 3 000,00 Kč       

Patchcord E2000-LC ks 1 300,00 Kč      6,00 7 800,00 Kč       

Mikrotik RB960G - hotspoty ks 2 300,00 Kč      2,00 4 600,00 Kč       

Mikrotik RB2011RM - Obec ks 3 200,00 Kč      1,00 3 200,00 Kč       

SFP moduly ks 700,00 Kč         3,00 2 100,00 Kč       

ostatní drobný instalační materiál ks 6 000,00 Kč      1,00 6 000,00 Kč       

Celkem s  DPH 424 575,00 Kč   

 

 

  





Strana 1 (celkem 7)  

 

FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základ  dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „občanský zákoník“ě 

 
(FV01978.0002) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím B hounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pov en: Mgr. Pavel Pacal, nám stek hejtmana 
Ědále jen “Kraj”ě 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Pavlov 
Adresa: Pavlov 108, Pavlov, 58833  
IČO: 286401 
zastoupen:  František Popelá , starosta 
Ědále jen “P íjemce”ě  
bankovní spojení: ČNB 

číslo účtu: 94-712681/0710 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
Ědále jen „dotace“ě na realizaci akce Optická sí  Pavlov 2017, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
Ědále jen „akce“ě.  

 
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 smlouv  p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpov dnost, 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 písemn  

sd lí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou Ěudržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…ě na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 220000 Kč Ěslovy: dv st dvacettisíc 

korun českýchě. 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce Ěobjem akceě 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 378242 Kč 

Výše dotace v Kč 220000Kč 

Výše dotace v %  58,16 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 41,84 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 158242 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 nem ní, 
tzn., že absolutní částka dotace se úm rn  sníží. V p ípad , 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 správ  a o zm n  n kterých zákonů Ězákon o finanční kontroleě,  
ve zn ní pozd jších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

 
Dotace bude poskytnuta jednorázov  bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozd ji 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení záv rečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. fě této smlouvy. V p ípad , že záv rečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. fě této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

nejpozd ji do 31. 5. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávn nými 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 nejpozd ji do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní dan  a daň z p idané hodnoty Ěplatí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných pln ní p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet dan  z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v pom rné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. dě této smlouvy, 

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

zabezpečení a zdravotní pojišt ní P íjemce za zam stnance,  
d) náklady na nákup v cí osobní pot eby,  
e) úhrada úv rů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohošt ní, 
h) veškeré provozní Ěúdržba 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.ě  
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 Ěcestovné, reprezentace apod.ě a výdaje na pohošt ní a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
mě po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky 

Ěvideo, fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.ě včetn  HW periferií 
Ětiskárna, skener atd.ě, p ímo nesouvisející s projektem, 

ně zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v dob  realizace akce, 
oě jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
pě veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 
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5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) po ízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého 
majetku - základní HW Ěmodem, informační kiosek, osobní PC nebo notebookě  
a výdaje na jeho zprovozn ní Ěinstalace, doprava od prodejce na místo instalace, 
pokud však doprava není součástí bezplatných služeb prodejceě, 

b) základní SW Ěoperační systém a jeho zprovozn níě, 
c) základní prvky datových sítí – p enosové prvky a technologie Ěvčetn  prvků  

pro zlepšení dostupnosti GSM), 
d) poplatek za z ízení p ipojení k internetu Ějednorázový instalační poplatek v cen  

b žné v daném míst  bez m síčních poplatků za provoz p ipojeníě, 
e) náklady na projektovou dokumentaci sítí a studie p ípravy NGA sít . 

 

6) V p ípad , že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostn  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 ípadn  
nebudou n které náklady uvedeny v t chto 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 obecn  platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „zákon o účetnictvíě, 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci Ěnap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.ě. 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 zn ní pozd jších 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 edm tné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné form  chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečn né p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odd len   
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačn  uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce Ěfaktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.ě uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01978.0002, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní dan , 
Ěvyjma daní z mezd a odm n zam stnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelnéě. Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez dan  z p idané hodnoty Ědále jen „DPH“ě v p ípad , 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 zn ní pozd jších p edpisů. V takovém p ípad  může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. ĚV p ípad  
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozd ji do 31. 5. 201Řě Úhradou DPH je v tomto p ípad  myšlen p evod na účet 
p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený speciáln  
pro účely daňových záloh,  
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e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu Ěmožno i výpisem z elektronického bankovnictvíě nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 30. 6. 201Ř záv rečnou zprávu, jejíž vzor je umíst n  
na http://www.kr-vysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicit  a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhrad , 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávn n provád t kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

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

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.ě, jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii záv rečné 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 ípad ,  

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

 
 

Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávn n provád t kontrolu pln ní této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákonů Ězákon o finanční kontroleě, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „kontrola“ě. 

 
2) Kraj je oprávn n provád t kontrolu v průb hu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v n mž m la 
být spln na poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. aě – písm. fě a písm.  
i) – písm. kě 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 ípad  informování sd lovacích 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 ípad , 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 nejmén  3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadn  označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umíst n.  

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

v její bezprost ední blízkosti umíst na 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 nejmén  3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadn  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 zm n  zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správ  soudů a o zm n  n kterých dalších zákonů 
Ězákon o soudech a soudcíchě, ve zn ní pozd jších p edpisů, Ězákon o ochranných 
známkáchě, ve zn ní pozd jších 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 zam ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezat žovat tento majetek ani jeho část žádnými 
v cnými právy t etích osob, včetn  zástavního práva bez v domí 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 v domí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V p ípad , že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázn  ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

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

rozhodnutí p íjemce o p em n  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 oprávn nými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejn ní 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 n kterých smluv, uve ejňování t chto smluv  
a o registru smluv Ězákon o registru smluvě splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávn nou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

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

 
4) Jakékoli zm ny této smlouvy lze provád t pouze formou písemných postupn  

číslovaných dodatků na základ  dohody obou smluvních stran s výjimkou zm ny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Zm nu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávn n provést P íjemce jednostrann  s tím, že tuto zm nu je 
povinen oznámit Kraji. Zm nu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávn n provést Kraj 
jednostrann  s tím, že tuto zm nu je povinen oznámit P íjemci. Zm ny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem m ní zam 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 výslovn  prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejn ním celého textu smlouvy 
včetn  podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly sv 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 pln ní 
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 základ  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 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  
20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK. 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlav  dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  František Popelář Mgr. Pavel Pacal 
 starosta nám stek hejtmana 











Příloha č. 1 – Naplnění specifických kritérií 
 

a) Rozšíře í i frastruktur  HDPE hrá iček  Pa lo ě ude u ož ě o rozšířit fu kč í opti kou 
síť posk tují í sokor hlost í i ter eto é připoje í a další služ  še  do á oste , 
pod ikatelský  su jektů  a stá í  a sa osprá ý  orga iza í . V této druhé etapě apoje í elé 
obce na 1Gbit/s full duple  ko ekti itu přes d a RR spoje Summit Development BTH 17/24GHz a 

připoje í další h  do ů a i frastrukturu stá ají í h ikrotru iček. Projekt ted  ude postiho at 
elke   su jektů  připoje ý h a pasi í opti kou i frastrukturu a  su jektů připoje ý h a 

stá ají í ezdráto ou i frastrukturu. Celke  ted   o jektů z elko ý h . 

b) Realiza i druhé etap  i frastruktur  HDPE rozšíří fu kč í opti kou síť  Pa lo ě, která 
poskytuje sokor hlost í služ  a součas ě ude u ožňo at připoje í a páteř í krajskou síť 
ROWANet. Napoje í a e istují í páteř í opti ké tras  ude řeše o RR spojemy Summit 

Development BTH 17/24GHz. 

c) Ži ot ost še h za ýšle ý h te h ologií ude i i ál ě  a í e let. RR spoje Summit 

Development BTH 17/24GHz 1Gbit/s full duplex. 

d) Ži ot ost projektu ude i i ál ě  a í e let.  

e) Ano 

f) Veřej á ifi síť ude přístup á  k iho ě o e  

František 

Popelář

Digitálně podepsal 

František Popelář 

Datum: 2017.04.04 

13:19:34 +02'00'



ks cena/ ks cena s DPH

Su it Develop e t BTH / GHz, M it/s, ikrovl á ko u ikač í jed otka 4 54395 217580 HDPE účast i ká / 10

Su it Develop e t ANT /  A  a té a  , pás o +  GHz 4 9359 37436 HDPE páteř í / 10

PowerDsine PowerDsine 9001G-40/SP Midspan, power over ethernet SDV, BT(H) 4 4017 16068 Výkopové prá e 300

I stala e RR spoje včet ě dro ého i stalač ího ateriálu 2 5000 10000 Pokládka HDPE 20

Dů  - Pavlov 46 10 460

Dů  - Pavlov 71 10 710

Dů  - Pavlov 79 10 790

Dů  - Pavlov 74 10 740

Dů  - Pavlov 38 10 380

Dů  - Pavlov 20 10 200

Dů  - Pavlov 63 10 630

Dů  - Pavlov 108 12 1296

Propoje í ko or KK  a KK 196 12 2352

Výkopové prá e 256 350 89600

Pokládka HDPE 695 20 13900

Celkem 378242

Položka

František 

Popelář

Digitálně podepsal 

František Popelář 

Datum: 2017.04.04 

13:25:26 +02'00'
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základ  dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „občanský zákoník“ě 

 
(FV01978.0005) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím B hounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pov en: Mgr. Pavel Pacal, nám stek hejtmana 
Ědále jen “Kraj”ě 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a 
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava 
Adresa: Karoliny Sv tlé 442Ř/2, Jihlava, 58601  
IČO: 836591 
zastoupen: Mgr. Libor Fasora, editel školy 
Ědále jen “P íjemce”ě  
bankovní spojení: SBERBANK CZ, A. S. 

číslo účtu: 4050000605/6800 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
Ědále jen „dotace“ě na realizaci akce Vybudování WIFI sít  v budovách domova mládeže, 
Karoliny Sv tlé 2, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou 
součást této smlouvy jako P íloha č. 1 Ědále jen „akce“ě.  

 
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 smlouv  p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpov dnost, 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 písemn  

sd lí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou Ěudržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…ě na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 250000 Kč Ěslovy: dv st padesáttisíc 

korun českýchě. 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce Ěobjem akceě 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 448178 Kč 

Výše dotace v Kč 250000Kč 

Výše dotace v %  55,78 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 44,22 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 198178 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 nem ní, 
tzn., že absolutní částka dotace se úm rn  sníží. V p ípad , 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 správ  a o zm n  n kterých zákonů Ězákon o finanční kontroleě,  
ve zn ní pozd jších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

 
Dotace bude poskytnuta jednorázov  bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozd ji 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení záv rečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. fě této smlouvy. V p ípad , že záv rečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. fě této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

nejpozd ji do 31. 5. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávn nými 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 nejpozd ji do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní dan  a daň z p idané hodnoty Ěplatí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných pln ní p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet dan  z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v pom rné 
výšiě, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. dě této smlouvy, 

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

zabezpečení a zdravotní pojišt ní P íjemce za zam stnance,  
d) náklady na nákup v cí osobní pot eby,  
e) úhrada úv rů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohošt ní, 
h) veškeré provozní Ěúdržba 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.ě  
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 Ěcestovné, reprezentace apod.ě a výdaje na pohošt ní a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
mě po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky 

Ěvideo, fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.ě včetn  HW periferií 
Ětiskárna, skener atd.ě, p ímo nesouvisející s projektem, 

ně zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v dob  realizace akce, 
oě jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
pě veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 
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5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) po ízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého 
majetku - základní HW Ěmodem, informační kiosek, osobní PC nebo notebookě  
a výdaje na jeho zprovozn ní Ěinstalace, doprava od prodejce na místo instalace, 
pokud však doprava není součástí bezplatných služeb prodejceě, 

b) základní SW Ěoperační systém a jeho zprovozn níě, 
c) základní prvky datových sítí – p enosové prvky a technologie Ěvčetn  prvků  

pro zlepšení dostupnosti GSMě, 
d) poplatek za z ízení p ipojení k internetu Ějednorázový instalační poplatek v cen  

b žné v daném míst  bez m síčních poplatků za provoz p ipojeníě, 
e) náklady na projektovou dokumentaci sítí a studie p ípravy NGA sít . 

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

smlouvy, použijí se p ednostn  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 ípadn  
nebudou n které náklady uvedeny v t chto 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 obecn  platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „zákon o účetnictvíě, 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci Ěnap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.ě. 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 zn ní pozd jších 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 edm tné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné form  chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečn né p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odd len   
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačn  uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce Ěfaktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.ě uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01978.0005, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní dan , 
Ěvyjma daní z mezd a odm n zam stnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelnéě. Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez dan  z p idané hodnoty Ědále jen „DPH“ě v p ípad , 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 zn ní pozd jších p edpisů. V takovém p ípad  může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. ĚV p ípad  
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozd ji do 31. 5. 201Řě Úhradou DPH je v tomto p ípad  myšlen p evod na účet 
p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený speciáln  
pro účely daňových záloh,  
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e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu Ěmožno i výpisem z elektronického bankovnictvíě nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 30. 6. 201Ř záv rečnou zprávu, jejíž vzor je umíst n  
na http://www.kr-vysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicit  a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhrad , 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávn n provád t kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

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

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.ě, jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii záv rečné 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 ípad ,  

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

 
 

Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávn n provád t kontrolu pln ní této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákonů Ězákon o finanční kontroleě, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „kontrola“ě. 

 
2) Kraj je oprávn n provád t kontrolu v průb hu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v n mž m la 
být spln na poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. aě – písm. fě a písm.  
i) – písm. kě 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 ípad  informování sd lovacích 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 ípad , 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 nejmén  3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadn  označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umíst n.  

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

v její bezprost ední blízkosti umíst na 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 nejmén  3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadn  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 zm n  zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správ  soudů a o zm n  n kterých dalších zákonů 
Ězákon o soudech a soudcíchě, ve zn ní pozd jších p edpisů, Ězákon o ochranných 
známkáchě, ve zn ní pozd jších 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 zam ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezat žovat tento majetek ani jeho část žádnými 
v cnými právy t etích osob, včetn  zástavního práva bez v domí 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 v domí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

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

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

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

rozhodnutí p íjemce o p em n  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 oprávn nými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejn ní 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 n kterých smluv, uve ejňování t chto smluv  
a o registru smluv Ězákon o registru smluvě splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávn nou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

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

 
4) Jakékoli zm ny této smlouvy lze provád t pouze formou písemných postupn  

číslovaných dodatků na základ  dohody obou smluvních stran s výjimkou zm ny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Zm nu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávn n provést P íjemce jednostrann  s tím, že tuto zm nu je 
povinen oznámit Kraji. Zm nu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávn n provést Kraj 
jednostrann  s tím, že tuto zm nu je povinen oznámit P íjemci. Zm ny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem m ní zam 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 výslovn  prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejn ním celého textu smlouvy 
včetn  podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly sv 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 pln ní 
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 základ  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 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlav  dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Libor Fasora Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel školy nám stek hejtmana 



Krmj Vys¢£mfl
FOND VYSO€lNY

ZADOST O POSmITNUTi DOTAGE Z FONDU WSO6INY

Eviden5ni 5islo (zadafel nevyplhuje)

K6d elektronick6 Zadosti (pofinalnimvypln6niZadostiklikn6tena,,Odeslatdataf'vzahlaviformulaFe)
FVO1978-07  04   17-5-

Nazev grantov6ho programu Infrastruktura ICT 201 7

Nazev projektu
Vybudovani WIFl site v budovach domova

mladeZe, Karoliny Sv6tl6 2

I

ldentifika6ni ddaje Zadatele

Pfesny nazev:     Obchodni akademie, Stiedni

zdravotnicka §kola, Strvedni odborna

§kola sluZeb a Jazykova §kola s

pravem statni jazykove zkou§ky
Jihlava

Pravni forma:      ZFizovana organizace

UIice:                      Karoliny Sv6tle 4428/2

Obec:                     Jihlava

ps6:                     58601

Po§ta :

\|              \|

loo/RC:                00836591

Nazevbanky:       SBERBANKCZIA_ S.

5islo tlctu:           4050000605/6800

Statufarni zastupce 2adatele

Titul:                            Mgr.

Jm6no,.                   Libor

PFijmeni:                Fasora

Funkce:                 ieditel §koly

Zadost zpracoval (konfaktniosobaprojektu)

TituI:

Jm6no:                  Toma§

Pr|jmen i:              Rasocha

Funkce:                vedouci spfavce lCT

Email:                    tomas.rasocha@ozs-ji.cz

Tel. :                         +420731 692800



Indentifika6ni tidajezFizovatele(vyplnijen Zadatel,pokudjepFisp6vkovouorganizacizFizovanouobci)
Pfesny nazev:

leo:

Nazev banky:

V

Cislo tlctu:



1. Lokalizace projektu(M5stofobec/mikroregion)
Jihlava - Karo[iny Sv€tl6 2

2. Oddvodn6ni projektu(Popi5tevfrchozisituaci,ktefa V5svedekpod5niZ5dosti)

Sou6asna situace neumoZFiuje studenttlm

ubytovanym na DM pFipojit se ke stabilnf siti

nternet. Z prflzkumu vyplyva, Ze jim absence

pFipojeni znemoZFiuje studijni pFipravu.

3. Cite projektu

ybudovat a poskytnout stabilni wifi pFipojeni
do site Internet pro ubytovan6 studenty (cca 400

ubytovanych ve dvou budovach) na domov6

(Stru5nfr vfr5et ciIG, jichZ ma bfrt mladeZe. Dale poskytnout vefejnou wifi sit' pro

projektem dosaZeno) hasty a zam6stnance §koly.

4. CI'Iov6 skupiny(Popi5tecilov5skupiny} na n5Z jenavrhovanyprojektzam5fenajejichpotfeby,kterfenavrhovanyprojektfe5i)
Cilovou skupinou jsou ubytovani studenti
'ihlavskych stfednich §koI (cca 400 studenttl).

prflzkumu vyplyva, Ze internet potfebujf ke
kvalitn6nf studijni pFipravy.

5. Popis projektu

e dvou budovach domova mladeZe na Karolin6

sv6tl6 (2x §est paler) bude vybudovana wifi sir

slouZici pfevaZn6 pro ubytovan6 studenty. Dale s

(V pfipad6 potFeby podrobn6ji moZnosti pFipojeni hosttl a pfipojeni zam5stnanctl

rozepi5te v samostatn6mdokumentu,ktefydoloZte kZadosti) do misti lokalni site.

6. Vtystupy projektu(Uvediekonkfetnia pokud moZnokvantifikovan6vystupyprojeklu)

Samotnym trystupem projektu se stane

budovana wifi sit'.

7. Pfedpokladany €asotryharmonogramrealizaceprojektu-za5alek/ukon5eniprojektu
1.7.2017 - 20.8.2017

8. Organiza6ni a odborn6zabezpe6eniprojektu(Popi5teVaseodbom6aorganiza5nischopnostiv6etn6pfede5lychzku5enostisrealizaciprojekltI)

Jako vedouci spravce ICT v organizaci mam

kuSenosti se Zadosti projekttl do Fondu Vyso5iny.

miulosti jsme L]sp5§n6 realizovali projekt na

irtualizaci servertl.



9. Rozpo6et projektu(podrobnypo!oZkovjrozpo£et

Celkov6 naklady naprojekt
448 178 K6 1 00,00 %

Po2adovana try§edotace
250 000 K6 55,78 %

- z toho investi6ni
250 000 K5 1 00,00 %

projeklu za5lete spole5n5 s toutoZ5dosti)UZadatelB,ktefimohouuplatnitodpo6etDPHnavstupu1 dotace

- z toho neinvesti5ni
0 K5 00 %

se n5klady uv5d5ji bez DPH.OstatniZadateI5uv5d5jin5kladyv5etn5DPH-6astkyuvad6jtevcelychK5 dotace

Spolud6ast 2adatele 198 178 K6 44,22 %

- z toho investi5nispolud5ast
198 178 K6 100,00 %

- z toho neinvesti5nispolud5ast
0 K_§ 00 %

1 0. PIatcovstvi DPH u Zadatele (zakFiZkujte vhodnou variantu)

Zadatel je platcem DPH a u zdanitelnych pln6ni pFijatych v souvislosti s
BE

financovanl'm dan5ho projektu nema narok na odpo£et dane z pFidane hodnoty

Zadatel je platcem DPH a u zdanitelntych pln€ni prvijatych v souvislosti s I
financovanim dan6ho projektu ma narok na odpo6et dane z pFidane hodnoty

Zadatel neni platcem DPH I

ll. ProhI£5eni ±adatele, Ee zajisti podil na spolufinancovani projektu a souhlasi se
zveFejn6nI'm vybrantyCh t]dajfl O PrOjektu

Zadatel prohla§uje, ze zajisti podil na spolufinancovani projektu a souhlasi se
zvefejn6nI'm SV6ho jm6na (obchodniho jm6na), adresy (sidla), nazIVu PrOjektu a try§e

pFid§Ien6 podpory pro d5ely informovani a 5erp£ni prostFedkd z Fondu \fyso6iny_

1 2. Prohla§eni £adatele a vypoi£dani zavazkd (netyke se obei, svarktl obci a
organizaci zFizovanych a zakladanych Krajem \fyso6'lna)

Zadatel prohla§uje, ze ma:

a) vypoFadany zavarky vti6i statnimu rozpo6tu a sfatnim fonddm /za z5vazky vtl5/.
st5tnimu rozpo5tu se povaZuji z5vazky vtl6i finan6nimu tifadul Spfav5 soci5lniho

zabezpe5eni, zdravotnim pofi5tlovn5m a Celni spfav5; za statni fondy se povaZuji Fond

narodniho majetku, St5tni fond Zivotniho prostfedi, Pozemkovy fond, St5tni fond rozvoje

bydleni a St5tni fond dopravni infrastruktury),

b) na majetek Zadatele neni vyhla§en konkurz nebo podan navrh na konkurz a Zadatel
neni v likvidaci-

1 3. Prohla§eni Zadatele a d6etnim obdobi (nevyplfiuje 2adatel, kferty pou2iv5 d6etni
obdobi shodn6 s kalendaFnim rokem a Zadatel, ktefy neni d6etni jednotkou)

Zadatel prohla§uje, 2e pouZiva tI6etni obdobi (hospodaisky rok) od            do          .



14. Se!E:nalm dOiderdh (Uvedte seznam vSech clokladfi, klerfe k Zadosti pfikI5date a o6islujte

/'eJ

Doklad 6.1  - Stru6ny pop'ls napln6ni spec.krit6rii

Doklad 6.3 - DoloZeni naleZitosti dle zakona

Doklad 6.4 - Podrobny poloZkotry rozpis nakladtl

Doklad 6.5 - Podrobny slovni popis projektu

Doklad 5.6 - Popis zakladni topologie site

V Jihlave dne 7.4.2017

obchodni akademie, stFedni zdravotnicka skola,

Stfedni odboma?kola sluzveb a jaaykova !kola

s pr5vem statm, jazykove zkoufky Jihlava

Karoliny svgtlg 2, 586 01 Jih[ava

lf: oo!3as9iig`f caoo836591

/

'\ik/i              ll!!l

HEEEif           EEEEEEEEE

Razitko a podpis statutarniho

zastupce Zadatele

Poznamka pro Zadatele :
Pied pod5nim projeklu si ov5fte, zda:

-     je formuI6f Z6dosti kompletn6 vypln6n

jsou pfiloZeny ve5kefe dok!ady nutn5 k posouzeni Z5dosti poZadovan6 v bode 1 4_     vyzvy k pfedkl5d5ni projekttl

-     v pFipad6 potfeby konkrfetni bod Z5dosti rozepi5te v samostatn6m dokumentu

-     projekt splriuje krit6ria a podminky uveden6 ve Vyzv5 k pfedklad5ni projekttl

je z5dost v6etn5 doklad& nutnfrch k posouzeni Zadosti pfiprayena k pod5ni die_      podminek uvedenfrch v bode 14 Vyzvy k pfedklad5ni projektti

Na dal5i fadek (odfadkov5ni) v textov5m poll se dostanete stisknutim klaves CTRL + ENTER
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Příloha č. 1: 
Stručný popis naplnění specifických kritérií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Specifická kritéria: 
 

a) přínos projektu pro zpřístupnění technologií domácnostem, firmám a organizacím (uveďte počet 
obyvatel v obci celkem a dále procento pokrytí či procento / počet připojených domácností, firem, 
popř. organizací, popište přínos projektu a procento pokrytí vzhledem k počtu obyvatel, žádoucí 
je vyšší procento pokrytí): 

 
Díky projektu bude možné připojit k dostupné WIFI síti všechny (cca 400) ubytované studenty 
dvou budov domova mládeže. Projekt počítá i se silnějším pokrytím tzv. společenských 
místností, kde se sdružuje více ubytovaných studentů a konají se zde různé semináře.  
 

b) význam pro zkvalitnění síťové infrastruktury kraje (návaznost na další metropolitní nebo 
regionální sítě, v případě návaznosti na krajskou páteřní síť ROWANet popište, zda aktivně 
využíváte služby poskytované touto sítí): 

 
Vytvořením bezdrátové sítě, kterou projekt řeší, dojde k přímému rozšíření sítě Rowanet 
v prostorách školy a domova mládeže na Karolině Světlé 2. Bezdrátová síť bude navíc 
delegována „kontrolerem“ Kraje Vysočina a bude viditelná pod názvy „ROWANet-Free“, 
„ROWANet-Public“, současně uvažujeme o zprovoznění „eduroamu“, který řeší připojovaní 
studentů na vyšší úrovni ověřování, a do budoucna předpokládáme jeho masivnější využívání. 
Všechny budovy naší školy jsou připojené do krajské sítě Rowanet. 

 
c) životnost pořízených technologií a projektů (kvalita přenosové technologie, použité frekvence, 

koncová kapacita přípojky (agregace), celková kapacita přípojky k internetu, morální životnost 
technologií): 

 
Pro realizaci projektu plánujeme použít následující síťové prvky: 24G portové POE switche  
pro připojení a zároveň napájení všech přístupových bodů, přístupové body standardu 802.11 
B/G/N+A/N/AC, MIMO 2x2 s integrovanou anténou a Virtuální kontroler pro snadné a hromadné 
řízení přístupových bodů. 
Předpokládáme, že síťové prvky se pořizují na období delší než 8 let. 
 

d) životnost projektu (udržitelnost finanční, organizační, servisní mode sítě apod.): 
 
Vybudováním této wifi sítě předpokládáme zajištění plnohodnotného připojení ubytovaných 
studentů a zaměstnanců školy na delší časové období, tj. minimálně 8 let. Po tuto dobu počítáme 
s tím, že nebudeme muset investovat do pokrytí těchto budov žádné finanční prostředky. Navíc 
síťové prvky plánujeme pořídit z plánované veřejné zakázky, kterou řeší Kraj Vysočina. Tím by se 
náklady na pořízení měly dostat na minimální možnou částku. 
 

e) otevřená síť (uveďte, zda síť bude řešena jako otevřená či nikoliv): 
 
Vybudovaná wifi síť bude otevřená a přístupná všem ubytovaným studentům, zaměstnancům  
i hostům školy pod síťovými názvy: ROWANet-Free, ROWANet-Public, eduroam. 
 

f) řešení uživatelské mobility (wifi sítě, veřejné PIAPY – místa s veřejně přístupným internetem: 
 

Projekt řeší uživatelskou mobilitu na bázi veřejné WiFi sítě kontrolované Krajem Vysočina 
(ROWANet-Free, ROWANet-Public) 
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Příloha č. 4: 

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Zajištění metalických rozvodů v budovách B a D: 
 
Celková částka:   60984,- Kč s DPH  
(přikládáme cenovou nabídku na další straně – příloha a) 
 
 
Zajištění montáže přístupových bodů v budovách B a D: 
 
Celková částka:   6522,- Kč s DPH    
(přikládáme cenovou nabídku na další straně – příloha b) 
 
Nákup síťových prvků (předpokládáme nákup z veřejné zakázky vypsané Krajem Vysočina  
a používáme předpokládané ceny jednotlivých prvků): 
 

Přístupové od : 
ks cena za ks s DPH 

cena celkem s 

DPH 

WS-AP3805I 

přístupový od 8 .  G/N+A/N/AC, MIMO  s 
i tegrova ou a té ou:Dual Radio 8 . a /a g , :  
MIMO (on 5GHz) indoor access point with four internal 

antenna array and integrated clips for flush rail drop ceiling 

mounting (wall bracket, or protruded drop ceiling bracket 

must be ordered separately) 

28 9132 255696,- 

WS-AP3825I 

přístupový od 8 .  G/N + A/N/AC, MIMO  s 
i tegrova ou a té ou:DUAL RADIO AC X :  MIMO INT 
ANT 2 EN 

2 13227 26454,- 

Virtuál í ko troler: 
  

WS-V2110-

10-ROW 

ko troler pro říze í přístupový h odů se základ í  li e č í  
pokr tí  dle pod í ek výro e: V2110 V10 Virtual Wireless 

Appliance for ROW regulatory domain (For Rest of World). 

Base of 8 APs, expandable to 525 APs in 1 or 16 AP increments 

? includes 2 free Radar licenses. 

1 64158 64158,- 

Switch: 

 
  

JG926A 

Switch 24x PoE+100/1000 RJ45 portů + 4x SFP 1000 

Mbps porty, PoE max. 370W:HP 1920-24G-PoE+ (370W) 
Switch 

2 17182 34364,- 

 

Souhrn celkových nákladů:  

Zajištění metalických rozvodů 60984,- 

Zajištění montáže přístupových bodů 6522,- 

Přístupový bod 1 (28ks) 255696 

Přístupový bod 2 (2 ks) 26454 

Kontroler (1 ks) 64158 

Switche (2 ks) 34364 

Celkem náklady 448178,- Kč s DPH 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha a): 

 
Příloha b): 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základ  dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „občanský zákoník“ě 

 
(FV01978.0006) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím B hounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pov en: Mgr. Pavel Pacal, nám stek hejtmana 
Ědále jen “Kraj”ě 
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. Zden k Borůvka, editel 
Ědále jen “P íjemce”ě  
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  
Ědále jen „dotace“ě na realizaci akce Zasí ování areálu na ulici Žďárského, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 Ědále jen „akce“ě.  

 
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 smlouv  p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpov dnost, 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 písemn  

sd lí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou Ěudržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…ě na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 250000 Kč Ěslovy:  dv st padesáttisíc 

korun českýchě. 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce Ěobjem akceě 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 420500 Kč 

Výše dotace v Kč 250000Kč 

Výše dotace v %  59,45 % z celkových nákladů na akci 

Vlastní podíl P íjemce v % 40,55 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 170500 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 nem ní, 
tzn., že absolutní částka dotace se úm rn  sníží. V p ípad , 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 správ  a o zm n  n kterých zákonů Ězákon o finanční kontroleě,  
ve zn ní pozd jších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

 
Dotace bude poskytnuta jednorázov  bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozd ji 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení záv rečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. fě této smlouvy. V p ípad , že záv rečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. fě této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

nejpozd ji do 31. 5. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávn nými 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 nejpozd ji do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní dan  a daň z p idané hodnoty Ěplatí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných pln ní p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet dan  z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v pom rné 
výšiě, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. dě této smlouvy, 

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

zabezpečení a zdravotní pojišt ní P íjemce za zam stnance,  
d) náklady na nákup v cí osobní pot eby,  
e) úhrada úv rů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohošt ní, 
h) veškeré provozní Ěúdržba 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.ě  
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 Ěcestovné, reprezentace apod.ě a výdaje na pohošt ní a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
mě po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky 

Ěvideo, fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.ě včetn  HW periferií 
Ětiskárna, skener atd.ě, p ímo nesouvisející s projektem, 

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

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) po ízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého 
majetku - základní HW Ěmodem, informační kiosek, osobní PC nebo notebookě  
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a výdaje na jeho zprovozn ní Ěinstalace, doprava od prodejce na místo instalace, 
pokud však doprava není součástí bezplatných služeb prodejceě, 

b) základní SW Ěoperační systém a jeho zprovozn níě, 
c) základní prvky datových sítí – p enosové prvky a technologie Ěvčetn  prvků  

pro zlepšení dostupnosti GSMě, 
d) poplatek za z ízení p ipojení k internetu Ějednorázový instalační poplatek v cen  

b žné v daném míst  bez m síčních poplatků za provoz p ipojeníě, 
e) náklady na projektovou dokumentaci sítí a studie p ípravy NGA sít . 

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

smlouvy, použijí se p ednostn  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 ípadn  
nebudou n které náklady uvedeny v t chto 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 obecn  platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „zákon o účetnictvíě, 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci Ěnap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.ě. 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 zn ní pozd jších 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 edm tné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné form  chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečn né p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odd len   
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačn  uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce Ěfaktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.ě uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01978.0006, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní dan , 
Ěvyjma daní z mezd a odm n zam stnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelnéě. Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez dan  z p idané hodnoty Ědále jen „DPH“ě v p ípad , 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 zn ní pozd jších p edpisů. V takovém p ípad  může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. ĚV p ípad  
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozd ji do 31. 5. 201Řě Úhradou DPH je v tomto p ípad  myšlen p evod na účet 
p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený speciáln  
pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu Ěmožno i výpisem z elektronického bankovnictvíě nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 30. 6. 201Ř záv rečnou zprávu, jejíž vzor je umíst n  
na http://www.kr-vysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicit  a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhrad , 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávn n provád t 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.ě, jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii záv rečné 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 ípad ,  

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

 
 

Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávn n provád t kontrolu pln ní této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákonů Ězákon o finanční kontroleě, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „kontrola“ě. 

 
2) Kraj je oprávn n provád t kontrolu v průb hu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v n mž m la 
být spln na poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. aě – písm. fě a písm.  
i) – písm. kě 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 ípad  informování sd lovacích 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 ípad , 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 nejmén  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 ípadn  označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umíst n.  

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

v její bezprost ední blízkosti umíst na 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 nejmén  3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadn  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 zm n  zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správ  soudů a o zm n  n kterých dalších zákonů 
Ězákon o soudech a soudcíchě, ve zn ní pozd jších p edpisů, Ězákon o ochranných 
známkáchě, ve zn ní pozd jších 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 zam ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezat žovat tento majetek ani jeho část žádnými 
v cnými právy t etích osob, včetn  zástavního práva bez v domí 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 v domí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

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

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

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

rozhodnutí p íjemce o p em n  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 oprávn nými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejn ní 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 n kterých smluv, uve ejňování t chto smluv  
a o registru smluv Ězákon o registru smluvě splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávn nou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Š astná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli zm ny této smlouvy lze provád t pouze formou písemných postupn  

číslovaných dodatků na základ  dohody obou smluvních stran s výjimkou zm ny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Zm nu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávn n provést P íjemce jednostrann  s tím, že tuto zm nu je 
povinen oznámit Kraji. Zm nu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávn n provést Kraj 
jednostrann  s tím, že tuto zm nu je povinen oznámit P íjemci. Zm ny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem m ní zam 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 výslovn  prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejn ním celého textu smlouvy 
včetn  podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly sv 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 pln ní 
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 základ  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 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlav  dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Zdeněk Borůvka Mgr. Pavel Pacal 
 ředitel nám stek 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)

 FV01978-07_04_17-6 

Název grantového programu Infrastruktura ICT 2017

Název projektu Zasíťování areálu na ulici Žďárského

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 provozujeme v areálu na ulici 
Žďárského mini síť, do které jsou připojeni 
administrativní pracovníci. Připojení ostatních 
zaměstnanců, učitelů a žáků je velmi 
komplikované a problémové. V tomto areálu je 
potřeba propojit několik budov prostřednictvím 
optické kabeláže a následně v těchto budovách 
vybudovat stíněnou strukturovanou kabeláž. V 
budovách by bylo vhodné umístit i Access Pointy 
bezdrátové sítě.

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

Cílem projektu je zasíťování areálu na ulici 
Žďárského. Vytvoření optických páteřních propojů 
mezi budovami. Instalace několika bezdrátových 
AP v jednotlivých budovách. Zvýšení rychlosti. 
Vyšší využitelnost datové sítě. Připojení většího 
počtu zaměstnanců i studentů do počítačové sítě a 
internetu.

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

Všichni zaměstnanci a studenti školy. Díky 
zapojení do projektu EDUROAM, tak i pro 
všechny, kteří již v tomto systému jsou zapojeni.

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 bude vybudování kvalitní a 
spolehlivé strukturované kabeláže v areálu na ulici 
Žďárského. Dalším výstupem je vybudování 
bezdrátové sítě taktéž v tomto areálu. Zprovoznění 
EDUROAM

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 
deseti měsíců po vyhlášení výsledků. Závěr 
projektu, evaluace, vyúčtování do 31.5.2018



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

420 500 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

250 000 Kč 59,45 %

- z toho investiční 
dotace

100 000 Kč 40,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

150 000 Kč 60,00 %

Spoluúčast žadatele 170 500 Kč 40,55 %

- z toho investiční 
spoluúčast

68 000 Kč 39,88 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

102 500 Kč 60,12 %

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. Popis základní topologie sítě
6. 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 

a) přínos projektu pro zpřístupnění technologií domácnostem, firmám a organizacím. Jsme 
příspěvková organizace a je nejspíš zbytečné psát o počtu obyvatel a procentu pokrytí. Počet 
připojených občanů se špatně vyčísluje. Díky tomuto projektu bude možné připojit přibližně 200 
zaměstnanců a studentů školy. 

b) význam pro zkvalitnění síťové infrastruktury kraje. V současné době jsme aktivně připojeni do 
krajské páteřní sítě ROWANET a v naši organizaci ji využíváme. Nemáme však již další 
prostředky na distribuci této krajské páteřní sítě dál. Projekt by zajistil zasíťování a vytvoření 
bezdrátové sítě v areálu na ulici Žďárského. 

c) životnost pořízených technologií a projektů. V rámci projektu žádáme o prostředky na 
vybudování strukturované kabeláže v areálu na ulici Žďárského. Životnost těchto prvků se 
udává v letech. Jedná se o vybudování pasivní části sítě: optické kabely, STP kabely a 
zásuvky, kde se předpokládá životnost více jak deset let. U aktivních částí, přepínačů se dá 
životnost pouze odhadovat. Podle zkušeností, odhadujeme životnost těchto prvků také na deset 
let. Záruka na tyto aktivní prvky bývá většinou doživotní. 

d) životnost projektu. Životnost projektu mohu pouze odhadovat, možná se objeví nějaká nová a 
převratná technologie, která časem nahradí rychlou a kvalitní strukturovanou kabeláž, ale 
momentálně taková technologie není. Bezdrátovou síť v našem areálu provozujeme již několik 
let a narážíme na omezení této technologie. I nadále však chceme v tomto trendu pokračovat a 
rozšiřovat a vylepšovat oba v dnešní době používané standardy pro připojení k počítačové síti, 
strukturovanou kabeláž i WiFi. Přichází doba BYOD, kdy si uživatelé vnáší svá zařízení do 
práce, školy a tato zařízení chtějí používat. Možnost připojení k počítačové síti jim toto umožní. 

e) otevřená síť. V současné době provozujeme v areálu na ulici Žďárského mini síť pro 
administrativní pracovníky. Tato síť nemá parametry pro připojení většího množství koncových 
zařízení. Naší bezdrátovou sít chceme rozšířit i na zmiňovaný areál. V bezdrátové síti 
provozujeme několik SSID. Jsou to sítě pro učitele, studenty a GUEST. Poslední zmiňovanou 
síť je možné považovat za otevřenou a volně dostupnou. Co momentálně nemáme a chceme 
ve spolupráci s krajem realizovat, je zapojení do celosvětové sítě EDUROAM. Tato síť je po 
registraci dostupná po celém světě. Síť GUEST je určena pro návštěvníky našeho areálu. Po 
registraci a vygenerování ticketu má host dostupný internet po dobu návštěvy. Neregistrovaným 
hostům chceme internet zpřístupnit také, ale z důvodu zabránění nekontrolovatelného 
stahování, bude tato síť dostupná pro jedno koncové zařízení denně po omezenou dobu a bude 
zde nastaven limit pro množství stažených dat. 

f) řešení uživatelské mobility. Díky vybudování bezdrátové sítě v areálu na ulici Žďárského bude 
využití sítě větší a připojení bude pohodlnější a snadnější. Nebude docházet k neustálému 
odpojování a připojování zařízení. V době nižší zátěže je možné se v rámci WiFi sítě pohybovat 
bez ztráty spojení. 

 

Subjekt 

Střední průmyslová škola Třebíč 

Manželů Curieových 734 

674 01 Třebíč 

 

Vyplnil: Ing. Jiří Nováček 



 

 

          

PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ 
PROJEKTU 

 

 

Veškeré náklady jsou pouze na zakoupení materiálu. Náklady spojené s instalací, 
zavedením a zprovozněním jsou v naši režii. 
  

Položka Množství Cena za jedn. Cena za množ. 

Optická kabeláž 500   25 12 500 

Strukturovaná kabeláž 2000   15 30 000 

Switch 48Gb/s + 2SFP 5 9 000 45 000 

SFP moduly 10 1 500 15 000 

miniRACK, optická vana, zakončení optiky 5 4 500 22 500 

Patch panel na patra 5 2 000 10 000 

Optické propojení kabel-switch 5  500 2 500 

Drátěné žlaby [m] 200  140 28 000 

Lišty [m] 100   50 5 000 

zásuvky 50  260 13 000 

miniCOM 100  220 22 000 

Centrální switch pro SFP moduly 2 20 000 40 000 

WiFi AP 15 7 000 105 000 

WiFi kontrolér 1 20 000 20 000 

Projekt zasíťování 1 50 000 50 000 

C E L K E M 420 500 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 základ  dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „občanský zákoník“ě 

 
(FV01978.0009) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím B hounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pov en: Mgr. Pavel Pacal, nám stek hejtmana 
Ědále jen “Kraj”ě 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  

a 
 
Městys Kamenice 
Adresa: Kamenice 481, Kamenice, 58823  
IČO: 286079 
zastoupen: Mgr. Eva Jelenová, Starostka 
Ědále jen “P íjemce”ě  
bankovní spojení: ČESKÁ SPO ITELNA A.S. 

číslo účtu: 1466050389/0800 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
Ědále jen „dotace“ě na realizaci akce Datová sí  M styse Kamenice - etapa V, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 Ědále jen „akce“ě.  

 
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 smlouv  p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpov dnost, 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 písemn  

sd lí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou Ěudržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…ě na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 247371 Kč Ěslovy: 

dv st čty icetsedmtisíct istasedmdesátjedna korun českýchě. 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce Ěobjem akceě 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 618428 Kč 

Výše dotace v Kč 247371Kč 

Výše dotace v %  40 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 60 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 371057 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 nem ní, 
tzn., že absolutní částka dotace se úm rn  sníží. V p ípad , 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 správ  a o zm n  n kterých zákonů Ězákon o finanční kontroleě,  
ve zn ní pozd jších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

 
 
 
 

 



Strana 3 (celkem 7)  

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázov  bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozd ji 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení záv rečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. fě této smlouvy. V p ípad , že záv rečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. fě této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

nejpozd ji do 31. 5. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávn nými 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 nejpozd ji do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní dan  a daň z p idané hodnoty Ěplatí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných pln ní p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet dan  z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v pom rné 
výšiě, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. dě této smlouvy, 

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

zabezpečení a zdravotní pojišt ní P íjemce za zam stnance,  
d) náklady na nákup v cí osobní pot eby,  
e) úhrada úv rů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohošt ní, 
h) veškeré provozní Ěúdržba 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.ě  
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 Ěcestovné, reprezentace apod.ě a výdaje na pohošt ní a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
mě po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky 

Ěvideo, fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.ě včetn  HW periferií 
Ětiskárna, skener atd.ě, p ímo nesouvisející s projektem, 

ně zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v dob  realizace akce, 
oě jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
pě veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) po ízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého 
majetku - základní HW Ěmodem, informační kiosek, osobní PC nebo notebookě  
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a výdaje na jeho zprovozn ní Ěinstalace, doprava od prodejce na místo instalace, 
pokud však doprava není součástí bezplatných služeb prodejceě, 

b) základní SW Ěoperační systém a jeho zprovozn níě, 
c) základní prvky datových sítí – p enosové prvky a technologie Ěvčetn  prvků  

pro zlepšení dostupnosti GSMě, 
d) poplatek za z ízení p ipojení k internetu Ějednorázový instalační poplatek v cen  

b žné v daném míst  bez m síčních poplatků za provoz p ipojeníě, 
e) náklady na projektovou dokumentaci sítí a studie p ípravy NGA sít . 

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

smlouvy, použijí se p ednostn  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 ípadn  
nebudou n které náklady uvedeny v t chto 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 obecn  platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „zákon o účetnictvíě, 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci Ěnap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.ě. 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 zn ní pozd jších 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 edm tné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné form  chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečn né p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odd len   
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačn  uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce Ěfaktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.ě uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01978.0009, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní dan , 
Ěvyjma daní z mezd a odm n zam stnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelnéě. Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez dan  z p idané hodnoty Ědále jen „DPH“ě v p ípad , 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 zn ní pozd jších p edpisů. V takovém p ípad  může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. ĚV p ípad  
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozd ji do 31. 5. 201Řě Úhradou DPH je v tomto p ípad  myšlen p evod na účet 
p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený speciáln  
pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu Ěmožno i výpisem z elektronického bankovnictvíě nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 30. 6. 201Ř záv rečnou zprávu, jejíž vzor je umíst n  
na http://www.kr-vysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicit  a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhrad , 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávn n provád t kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

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

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.ě, jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii záv rečné 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 ípad ,  

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

 
 

Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávn n provád t kontrolu pln ní této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákonů Ězákon o finanční kontroleě, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „kontrola“ě. 

 
2) Kraj je oprávn n provád t kontrolu v průb hu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v n mž m la 
být spln na poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. aě – písm. fě a písm.  
i) – písm. kě 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 ípad  informování sd lovacích 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 ípad , 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 nejmén  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 ípadn  označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umíst n.  

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

v její bezprost ední blízkosti umíst na 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 nejmén  3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadn  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 zm n  zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správ  soudů a o zm n  n kterých dalších zákonů 
Ězákon o soudech a soudcíchě, ve zn ní pozd jších p edpisů, Ězákon o ochranných 
známkáchě, ve zn ní pozd jších 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 zam ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezat žovat tento majetek ani jeho část žádnými 
v cnými právy t etích osob, včetn  zástavního práva bez v domí 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 v domí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

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

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

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

rozhodnutí p íjemce o p em n  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 oprávn nými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejn ní 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 n kterých smluv, uve ejňování t chto smluv  
a o registru smluv Ězákon o registru smluvě splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávn nou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Š astná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli zm ny této smlouvy lze provád t pouze formou písemných postupn  

číslovaných dodatků na základ  dohody obou smluvních stran s výjimkou zm ny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Zm nu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávn n provést P íjemce jednostrann  s tím, že tuto zm nu je 
povinen oznámit Kraji. Zm nu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávn n provést Kraj 
jednostrann  s tím, že tuto zm nu je povinen oznámit P íjemci. Zm ny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem m ní zam 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 výslovn  prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejn ním celého textu smlouvy 
včetn  podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly sv 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 pln ní 
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 základ  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 13. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlav  dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Eva Jelenová Mgr. Pavel Pacal 
 Starostka nám stek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základ  dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „občanský zákoník“ě 

 
(FV01978.0010) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím B hounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pov en: Mgr. Pavel Pacal, nám stek hejtmana 
Ědále jen “Kraj”ě 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Trnava 
Adresa: Trnava 32, Trnava, 67401  
IČO: 290599 
zastoupen:  B etislav Česnek, starosta obce 
Ědále jen “P íjemce”ě  
bankovní spojení: ČESKÁ SPO ITELNA A.S. 

číslo účtu: 1520134349/0800 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
Ědále jen „dotace“ě na realizaci akce Optická sí  obce Trnava - 2.etapa, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
Ědále jen „akce“ě.  

 
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 smlouv  p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpov dnost, 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 písemn  

sd lí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou Ěudržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…ě na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 250000 Kč Ěslovy: dv st padesáttisíc 

korun českýchě. 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce Ěobjem akceě 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 508200 Kč 

Výše dotace v Kč 250000Kč 

Výše dotace v %  49,19 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50,81 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 258200 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 nem ní, 
tzn., že absolutní částka dotace se úm rn  sníží. V p ípad , 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 správ  a o zm n  n kterých zákonů Ězákon o finanční kontroleě,  
ve zn ní pozd jších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

 
Dotace bude poskytnuta jednorázov  bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozd ji 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení záv rečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. fě této smlouvy. V p ípad , že záv rečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. fě této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

nejpozd ji do 31. 5. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávn nými 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 nejpozd ji do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní dan  a daň z p idané hodnoty Ěplatí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných pln ní p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet dan  z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v pom rné 
výšiě, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. dě této smlouvy, 

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

zabezpečení a zdravotní pojišt ní P íjemce za zam stnance,  
d) náklady na nákup v cí osobní pot eby,  
e) úhrada úv rů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohošt ní, 
h) veškeré provozní Ěúdržba 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.ě  
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 Ěcestovné, reprezentace apod.ě a výdaje na pohošt ní a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
mě po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky 

Ěvideo, fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.ě včetn  HW periferií 
Ětiskárna, skener atd.ě, p ímo nesouvisející s projektem, 

ně zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v dob  realizace akce, 
oě jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
pě veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) po ízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého 
majetku - základní HW Ěmodem, informační kiosek, osobní PC nebo notebookě  
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a výdaje na jeho zprovozn ní Ěinstalace, doprava od prodejce na místo instalace, 
pokud však doprava není součástí bezplatných služeb prodejceě, 

b) základní SW Ěoperační systém a jeho zprovozn níě, 
c) základní prvky datových sítí – p enosové prvky a technologie Ěvčetn  prvků  

pro zlepšení dostupnosti GSMě, 
d) poplatek za z ízení p ipojení k internetu Ějednorázový instalační poplatek v cen  

b žné v daném míst  bez m síčních poplatků za provoz p ipojeníě, 
e) náklady na projektovou dokumentaci sítí a studie p ípravy NGA sít . 

 

6) V p ípad , že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostn  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 ípadn  
nebudou n které náklady uvedeny v t chto 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 obecn  platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „zákon o účetnictvíě, 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci Ěnap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.ě. 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 zn ní pozd jších 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 edm tné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné form  chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečn né p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odd len   
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačn  uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce Ěfaktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.ě uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01978.0010, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní dan , 
Ěvyjma daní z mezd a odm n zam stnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelnéě. Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez dan  z p idané hodnoty Ědále jen „DPH“ě v p ípad , 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 zn ní pozd jších p edpisů. V takovém p ípad  může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. ĚV p ípad  
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozd ji do 31. 5. 201Řě Úhradou DPH je v tomto p ípad  myšlen p evod na účet 
p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený speciáln  
pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu Ěmožno i výpisem z elektronického bankovnictvíě nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 30. 6. 201Ř záv rečnou zprávu, jejíž vzor je umíst n  
na http://www.kr-vysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicit  a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhrad , 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávn n provád t kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

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

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.ě, jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii záv rečné 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 ípad ,  

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

 
 

Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávn n provád t kontrolu pln ní této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákonů Ězákon o finanční kontroleě, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „kontrola“ě. 

 
2) Kraj je oprávn n provád t kontrolu v průb hu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v n mž m la 
být spln na poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. aě – písm. fě a písm.  
i) – písm. kě 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 ípad  informování sd lovacích 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 ípad , 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 nejmén  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 ípadn  označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umíst n.  

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

v její bezprost ední blízkosti umíst na 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 nejmén  3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadn  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 zm n  zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správ  soudů a o zm n  n kterých dalších zákonů 
Ězákon o soudech a soudcíchě, ve zn ní pozd jších p edpisů, Ězákon o ochranných 
známkáchě, ve zn ní pozd jších 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 zam ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezat žovat tento majetek ani jeho část žádnými 
v cnými právy t etích osob, včetn  zástavního práva bez v domí 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 v domí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V p ípad , že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázn  ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

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

rozhodnutí p íjemce o p em n  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 oprávn nými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejn ní 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 n kterých smluv, uve ejňování t chto smluv  
a o registru smluv Ězákon o registru smluvě splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávn nou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Š astná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli zm ny této smlouvy lze provád t pouze formou písemných postupn  

číslovaných dodatků na základ  dohody obou smluvních stran s výjimkou zm ny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Zm nu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávn n provést P íjemce jednostrann  s tím, že tuto zm nu je 
povinen oznámit Kraji. Zm nu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávn n provést Kraj 
jednostrann  s tím, že tuto zm nu je povinen oznámit P íjemci. Zm ny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem m ní zam 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 výslovn  prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejn ním celého textu smlouvy 
včetn  podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly sv 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 pln ní 
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 základ  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 13. 4. 2017. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlav  dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Břetislav Česnek Mgr. Pavel Pacal 
 starosta obce nám stek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základ  dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „občanský zákoník“ě 

 
(FV01978.0011) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím B hounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pov en: Mgr. Pavel Pacal, nám stek hejtmana 
Ědále jen “Kraj”ě 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Město Velké Meziříčí 
Adresa: Radnická 2ř/1, Velké Mezi íčí, 59401  
IČO: 295671 
zastoupen: Ing. Radovan Necid, starosta 
Ědále jen “P íjemce”ě  
bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA A.S. 

číslo účtu: 9005-1523751/0100 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
Ědále jen „dotace“ě na realizaci akce Rozší ení metropolitní sít  Velké Mezi íčí, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 Ědále jen „akce“ě.  

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

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpov dnost, 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 písemn  

sd lí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou Ěudržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…ě na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 250000 Kč Ěslovy: dv st padesáttisíc 

korun českýchě. 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce Ěobjem akceě 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 417679 Kč 

Výše dotace v Kč 250000Kč 

Výše dotace v %  59,85 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 40,15 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 167679 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 nem ní, 
tzn., že absolutní částka dotace se úm rn  sníží. V p ípad , 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 správ  a o zm n  n kterých zákonů Ězákon o finanční kontroleě,  
ve zn ní pozd jších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

 
Dotace bude poskytnuta jednorázov  bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozd ji 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení záv rečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. fě této smlouvy. V p ípad , že záv rečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. fě této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

nejpozd ji do 31. 5. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávn nými 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 nejpozd ji do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní dan  a daň z p idané hodnoty Ěplatí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných pln ní p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet dan  z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v pom rné 
výšiě, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. dě této smlouvy, 

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

zabezpečení a zdravotní pojišt ní P íjemce za zam stnance,  
d) náklady na nákup v cí osobní pot eby,  
e) úhrada úv rů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohošt ní, 
h) veškeré provozní Ěúdržba 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.ě  
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 Ěcestovné, reprezentace apod.ě a výdaje na pohošt ní a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
mě po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky 

Ěvideo, fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.ě včetn  HW periferií 
Ětiskárna, skener atd.ě, p ímo nesouvisející s projektem, 

ně zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v dob  realizace akce, 
oě jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
pě veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) po ízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého 
majetku - základní HW Ěmodem, informační kiosek, osobní PC nebo notebookě  
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a výdaje na jeho zprovozn ní Ěinstalace, doprava od prodejce na místo instalace, 
pokud však doprava není součástí bezplatných služeb prodejceě, 

b) základní SW Ěoperační systém a jeho zprovozn níě, 
c) základní prvky datových sítí – p enosové prvky a technologie Ěvčetn  prvků  

pro zlepšení dostupnosti GSMě, 
d) poplatek za z ízení p ipojení k internetu Ějednorázový instalační poplatek v cen  

b žné v daném míst  bez m síčních poplatků za provoz p ipojeníě, 
e) náklady na projektovou dokumentaci sítí a studie p ípravy NGA sít . 

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

smlouvy, použijí se p ednostn  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 ípadn  
nebudou n které náklady uvedeny v t chto 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 obecn  platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „zákon o účetnictvíě, 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci Ěnap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.ě. 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 zn ní pozd jších 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 edm tné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné form  chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečn né p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odd len   
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačn  uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce Ěfaktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.ě uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01978.0011, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní dan , 
Ěvyjma daní z mezd a odm n zam stnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelnéě. Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez dan  z p idané hodnoty Ědále jen „DPH“ě v p ípad , 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 zn ní pozd jších p edpisů. V takovém p ípad  může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. ĚV p ípad  
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozd ji do 31. 5. 201Řě Úhradou DPH je v tomto p ípad  myšlen p evod na účet 
p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený speciáln  
pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu Ěmožno i výpisem z elektronického bankovnictvíě nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 30. 6. 201Ř záv rečnou zprávu, jejíž vzor je umíst n  
na http://www.kr-vysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicit  a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhrad , 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávn n provád t 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.ě, jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii záv rečné 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 ípad ,  

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

 
 

Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávn n provád t kontrolu pln ní této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákonů Ězákon o finanční kontroleě, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „kontrola“ě. 

 
2) Kraj je oprávn n provád t kontrolu v průb hu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v n mž m la 
být spln na poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. aě – písm. fě a písm.  
i) – písm. kě 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 ípad  informování sd lovacích 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 ípad , 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 nejmén  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 ípadn  označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umíst n.  

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

v její bezprost ední blízkosti umíst na 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 nejmén  3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadn  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 zm n  zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správ  soudů a o zm n  n kterých dalších zákonů 
Ězákon o soudech a soudcíchě, ve zn ní pozd jších p edpisů, Ězákon o ochranných 
známkáchě, ve zn ní pozd jších 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 zam ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezat žovat tento majetek ani jeho část žádnými 
v cnými právy t etích osob, včetn  zástavního práva bez v domí 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 v domí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

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

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

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

rozhodnutí p íjemce o p em n  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 oprávn nými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejn ní 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 n kterých smluv, uve ejňování t chto smluv  
a o registru smluv Ězákon o registru smluvě splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávn nou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Š astná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli zm ny této smlouvy lze provád t pouze formou písemných postupn  

číslovaných dodatků na základ  dohody obou smluvních stran s výjimkou zm ny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Zm nu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávn n provést P íjemce jednostrann  s tím, že tuto zm nu je 
povinen oznámit Kraji. Zm nu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávn n provést Kraj 
jednostrann  s tím, že tuto zm nu je povinen oznámit P íjemci. Zm ny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem m ní zam 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 výslovn  prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejn ním celého textu smlouvy 
včetn  podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly sv 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 pln ní 
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 základ  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 13. 4. 2017. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlav  dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Radovan Necid Mgr. Pavel Pacal 
 starosta nám stek 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)

 FV01978-13_04_17-11 

Název grantového programu Infrastruktura ICT 2017

Název projektu Rozšíření metropolitní sítě Velké Meziříčí

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Město Velké Meziříčí

Právní forma: Obecní úřad

Ulice: Radnická 29/1

Obec: Velké Meziříčí

PSČ: 59401

Pošta:          

IČO/RČ: 00295671

Název banky: KOMERČNÍ BANKA A.S.

Číslo účtu: 9005-1523751/0100

Statutární zástupce žadatele

Titul: Ing.

Jméno: Radovan

Příjmení: Necid

Funkce: starosta

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing.

Jméno: Josef

Příjmení: Švec

Funkce: vedoucí správního odboru

Email: svec@velkemezirici.cz

Tel.: 566781150

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)

Město Velké Meziříčí

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

V současné době Město Velké Meziříčí provozuje 
poměrně rozsáhlou infrastrukturu metropolitní sítě 
budovanou v minulých letech. Tato metropolitní síť 
je kombinovaná - částečně realizovaná optickými 
kabely (převážná část) a v minimálním rozsahu 
bezdrátovou technologií. V současné době 
metropolitní síť propojuje tyto objekty a 
organizace:4 budovy MěÚ, ZŠ Školní, ZŠ 
Oslavická, ZŠ Sokolovská, ZŠ Komenského, 
Základní umělecká škola, Knihovna VM, Jupiter 
club, Hasičská zbrojnice, Dům dětí a mládeže, 
Sociální služby města, LSPP, Gymnázium, 
Praktická škola, Jídelna Poštovní, pohřební 
služba, mateřské centrum Kopretina, ekologické 
centrum Ostrůvek, archív MěÚ, Policie ČR, Úřad 
práce, uřední deska a veřejný kiosek na Náměstí. 
V těchto budovách zajišťujeme připojení k 
internetu a ve většině z nich provozujeme IP 
telefonii, kde centrální server (ústředna) IP 
telefonie je umístěn v serverovně Městského 
úřadu. Prostřednictvím optické metropolitní sítě 
dochází každý rok ke stále zvětšujícímu se objemu 
dat protékajících páteřní infrastrukturou. V případě 
výpadku hlavní konektivity do internetu nedojde k 
výpadku v celé metropolitní síti - zajištěno 
náhradní konektivitou druhého poskytovatele.
V rámci grantové žádosti předkládáme řešení 
rozšíření a zkvalitnění celé metropolitní sítě 
Velkého Meziříčí - otevřená síť, pořízení prvků pro 
chod metropolitní sítě.
Dále předkládáme rozšíření metropolitní sítě na 
ulici Sokolovská a Poštovní při rekonstrukci mostu 
přes řeku Oslava a také v lokalitě u Gymnázia 
směrem na Třebíč, rozšíření metropolitní sítě 
jižním směrem – její možné využití krajem 
Vysočina pro plánované připojení.

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

- Zvýšení spolehlivosti Metropolitní sítě Velké 
Meziříčí pořízením nových prvků metropolitní sítě.
- Posílení a rozšíření Metropolitní sítě Města Velké 
Meziříčí v rámci jižní části města a realizované 
lokality.
- zvýšení bezpečnosti a efektivity této sítě,
- rozšíření metropolitní sítě a připojení dalších 
lokalit a možnost využití rozšíření pro ROWAnet.



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

Cílovými skupinami jsou:Občané a návštěvníci 
města, Městský úřad Velké Meziříčí,Organizace a 
firmy ve Velkém Meziříčí, možnost připojení 
komerčních subjektů.
Přínos: Přístup k vysokorychlostnímu internetu, 
Souborové složky – datové uložiště pro organizace 
na metropolitní síti, Přístup k webovým službám, 
Městský kamerový systém Velkého Meziříčí, VoIP, 
IPTV

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

Viz příloha č. 4 Podrobný slovní popis projektu

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

Výstupy projektu jsou - Zvýšení parametrů a 
spolehlivosti celé Metropolitní sítě Velkého Meziříčí 
pořízením a nasazením dalších nových prvků 
metropolitní sítě.
Zvýšení spolehlivosti metropolitní sítě rozšířením 
Metropolitní sítě Velké Meziříčí do dalších lokalit - 
v budoucnu možnost využití instalovaných 
optických vláken Krajem Vysočina.

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

zahájení po podpisu smlouvy cca 30.6.2017, 
ukončení do 31.5. 2018

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

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

Město Velké Meziříčí již úspěšně realizovalo 
projekty v rámci grantových programů jak vlastními 
silami, tak za účasti externích dodavatelů. Získané 
zkušenosti a odborné znalosti využije realizační 
tým i v tomto grantovém programu Infrastruktura 
ICT 2017.



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

417 679 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

250 000 Kč 59,85 %

- z toho investiční 
dotace

250 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

     Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 167 679 Kč 40,15 %

- z toho investiční 
spoluúčast

84 079 Kč 50,14 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

83 600 Kč 49,86 %

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: Stručný popis naplnění specifických kritérií
Příloha č. 2: Doklad o právní subjektivitě žadatele
Příloha č. 3: Příloha podle zákona č. 250/2000 Sb.
Příloha č. 4: Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
Příloha č. 5: Podrobný slovní popis projektu
Příloha č. 6: Popis základní topologie sítě, použitých technologií a popis servisního 
modelu

V e Velkém Meziříčí  dne 13.4.2017 ................................................
.

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 : Stručný popis naplnění specifických kritérií 
 

a) přínos projektu pro zpřístupnění technologií domácnostem, firmám a organizacím 
(uveďte počet obyvatel v obci celkem a dále procento pokrytí či procento / počet 
připojených domácností, firem, popř. organizací, popište přínos projektu a procento 
pokrytí vzhledem k počtu obyvatel, žádoucí je vyšší procento pokrytí) (bodové 
rozpětí 0-4) 

Přínosem tohoto projektu je: 
- Zvýšení spolehlivosti Metropolitní sítě Velké Meziříčí pořízením nových prvků 
metropolitní sítě, 
- Posílení a rozšíření Metropolitní sítě Města Velké Meziříčí v jižní a západní části 
města  
- zvýšení bezpečnosti a efektivity této sítě, 
- rozšíření metropolitní sítě až za hranice obytné zástavby možnost připojení dalších 
lokalit a využití pro ROWAnet. 

 
V obci je cca 11700 obyvatel a možnost využít této rozšířené sítě budou mít všichni 
obyvatelé, spolu s návštěvníky města. Na metropolitní síť je připojeno 26 budov. 
V budovách Městského úřadu, základních školách a kulturním centru je provozováno 
celkem 13 veřejných PIAPů. Dále plánujme v rámci pořízení aktivních páteřních 
prvků, které nahradí zastaralé, čímž dojde ke zkvalitnění celé metropolitní sítě,  
rovněž zřízení nového PIAPu pro širokou veřejnost. V Městské knihovně a 
Turistickém informačním centru, jsou návštěvníkům k dispozici PC s veřejným 
internetem. Na Náměstí umístěn kiosek veřejného internetu a elektronická úřední 
deska. 

 

b) význam pro zkvalitnění síťové infrastruktury kraje (návaznost na další metropolitní 
nebo regionální sítě, v případě návaznosti na krajskou páteřní síť ROWANet popište, 
zda aktivně využíváte služby poskytované touto sítí) (bodové rozpětí 0-4) 

Metropolitní síť Města Velké Meziříčí je propojena se sítí ROWANet a aktivně 
využíváme služby poskytované touto sítí, budováním metropolitní sítě se i zkvalitňuje 
a rozšiřuje síťová infrastruktura kraje. Tímto projektem se rozšiřuje síť ROWANet o 
dva nové optické segmenty – připojení dvou nových koncových bodů. Současně se 
zkvalitní síťová infrastruktura metropolitní sítě Velké Meziříčí tím, že dojde k pořízení 
aktivních páteřních prvků, které nahradí zastaralé, čímž dojde ke zkvalitnění celé 
metropolitní sítě Návaznost na Metropolitní síť Velké Meziříčí. 

 

c) životnost pořízených technologií a projektů (kvalita přenosové technologie, použité 
frekvence, koncová kapacita přípojky (agregace), celková kapacita přípojky 
k internetu, morální životnost technologií) (bodové rozpětí 0-4) 

V rámci osvědčených technologií je k propojování subjektů metropolitní sítě zvolen 
v dnešní době sice finančně náročnější avšak technologicky dosud nejkvalitnější 
optický kabel. Ke stávající Metropolitní síti se připojují nově připojované organizace 
pomoci optického kabelu. Vnitřní kapacita přípojky je 1 Gb/s. Kapacita přípojky 
k internetu je omezena pouze nasmlouvanými službami v rámci sítě ROWANET. 



 

 

 

d) životnost projektu (udržitelnost finanční, organizační, servisní model sítě apod.) 
(bodové rozpětí 0-3) 

Udržitelnost nejen nově budovaných částí metropolitní sítě, ale celý projekt 
metropolitní sítě Velké Meziříčí je finančně, technicky i organizačně garantován 
městem. Správu a servis zajišťuje Město Velké Meziříčí. V případě vážných poruch 
dochází k oslovení externí firmy. 

 

e) otevřená síť (uveďte, zda síť bude řešena jako otevřená či nikoliv) (bodové rozpětí 
0-4) 

 

Metropolitní síť města Velké Meziříčí je sítí otevřenou, umožňuje připojení všech 
objektů a ve spolupráci s Krajským úřadem nejširší veřejnost, v největší míře se ale 
zaměřuje na propojování organizací města, Kraje Vysočina a státní správy. Na 13 
veřejných PIAPech ve městě se může připojit kterýkoliv obyvatel nebo turista města. 

 

f) řešení uživatelské mobility (wifi sítě, veřejné PIAPY – místa s veřejně přístupným 
internetem) (bodové rozpětí 0-1) 

 

Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění síťové infrastruktury metropolitní sítě 
Velké Meziříčí, tím i ke zkvalitnění WiFi sítě ROWANetfree, private a eduroam. V 
současné době provozováno ve Velkém Meziříčí 13 veřejných PIAPů. V rámci tohoto 
projektu rovněž dojde ke zřízení nového PIAPu pro širokou veřejnost. Možné využití 
občany i podnikateli v jejich čekacích dobách. Veřejný internet na Náměstí a 
elektronická úřední deska, zajištění komfortnějšího přístupu k veřejnému internetu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 2: Doklad o právní subjektivitě žadatele 
 

- obec (město, městys) - doklad o právní subjektivitě nepředkládá; 
 
 
Příloha č. 4 :Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 
 
 
Shrnutí  

A)Prvky 
metropolitní sítě 

83.600,- 

B) Metropolitní síť 
Gymnázium – 
K Novému Nádraží 

217.594,- 

C)Metropolitní síť 
– Sokolovská – 
Poštovní 

116.485,- 

Celkem 417.679,- 
 
A) Prvky metropolitní sítě 

 
 jednotka množství Cena za 

jednotku [Kč] 
Cena celkem 

Giga MiniMmc 
Mediakonvertor 
IMC 865-10735 

ks 1 12200 12200 

Giga MiniMmc 
Mediakonvertor 
IMC 865-10734 

ks 1 13100 13100 

Optické patch 
kabely 

ks 6 400 2400 

Mikrotik RB 
951G -2HnD 

ks 2 2100 4200 

Mikrotik RB 
2011UiAS-
2HnD-IN 

Ks 1 3500 3500 

HP 2530 Poe 24 
portů 

Ks 1 23200 23200 

HP 3800 – 24G-
PoE-2XG 

Ks 1 25000 25000 

Celkem 83.600,- 



B) Rozšíření metropolitní sítě Gymnázium – K Novému Nádraží 
 

 
Cena včetně DPH      217.594,- Kč 

 
 

C) Rozšíření metropolitní sítě Sokolovská - Poštovní 
 
 jednotka množství Cena za 

jednotku [Kč] 
Cena celkem 

HDPE trubka  
40/33 

m 140 42 5880 

Pokládka HDPE m 140 22 3080 
Dodávka krycí 
fólie 

m 140 8 1120 

Výkop 
v uvedené 
lokalitě 

m 80 390 31200 

Výkop zámková 
dlažba 

m 50 540 27000 

Arot d110 m 15 92 1380 
Uložení arot m 15 23 345 
Kabelová 
komora 

ks 1 11000 11000 

Ok 24 vlákno 
SM 

m 150 50 7500 

Záfuk OK m 150 25 3750 



Svár v optické 
komoře 

ks 6 440 2640 

Pictail E2000 ks 6 400 2400 
Průchodka 
E2000 

ks 6 300 1800 

Zajištění 
územního 
souhlasu 

Ks 1 8000 8000 

Vytýčení IS Ks 1 4000 4000 
Geo zaměření ks 1 3990 3990 
Měření OK ks 2 700 1400 
Celkem 116.485,- 
 
 
Položka A je neinvestiční položka a je hrazena pouze z prostředků žadatele. 
Položka B a C je položka investiční a je hrazena jak z vlastních prostředků, tak 
z prostředků Fondu Vysočiny.. 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základ  dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „občanský zákoník“ě 

 
(FV01978.0012) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím B hounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pov en: Mgr. Pavel Pacal, nám stek hejtmana 
Ědále jen “Kraj”ě 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6800 
  

a 
 
Obec Dyjice 
Adresa: Dyjice 20, Dyjice, 58856  
IČO: 42634679 
zastoupen: Mgr. Milan Opravil, Starosta obce 
Ědále jen “P íjemce”ě  
bankovní spojení: Moneta Money Bank 

číslo účtu: 400728754/0600 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
Ědále jen „dotace“ě na realizaci akce Optická sí  obce Dyjice - 1.etapa, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
Ědále jen „akce“ě.  

 
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 smlouv  p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpov dnost, 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 písemn  

sd lí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou Ěudržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…ě na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 160947 Kč Ěslovy: 

stošedesáttisícdev tsetčty icetsedm korun českýchě. 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce Ěobjem akceě 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 321894 Kč 

Výše dotace v Kč 160947 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 160947 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 nem ní, 
tzn., že absolutní částka dotace se úm rn  sníží. V p ípad , 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 správ  a o zm n  n kterých zákonů Ězákon o finanční kontroleě,  
ve zn ní pozd jších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

 
Dotace bude poskytnuta jednorázov  bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozd ji 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení záv rečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. fě této smlouvy. V p ípad , že záv rečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. fě této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

nejpozd ji do 31. 5. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávn nými 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 nejpozd ji do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní dan  a daň z p idané hodnoty Ěplatí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných pln ní p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet dan  z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v pom rné 
výšiě, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. dě této smlouvy, 

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

zabezpečení a zdravotní pojišt ní P íjemce za zam stnance,  
d) náklady na nákup v cí osobní pot eby,  
e) úhrada úv rů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohošt ní, 
h) veškeré provozní Ěúdržba 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.ě  
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 Ěcestovné, reprezentace apod.ě a výdaje na pohošt ní a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
mě po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky 

Ěvideo, fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.ě včetn  HW periferií 
Ětiskárna, skener atd.ě, p ímo nesouvisející s projektem, 

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

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) po ízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého 
majetku - základní HW Ěmodem, informační kiosek, osobní PC nebo notebookě  
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a výdaje na jeho zprovozn ní Ěinstalace, doprava od prodejce na místo instalace, 
pokud však doprava není součástí bezplatných služeb prodejceě, 

b) základní SW Ěoperační systém a jeho zprovozn níě, 
c) základní prvky datových sítí – p enosové prvky a technologie Ěvčetn  prvků  

pro zlepšení dostupnosti GSMě, 
d) poplatek za z ízení p ipojení k internetu Ějednorázový instalační poplatek v cen  

b žné v daném míst  bez m síčních poplatků za provoz p ipojeníě, 
e) náklady na projektovou dokumentaci sítí a studie p ípravy NGA sít . 

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

smlouvy, použijí se p ednostn  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 ípadn  
nebudou n které náklady uvedeny v t chto 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 obecn  platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „zákon o účetnictvíě, 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci Ěnap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.ě. 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 zn ní pozd jších 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 edm tné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné form  chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečn né p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odd len   
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačn  uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce Ěfaktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01978.0012, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní dan , 
Ěvyjma daní z mezd a odm n zam stnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelnéě. Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez dan  z p idané hodnoty Ědále jen „DPH“ě v p ípad , 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 zn ní pozd jších p edpisů. V takovém p ípad  může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. ĚV p ípad  
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozd ji do 31. 5. 201Řě Úhradou DPH je v tomto p ípad  myšlen p evod na účet 
p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený speciáln  
pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu Ěmožno i výpisem z elektronického bankovnictvíě nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 30. 6. 201Ř záv rečnou zprávu, jejíž vzor je umíst n  
na http://www.kr-vysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicit  a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhrad , 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávn n provád t kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

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

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.ě, jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii záv rečné 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 ípad ,  

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

 
 

Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávn n provád t kontrolu pln ní této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákonů Ězákon o finanční kontroleě, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „kontrola“ě. 

 
2) Kraj je oprávn n provád t kontrolu v průb hu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v n mž m la 
být spln na poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. aě – písm. fě a písm.  
i) – písm. kě 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 ípad  informování sd lovacích 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 ípad , 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 nejmén  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 ípadn  označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umíst n.  

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

v její bezprost ední blízkosti umíst na 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 nejmén  3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadn  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 zm n  zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správ  soudů a o zm n  n kterých dalších zákonů 
Ězákon o soudech a soudcíchě, ve zn ní pozd jších p edpisů, Ězákon o ochranných 
známkáchě, ve zn ní pozd jších 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 zam ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezat žovat tento majetek ani jeho část žádnými 
v cnými právy t etích osob, včetn  zástavního práva bez v domí 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 v domí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

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

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

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

rozhodnutí p íjemce o p em n  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 oprávn nými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejn ní 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 n kterých smluv, uve ejňování t chto smluv  
a o registru smluv Ězákon o registru smluvě splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávn nou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Š astná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli zm ny této smlouvy lze provád t pouze formou písemných postupn  

číslovaných dodatků na základ  dohody obou smluvních stran s výjimkou zm ny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Zm nu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávn n provést P íjemce jednostrann  s tím, že tuto zm nu je 
povinen oznámit Kraji. Zm nu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávn n provést Kraj 
jednostrann  s tím, že tuto zm nu je povinen oznámit P íjemci. Zm ny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem m ní zam 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 výslovn  prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejn ním celého textu smlouvy 
včetn  podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly sv 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 pln ní 
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 základ  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 12. 4. 2017. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlav  dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Milan Opravil Mgr. Pavel Pacal 
 Starosta obce nám stek 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)

 FV01978-13_04_17-12 

Název grantového programu Infrastruktura ICT 2017

Název projektu Optická síť obce Dyjice - 1.etapa

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Obec Dyjice

Právní forma: Obecní úřad

Ulice: Dyjice 20

Obec: Dyjice

PSČ: 58856

Pošta:          

IČO/RČ: 42634679

Název banky: Moneta Money Bank

Číslo účtu: 400728754/0600

Statutární zástupce žadatele

Titul: Mgr.

Jméno: Milan

Příjmení: Opravil

Funkce: Starosta obce

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Mgr.

Jméno: Milan

Příjmení: Opravil

Funkce: Starosta obce

Email: oudyjice@volny.cz

Tel.: 602559846

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)

Dyjice, Mikroregion Telčsko

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

V roce 2013 jsme umožnili vést přes naše 
katastrální území optickou trasu (Hladov - Telč). 
Pro připojení naší obce byla v této páteřní trase 
umístěna zemní kabelová komora, ze které se 
povede přípojka do intravilánu obce (1.etapa).

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

Vybudování páteřní optické trasy do intravilánu 
obce (1.etapa). V roce 2019 - 2020 bude v obci 
provedena rekonstrukce vedení NN pro 
domácnosti (pokládka do země). Při této 
příležitosti proběhne výstaba místní optické sítě do 
všech domácností a ostatních objektů v obci 
(2.etapa).
.

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

Místní samospráva (Czech Point a další služby 
státní správy). Samospráva obce, domácnosti a 
podnikatelé v obci (širokopásmové připojení k 
internetu, služby ROWAnet, práce z domu), 

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

Pokládka HDPE trubky 40/33 mm od zemní 
kabelové komory, která se nachází na páteřní 
trase Hladov - Telč ve vzdálenosti 500 metrů od 
obce Dyjice. HDPE trubka bude ukončena v 
intravilánu obce u sloupu nizkého napětí. Při 
rekontrukci vedení nízkého napětí v roce 2019 - 
2020 (příloha číslo 6) bude tato páteřní trasa 
dovedena do budovy obecního úřadu a využita pro 
účely místní optické sítě.

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

Počátek optické infrastruktury do obce Dyjice a k 
dalším obcím MIkroregionu Telčsko (Zvolenovice, 
Vystrčenovice, Dolní Vilímeč, Nová Říše).

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

Zahájeni 1.8.2017
Ukončení - 30.9.2017

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

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

Program obnovy venkova (opravy komunikací, 
obecního úřadu, hasičárny)
Vybudování vodovodu Dyjice
Metropolitní sítě (2008)



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

321 894 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

160 947 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

160 947 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 160 947 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

160 947 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 číslo 1 - Stručný popis naplnění specifických kritérií
Příloha číslo 2 - Podrobný slovní popis, orientační mapy
Příloha číslo 3 - Popis základní topologie sítě, technologií
Příloha číslo 4 - Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
Příloha číslo 5 - Čestné prohlášení starosty obce
Příloha číslo 6 - Dopis E.ON o rekontrukci NN
Příloha číslo 7 - Orientační mapa rekonstrukce NN
Příloha číslo 8 - Doložení náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb

V Dyjici  dne 12.4.2017 ................................................
.

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 číslo 1 - Stručný popis naplnění specifických kritérií 

 

a, přínos projektu pro zpřístupnění technologií domácnostem, firmám a organizacím 

Obec Dyjice á 70 o yvatel,  pod ikatelů v obci. Dle uskuteč ě ého průzku u ude ít o připoje í 
k opti ké síti záje  70 % do á ostí (Příloha číslo  – Čest é prohláše í starosty o e). 

b, význam pro zkvalitnění síťové infrastruktury kraje 

Optické přípojka umožní rozšíření krajské sítě ROWANet (napojení na páteřní síť Hladov – 

Telč) Trasu Hladov – Telč má nyní Kraj Vysočina v pronájmu. Obecní úřad nyní využívá 
službu Czech POINT realizovanou přes WIFI síť (vybudována v roce 2008 z grantového 
projektu Metropolitní sítě). Připojením na optickou síť by se obci rozšířilo portfolio služeb, 
které jsou na síti ROWANet provozovány (KIVS). 

c, životnost pořízených technologií 

Použitá te h ologie HDPE trubek ulože é v pískové  loži se ěž ě udává 0 – 50 let. 

d, životnost projektu (udržitelnost finanční, organizační, servisní model sítě apod.) 

Vybudovaná optická infrastruktura bude nabídnuta k provozování lokálním ISP, kteří budou 
na základě smlouvy s obcí zajišťovat budoucí provoz sítě, upgradovat aktivní technologie, 
zajišťovat servis prvků. Dále se předpokládá využití sítě pro rozvoj krajské sítě ROWANet.  

e, otevřená síť 

Optické síť bude otevřená pro ROWANet, ISP provozující datové sítě v daném regionu 
(přednostně ti, kteří provozují optikou síť v regionu). 

f, řešení uživatelské mobility 

Ve 2. etapě dojde k zřízení WIFI AP 2,4 GHz s časově omezeným přístupem a omezenou 

rychlostí 1Mbps – 3 Mbps na budově obecního úřadu. 

 



 

Projektování elektrických zařízení 
Ing. Pavel Kratochvíl 

ul. V žní 8, 586 01 Jihlava 

 
 

     

OBECNÍ Ú AD  DYJICE 

starosta obce 

Mgr. Milan Opravil  

Dyjice 21 

V C 

 KALKULACE CENY na zpracování projektové dokumentace na stavbu: 

Dyjice, Optická síť, P ipojení OÚ, Rozvod trubek HDPE, OK, DÚR+RDS, 

autorský dozor, geodetické p edmě ení, zajištění SoSB, zajištění ÚR  
 

1)  Rozsah projekčních prací, inženýrské činnosti, správní poplatky, zajištění 
smluv o budoucí smlouvě o z ízení služebnosti 

 
1.1 – Realizace rozvodu trubky HDPE 

            1.2– Dokumentace pro územní řízení – pokládka trubek HDPE 

            1.3 - Geodetické předm ření zastav né části obce 

1.4 – Zajišt ní územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci 
1.5 – Správní poplatek odboru dopravy – zvláštní užívání komunikace 

1.6 – Zajišt ní smluv o budoucí smlouv  o zřízení služebnosti    

1.7 – Dokumentace pro realizaci stavby – pokládka trubek HDPE   
1.8 – Správní poplatek SÚ - ÚR  

1.9 – Autorský dozor projektanta – HDPE  

1.10 – Dokumentace pro realizaci stavby – optické kabely 

            

 

 

2)  Investiční náklady stavby – realizace trubek HDPE, vypracování PD 

 
2.1 – Pokládka trubek HDPE pro optické kabely 

– montáž, materiál, osazení kabel.komory, uložení trubek  500m   180 000,-                                                                                             

2.2 – Geodetické předm ření zastav né části obce   1050m                       14 000,-  

2.3 – Správní poplatek odboru dopravy – zvláštní užívání komunikace       1 000,-  

2.4 - Uzavření smluv o budoucí smlouv  o zřízení služebnosti            
             – jednorázová úhrada vlastníkům                    1 ks    1 500,- 

2.5 - Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení-HDPE, 

zajišt ní územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci 
zajišt ní smluv o budoucí smlouv  o zřízení služebnosti 
vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby – HDPE 

autorský dozor projektanta – HDPE 

vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby – OK 

            53 000,-                                                                                                           

Součet          249 500,- Kč + DPH 21% 

2.6 – Správní poplatek SÚ - ÚR                             20 000,-  

 

 

 

 

 



 

- 2 - 

 

 

 

3)  Zpracování PD – HDPE, OK, SB, GEO, ÚR – nabídka ceny 

 
3.1)  Projektová činnost - zpracování projektové dokumentace – HDPE - DÚR 
Dokumentace pro územní řízení                                   18 000,-   

3.2)  Geodetické p edmě ení                     14 000,-  

3.3)  Inženýrská činnost - zajištění ÚR, nabytí práv.moci 
Zajišt ní územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci        1 ks        16 000,- 

3.4)  Správní poplatek odboru dopravy                   1 000,- 

3.5)  Zajištění smluv o budoucí smlouvě o z ízení služebnosti 
Zajišt ní smluv o budoucí smlouv  o zřízení služebnosti    1 ks          1 500,-      

3.6)  Projektová činnost - zpracování projektové dokumentace – HDPE - RDS 
Dokumentace pro realizaci stavby                                    8 000,-   

3.7)  Projektová činnost - zpracování projektové dokumentace – OK - RDS 
Dokumentace pro realizaci stavby                         7 000,-  

3.8)  Autorský dozor projektanta – HDPE                             4 000,-  

____________ 

                                                                             Součet             69 500,-  Kč 

 

 

             

 

Jihlava, duben 2017    Vypracoval: Ing. Pavel Kratochvíl 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základ  dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „občanský zákoník“ě 

 
(FV01978.0013) 

 
Čl. 1 

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

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Jaroměřice nad Rokytnou 
Adresa: nám. Míru 2, Jarom ice nad Rokytnou, 67551  
IČO: 289507 
zastoupen: Ing., MBA Jaroslav Soukup, starosta 
Ědále jen “P íjemce”ě  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1321711/0100 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
Ědále jen „dotace“ě na realizaci akce METROPOLITNÍ SÍ  JAROM ICE N.R. - IV. ETAPA, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy 
jako P íloha č. 1 Ědále jen „akce“ě.  

 
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 smlouv  p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpov dnost, 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 písemn  

sd lí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou Ěudržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…ě na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 250000 Kč Ěslovy: dv st padesáttisíc 

korun českýchě. 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce Ěobjem akceě 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 826451 Kč 

Výše dotace v Kč 250000Kč 

Výše dotace v %  30,25 % z celkových nákladů na 
akci 

Vlastní podíl P íjemce v % 69,75 % z celkových nákladů na 
akci 

Vlastní podíl P íjemce v Kč 576451 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 nem ní, 
tzn., že absolutní částka dotace se úm rn  sníží. V p ípad , 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 správ  a o zm n  n kterých zákonů Ězákon o finanční kontroleě,  
ve zn ní pozd jších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

 
Dotace bude poskytnuta jednorázov  bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozd ji 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení záv rečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. fě této smlouvy. V p ípad , že záv rečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. fě této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

nejpozd ji do 31. 5. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávn nými 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 nejpozd ji do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní dan  a daň z p idané hodnoty Ěplatí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných pln ní p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet dan  z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v pom rné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. dě této smlouvy, 

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

zabezpečení a zdravotní pojišt ní P íjemce za zam stnance,  
d) náklady na nákup v cí osobní pot eby,  
e) úhrada úv rů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohošt ní, 
h) veškeré provozní Ěúdržba 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.ě  
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 Ěcestovné, reprezentace apod.ě a výdaje na pohošt ní a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
mě po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky 

Ěvideo, fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.ě včetn  HW periferií 
Ětiskárna, skener atd.ě, p ímo nesouvisející s projektem, 

ně zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v dob  realizace akce, 
oě jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
pě veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) po ízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého 
majetku - základní HW Ěmodem, informační kiosek, osobní PC nebo notebookě  
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a výdaje na jeho zprovozn ní Ěinstalace, doprava od prodejce na místo instalace, 
pokud však doprava není součástí bezplatných služeb prodejceě, 

b) základní SW Ěoperační systém a jeho zprovozn níě, 
c) základní prvky datových sítí – p enosové prvky a technologie Ěvčetn  prvků  

pro zlepšení dostupnosti GSMě, 
d) poplatek za z ízení p ipojení k internetu Ějednorázový instalační poplatek v cen  

b žné v daném míst  bez m síčních poplatků za provoz p ipojeníě, 
e) náklady na projektovou dokumentaci sítí a studie p ípravy NGA sít . 

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

smlouvy, použijí se p ednostn  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 ípadn  
nebudou n které náklady uvedeny v t chto 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 obecn  platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „zákon o účetnictvíě, 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci Ěnap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.ě. 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 zn ní pozd jších 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 edm tné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné form  chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečn né p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odd len   
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačn  uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce Ěfaktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.ě uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01978.0013, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní dan , 
(vyjma daní z mezd a odm n zam stnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelnéě. Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez dan  z p idané hodnoty Ědále jen „DPH“ě v p ípad , 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 zn ní pozd jších p edpisů. V takovém p ípad  může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. ĚV p ípad  
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozd ji do 31. 5. 201Řě Úhradou DPH je v tomto p ípad  myšlen p evod na účet 
p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený speciáln  
pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu Ěmožno i výpisem z elektronického bankovnictvíě nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 30. 6. 201Ř záv rečnou zprávu, jejíž vzor je umíst n  
na http://www.kr-vysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicit  a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhrad , 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávn n provád t kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

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

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.ě, jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii záv rečné 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 ípad ,  

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

 
 

Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávn n provád t kontrolu pln ní této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákonů Ězákon o finanční kontroleě, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „kontrola“ě. 

 
2) Kraj je oprávn n provád t kontrolu v průb hu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v n mž m la 
být spln na poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. aě – písm. fě a písm.  
i) – písm. kě 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 ípad  informování sd lovacích 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 ípad , 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 nejmén  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 ípadn  označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umíst n.  

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

v její bezprost ední blízkosti umíst na 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 nejmén  3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadn  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 zm n  zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správ  soudů a o zm n  n kterých dalších zákonů 
Ězákon o soudech a soudcíchě, ve zn ní pozd jších p edpisů, Ězákon o ochranných 
známkáchě, ve zn ní pozd jších 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 zam ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezat žovat tento majetek ani jeho část žádnými 
v cnými právy t etích osob, včetn  zástavního práva bez v domí 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 v domí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

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

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

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

rozhodnutí p íjemce o p em n  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 oprávn nými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejn ní 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 n kterých smluv, uve ejňování t chto smluv  
a o registru smluv Ězákon o registru smluvě splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávn nou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Š astná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli zm ny této smlouvy lze provád t pouze formou písemných postupn  

číslovaných dodatků na základ  dohody obou smluvních stran s výjimkou zm ny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Zm nu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávn n provést P íjemce jednostrann  s tím, že tuto zm nu je 
povinen oznámit Kraji. Zm nu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávn n provést Kraj 
jednostrann  s tím, že tuto zm nu je povinen oznámit P íjemci. Zm ny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem m ní zam 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 výslovn  prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejn ním celého textu smlouvy 
včetn  podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly sv 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 pln ní 
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 základ  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 13. 4. 2017. 
 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  
20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK. 

 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlav  dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing., MBA Jaroslav Soukup Mgr. Pavel Pacal 
 starosta nám stek 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)

 FV01978-13_04_17-13 

Název grantového programu Infrastruktura ICT 2017

Název projektu
METROPOLITNÍ SÍŤ JAROMĚŘICE N.R. - IV. 
ETAPA

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Jaroměřice nad Rokytnou

Právní forma: město

Ulice: nám. Míru 2

Obec: Jaroměřice nad Rokytnou

PSČ: 67551

Pošta: Jaroměřice nad Rokytnou

IČO/RČ: 00289507

Název banky: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1321711/0100

Statutární zástupce žadatele

Titul: Ing., MBA

Jméno: Jaroslav

Příjmení: Soukup

Funkce: starosta

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing.

Jméno: Josef

Příjmení: Kula

Funkce: tajemník

Email: kula@jaromericenr.cz

Tel.: 568408012



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)

město Jaroměřice nad Rokytnou

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

V roce 2012 byla přes naše město položena 
optická trasa od Moravských Budějovic směrem na 
Třebíč, která mimo jiné slouží i pro systém 
ROWANet. Jediný nápojný bod na ni 
v Jaroměřicích nad Rokytnou je v budově 
městského úřadu. Proto pro využití ROWANetem 
poskytovaných služeb i dalšími institucemi, jako 
jsou hasiči, policie, základní škola, mateřská škola, 
městský kamerový systém a pro rozvoj kvalitní 
komunikační infrfrastruktury město zahájilo 
výstavbu vlastních optických tras (optická vlákna, 
chráničky) tvořících místní metropolitní síť. 
Předkládaný projekt řeší čtvrtou etapu výstavby, v 
jejímž rámci dojde k rozšíření sítě do další lokality 
v centrální části Jaroměřic nad Rokytnou a 
rozšíření využití komunikačních technologií jak 
samosprávou, tak veřejností.

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

- rozšíření trasy metropolitní sítě lokality v jižní 
části města,
- přímé propojení městského úřadu se sportovními 
areály a domem s pečovatelskou službou datovou 
sítí
- umožnění napojení místních institucí na síť 
ROWANet,
- otevřená síť - možnost jejího využití ostatními 
organizacemi, firmami a domácnostmi ve městě,
- vybavenost města kvalitní, spolehlivou datovou 
sítí s možností dalšího rozšiřování v rámci 
etapizace výstavby

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

Metropolitní síť jako celek je zaměřena na tyto 
cílové skupiny:
- městský úřad (veřejná správa) - kvalitní, efektivní 
výkon státní správy a samosprávy, pro jehož 
dosažení jsou informační technologie nezbytným 
faktorem,
- školy (pedagogičtí pracovníci, žáci) - zkvalitnění 
podmínek pro výuku a vzdělávání,
- jednotka sboru dobrovolných hasičů - napojení 
na záchranný systém,
- organizace, firmy, domácnosti - možnost využití 
jak pro oblast podnikání, vzdělávání, vzájemnou 
komunikaci atd.,
- zkvalitnění napojení města na záchranný 
integrovaný systém (hasiči, policie atd.).

V rámci IV. etapy dojde k rozšíření cílových skupin 
o klienty domu s pečovatelskou službou a 
sportovní spolky působící na městských 
sportovištích.



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

V rámci projektu dojde k rozšíření metropolitní sítě 
města Jaroměřice nad Rokytnou do jižní části 
města. Konkrétně se jedná o segment napojený 
na stávající přípojku metropolitní sítě v budově 
základní školy, který povede do domu 
s pečovatelskou službou a dále do objektu 
volnočasového sportovního areálu na ulici 
Kaunicova. Trasa bude realizována výhradně 
optickými kabely uloženými v zemi (v chráničkách 
HDPE). Její délka činí 810 m.
Identifikace naší metropolitní sítě v registru sítí: 
Organizace:        Město Jaroměřice nad Rokytnou
Název sítě:         MAN Jaroměřice nad Rokytnou

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

- rozšíření rozvodů kvalitní metropolitní sítě na 
území města Jaroměřice nad Rokytnou
- propojení optickým kabelem budovy městského 
úřadu s objekty domu s pečovatelskou službou, 
městskými sportovními areály podél uliční 
zástavby s možností napojení dalších subjektů
- otevřená síť - možnost jejího využití ostatními 
organizacemi, firmami a domácnostmi ve městě,
- vybavenost města kvalitní, spolehlivou datovou 
sítí s možností dalšího rozšiřování v rámci 
budoucích etap

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

Zahájení: srpen 2017
Dokončení: prosinec 2017

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

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

Realizace projektu bude objednána u odborné 
firmy specializující se na výpočetní techniku a 
informační technologie mající dostatečné odborné 
i organizační zkušenosti s realizací projektů 
obdobného rozsahu.
Pokud se týká řízení projektu a dodržení podmínek 
dotace, z předchozích let již máme řadu 
zkušeností a dobré odborné zázemí pro 
administraci projektů v rámci Fondu Vysočiny.



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

826 451 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

250 000 Kč 30,25 %

- z toho investiční 
dotace

250 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 576 451 Kč 69,75 %

- z toho investiční 
spoluúčast

576 451 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. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Příloha podle zákona č. 250/2000 Sb.
3. Výpis usnesení o volbě starosty města
4. Podrobný položkový rozpis nákladů
5. Podrobný slovní popis projektu
6. Popis základní topologie sítě, použitých technologií a popis servisního modelu sítě

V Jaroměřicích nad Rokytnou  dne 13.4.2017 ................................................
.

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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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základ  dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „občanský zákoník“ě 

 
(FV01978.0014) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím B hounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pov en: Mgr. Pavel Pacal, nám stek hejtmana 
Ědále jen “Kraj”ě 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Přeckov 
Adresa: P eckov 5, P eckov, 67505  
IČO: 378364 
zastoupen: Bc. Josef Náhlík, starosta obce 
Ědále jen “P íjemce”ě  
bankovní spojení: KB T ebíč 

číslo účtu: 16523711/0100 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
Ědále jen „dotace“ě na realizaci akce Optická sí  P eckov, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
Ědále jen „akce“ě.  

 
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 smlouv  p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpov dnost, 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 písemn  

sd lí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou Ěudržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…ě na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 250000 Kč Ěslovy: dv st padesáttisíc 

korun českýchě. 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce Ěobjem akceě 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 513040 Kč 

Výše dotace v Kč 250000Kč 

Výše dotace v %  48,73 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 51,27 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 263040 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 nem ní, 
tzn., že absolutní částka dotace se úm rn  sníží. V p ípad , 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 správ  a o zm n  n kterých zákonů Ězákon o finanční kontroleě,  
ve zn ní pozd jších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

 
Dotace bude poskytnuta jednorázov  bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozd ji 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení záv rečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. fě této smlouvy. V p ípad , že záv rečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. fě této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

nejpozd ji do 31. 5. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávn nými 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 nejpozd ji do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní dan  a daň z p idané hodnoty Ěplatí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných pln ní p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet dan  z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v pom rné 
výšiě, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. dě této smlouvy, 

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

zabezpečení a zdravotní pojišt ní P íjemce za zam stnance,  
d) náklady na nákup v cí osobní pot eby,  
e) úhrada úv rů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohošt ní, 
h) veškeré provozní Ěúdržba 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.ě  
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 Ěcestovné, reprezentace apod.ě a výdaje na pohošt ní a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
mě po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky 

Ěvideo, fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.ě včetn  HW periferií 
Ětiskárna, skener atd.ě, p ímo nesouvisející s projektem, 

ně zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v dob  realizace akce, 
oě jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
pě veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) po ízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého 
majetku - základní HW Ěmodem, informační kiosek, osobní PC nebo notebookě  
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a výdaje na jeho zprovozn ní Ěinstalace, doprava od prodejce na místo instalace, 
pokud však doprava není součástí bezplatných služeb prodejceě, 

b) základní SW Ěoperační systém a jeho zprovozn níě, 
c) základní prvky datových sítí – p enosové prvky a technologie Ěvčetn  prvků  

pro zlepšení dostupnosti GSMě, 
d) poplatek za z ízení p ipojení k internetu Ějednorázový instalační poplatek v cen  

b žné v daném míst  bez m síčních poplatků za provoz p ipojeníě, 
e) náklady na projektovou dokumentaci sítí a studie p ípravy NGA sít . 

 

6) V p ípad , že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostn  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 ípadn  
nebudou n které náklady uvedeny v t chto 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 obecn  platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „zákon o účetnictvíě, 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci Ěnap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.ě. 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 zn ní pozd jších 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 edm tné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné form  chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečn né p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odd len   
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačn  uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce Ěfaktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.ě uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01978.0014, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní dan , 
Ěvyjma daní z mezd a odm n zam stnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelnéě. Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez dan  z p idané hodnoty Ědále jen „DPH“ě v p ípad , 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 zn ní pozd jších p edpisů. V takovém p ípad  může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. ĚV p ípad  
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozd ji do 31. 5. 201Řě Úhradou DPH je v tomto p ípad  myšlen p evod na účet 
p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený speciáln  
pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu Ěmožno i výpisem z elektronického bankovnictvíě nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 30. 6. 201Ř záv rečnou zprávu, jejíž vzor je umíst n  
na http://www.kr-vysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicit  a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhrad , 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávn n provád t kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

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

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.ě, jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii záv rečné 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 ípad ,  

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

 
 

Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávn n provád t kontrolu pln ní této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákonů Ězákon o finanční kontroleě, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „kontrola“ě. 

 
2) Kraj je oprávn n provád t kontrolu v průb hu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v n mž m la 
být spln na poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. aě – písm. fě a písm.  
i) – písm. kě 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 ípad  informování sd lovacích 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 ípad , 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 nejmén  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 ípadn  označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umíst n.  

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

v její bezprost ední blízkosti umíst na 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 nejmén  3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadn  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 zm n  zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správ  soudů a o zm n  n kterých dalších zákonů 
Ězákon o soudech a soudcíchě, ve zn ní pozd jších p edpisů, Ězákon o ochranných 
známkáchě, ve zn ní pozd jších 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 zam ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezat žovat tento majetek ani jeho část žádnými 
v cnými právy t etích osob, včetn  zástavního práva bez v domí 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 v domí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V p ípad , že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázn  ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

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

rozhodnutí p íjemce o p em n  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 oprávn nými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejn ní 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 n kterých smluv, uve ejňování t chto smluv  
a o registru smluv Ězákon o registru smluvě splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávn nou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Š astná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli zm ny této smlouvy lze provád t pouze formou písemných postupn  

číslovaných dodatků na základ  dohody obou smluvních stran s výjimkou zm ny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Zm nu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávn n provést P íjemce jednostrann  s tím, že tuto zm nu je 
povinen oznámit Kraji. Zm nu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávn n provést Kraj 
jednostrann  s tím, že tuto zm nu je povinen oznámit P íjemci. Zm ny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem m ní zam 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 výslovn  prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejn ním celého textu smlouvy 
včetn  podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly sv 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 pln ní 
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 základ  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 13. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlav  dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Bc. Josef Náhlík Mgr. Pavel Pacal 
 starosta obce nám stek hejtmana 



Kraj vysocinaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F O N D tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVYSO~INY

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 aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

E v idenčn í č ís lo (žadatel nevyplňuje)

K ód e lek tron ické žádos ti (po
FV01978-13 04 17-14finálním vyplnění žádosti klikněte na -

.Odeslat data" v záhlaví formuláře)

N ázev g ran tového p rog ram u Infrastruktura rcr 2017

N ázev p ro jek tu Optická síť Přeckov

Přesný název: Obec Přeckov

Právní forma: Obec

Ulice: Přeckov 5

Obec: Přeckov

Id en tifikačn í úda je žada te le PSČ: 67505

Pošta: Rudíkov

IČO/RČ: 00378364

Název banky: KB Třebíč

Číslo účtu: 16523711/0100

Titul: Bc.

Jméno: Josef
S ta tu tá rn í zás tupce žada te le

Příjmení: Náhlík

Funkce: starosta obce

Titul: Bc.

Jméno: Josef

Žádos t zp racova l (kon tak tn í Příjmení: Náhlík

osoba p ro jek tu ) Funkce: starosta

Email: info@preckov.cz

Tel.: 724187324

Inden tifikačn í úda je
Přesný název:

IČO:zřizova te le (vyp ln í jen žada te l,

pokud je p říspěvkovou Název banky:
o rgan izac í z řizovanou obc í)

Číslo účtu:



1. Lokalizace projektu Přeckov, Mikroregion HoráckoaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(M ě s t% b e c /m ik ro re g io n )

~ obci je možné připojení k internetu pomocí wifi
echnologie s nízkou datovou propustností. Pro

širokopásmové připojení v obci je v budoucnu
zájem se připojit na stávající optickou trasu Třebíč

Velké Meziříčí ve směru z obce Rudíkov. V
2. Odůvodnění projektu současné době před připravovanou opravou
(P o p iš te v ý c h o z í s i tu a c i, k te rá V á s komunikace 111/36059v úseku zastavěného území
v e d e k p o d á n í ž á d o s t i) obce je zájem obce o provedení rozvodu trubek

HDPE a optických kabelů v trase podél nových
obrubníku komunikace III. třídy a následně
~ybudovat rozvod Optické sítě Přecjov ve
zbývajících úsecích trasy mimo souběh s
komunikací 111/36059.
~ obci je možné připojení k internetu pomocí wifi
echnologie s nízkou datovou propustností. Obec

chce vybudovat rozvod trubek HDPE a optických
kabelů v trase podél nových obrubníků
komunikace 111/36059souběžně s opravou

3. Cíle projektu
komunikace. Trubičky HDPE se budou pokládat
vedle nových obrubníků do volného terénu při

(S t r u č n ý v ý č e t c í lů , j ic h ž má b ý t
ukládání obrubníků do betonového podloží.

p ro je k te m d o s a ž e n o )
Vybudování potřebné infrastruktury pro připojení
OÚ a domácností na optickou síť obce.
Vybudování širokopásmového připojení pro
domácnosti a podnikatelské subjekty a zároveň
zvýšení konkurenceschonpsti obce (udržení mladé
populace v obci).

4. Cílové skupiny Místní samospráva (Czech Point a další služby

(P o p iš te c í lo v é s k u p in y , n a n ě ž je
státní správy). Domácnosti a podnikatelé v obci

n a v rh o v a n ý p ro je k t z a m ě ře n a (širokopásmové připojení k internetu, práce z

je j ic h p o t ř e b y , k te ré n a v rh o v a n ý domu).
p ro je k t ř e š í )

Vybudování optické infrastruktury - rozvod v
zastavěné části obce s přípokami pro 33
domácností a pro obecní úřad, Obec Přeckov má v

5. Popis projektu
současné době v obci položené trubky HDPE v
zemi v úseku od autobusové zastávky po obecní

(V p ř íp a d ě p o t ř e b y p o d ro b n ě j i úřad. a platné územní rozhodnutí pro trasu
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
přívodního kabelu vedeného ve směru z Rudíkova.

ž á d o s t i)
Pro vybudování Optické sítě Přeckov bude vydáno
ÚR během následujícíh měsíců. Nový rozvod
optických kabelů bude realizován v zastavěném
území obce v úseku od rozvaděče v OÚ přes
optické spojky v kabelových komorách po RD.
~přístupění širokopásnového připojení pro OU a
pro 33 domácností v obci (100%). Celkový počet

6. výstupy projektu kíomácnostt v obci Přeckov 33.
(U v e d 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 )



7.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPředpokládaný časový Zahájení - 1. 8. 2017

harmonogram realizace Ukončení-31.5.2018

projektu - začátek/ukončení
projektu

Podobný projekt realizujeme poprvé, odbornou

8. Organizační a odborné
část budeme řešit v koordinaci s firmou Colegium,
p. Kratochvílem, který bude zároveň vykonávat

zabezpečení projektu echnický a autorský dozoraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(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 )

Celkové náklady na
513040 Kč 100,00 %

projekt

Požadovaná výše
250000 Kč 48,73 %

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
Kčp 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

250000 100,00 %

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 it o d p o č e t D P H n a v s tu p u , - z to h o n e in v e s t ič n f
Kč ,00 %

s e n á k la d y u v á d ě jí b e z D 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 D P H . Spoluúčast žadatele 263040 Kč 51,27 %

částky uvádějte v celých Kč
- z to h o in v e s t ič n f

s p o lu ú č a s t
263040 Kč 100,00 %

- z to h o n e in v e s t ič n f
Kč ,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 je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s o
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel není plátcem DPH !81

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 ( z a z á v a z k y v ů č i

s tá tn ím u ro z p o č tu s e 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 s e 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 ítsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa 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



1 4 . S eznam dok ladůaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(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 tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa o č ís lu j te

je . )

Příloha č.1 - Stručný popis naplnění specifických kritérií,
příloha č.3 - doložení náležitostí,
příloha Č. 4 - podrobný položkový rozpis nákladů projektu,
příloha Č. 5 - podrobný slovní popis projektu,
příloha Č. 6 - popis základní topologie sítě,
příloha Č. 7 - Čestné prohlášení

OBECPŘECKOV ~i
675 05 Přeckov 5 G) d r;,

rc. 00378364, tel.: 724187324 1 - - " 1

V Přeckově dne 13.4.17

Razítko a podpis statutárního
zástupce žadatele

P oznám ka p ro žada te le :

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 ra 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 li s e 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



P řílo h a č ís lo 1 - S tru č n ý p o p is n a p ln ě n í s p e c ific k ý c h k rité r iíutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ř ín o s p ro je k tu p ro z p ř ís tu p n ě n í te c h n o lo g ií d o m á c n o s te m , f irm á m a o rg a n iz a c ím zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Obec Přeckov má 73 obyvatel, 7 podnikatelů v obci. Při realizaci stavby bude vybudována

hlavní trasa trubek HDPE pro zafouknutí optických kabelů pro připojení 33 domácností, což

představuje 100% celkového počtu obyvatel obce. V obci se v posledních letech zvýšil počet

obyvatel v produktivním věku a zvýšil se počet podnikatelů a tím se zvýšila i poptávka po

moderní datové infrastruktuře.

b , v ý z n a m p ro z k v a li tn ě n í s í ť o v é in f ra s t ru k tu ry k ra je

V obci je provozována WIFI síť. Budoucí optická přípojka do obce umožní rozšíření krajské

sítě ROWANet (budoucí napojení na páteřní síť Třebíč - Velké Meziříčí, budoucí napojení na

Regionální síť MR Horácko). Nyní je využívána v obci služba Czech POINT realizovaná přes
WIFI.

c, ž iv o tn o s t p o ř íz e n ý c h te c h n o lo g ií

Použitá technologie mikrotrubiček HDPE uložené v trubkách v HDPE v zemi je 40 - 50 let.

Životnost optického kabelu je cca 30 let.

d , ž iv o tn o s t p ro je k tu (u d rž ite ln o s t f in a n č n í , o rg a n iz a č n í , s e rv is n í m o d e l s í tě a p o d .)

Vybudovanou optickou infrastrukturu budou moci využít k provozování lokální ISP, kteří

budou na základě smlouvy s obcí zajišťovat budoucí provoz sítě, provozovat aktivní

technologie, zajišťovat servis prvků. Dále se předpokládá využití sítě pro rozvoj krajské sítě

ROWANet. Do obce Přeckov je přivedena trubka HDPE (vlastník CETIN a.s.) a je

zpracována PD trasy trubky HDPE pro připojení na budoucí Regionální síť MR Horácko. Na

přívodní trasu trubek HDPE z Rudíkova je vydáno platné ÚR stavby. Na trasu optické sítě

Přeckov bude vydáno ÚR stavby během následujících měsíců.

e, otevřená síť

Optické síť bude otevřená pro ROWANet a pro ISP provozující datové sítě v daném regionu.

ť , ř e š e n í u ž iv a te ls k é m o b il i ty

Na budově obecního úřadu bude zřízena WIFI AP 2,4 GHz s časově omezeným přístupem a

omezenou rychlostí do 1Mbps.



3) PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ PROJEKTU:
OPTICKÁ SÍŤ OBCE PŘECKOV, Rozvod trubek HDPE

1) Rozsah stavebních a projekčních prací, inženýrské činnosti

1.1 - Realizace rozvodu trubiček HDPE souběžně s opravou komunikace III. třídy

1.2 - Realizace přístupové sítě v trubičkách HDPE vč. osazení rozvodných

sloupků

1.4 - Dokumentace pro realizaci stavby - pokládka trubiček HDPE

1.6 - Dokumentace pro realizaci stavby - přístupová síť

1.7 - Autorský dozor a technický dozor - HDPE, OK

2) Investiční náklady

2.1 - Pokládka trubiček HDPE souběžně s opravou komunikace

- uložení trubiček - montáž, materiál zemní práce, osazení kabelových komor

1035m 258 000,-

2.2 - Pokládka optických kabelů do trubiček HDPE

- optické kabely - montáž, materiál osazení kabelových komor,

optických spojek, 19" skříně s ODF

2.7 - Vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, HDPE

2.8 - Vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, OK

2.9 - Autorský dozor projektanta - HDPE, OK

2.10 - Technický dozor - HDPE, OK

128000,-

10000,-

12000,-

6000,

10000,-

424000,- Kč
89040,- Kč

Součet

DPH21%

Celkem 513 040,- Kč
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základ  dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „občanský zákoník“ě 

 
(FV01978.0015) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím B hounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pov en: Mgr. Pavel Pacal, nám stek hejtmana 
Ědále jen “Kraj”ě 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Nová Ves u Chotěboře 
Adresa: Nová Ves u Chot bo e 63, Nová Ves u Chot bo e, 58273  
IČO: 579980 
zastoupen: Ing. Miloš Uchytil, starosta 
Ědále jen “P íjemce”ě  
bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA A.S. 

číslo účtu: 29621521/0100 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
Ědále jen „dotace“ě na realizaci akce Rozvoj ICT v obci Nová Ves u Chot bo e_2, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 Ědále jen „akce“ě.  

 
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 smlouv  p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpov dnost, 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 písemn  

sd lí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou Ěudržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…ě na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 250000 Kč Ěslovy: dv st padesáttisíc 

korun českýchě. 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce Ěobjem akceě 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 425000 Kč 

Výše dotace v Kč 250000Kč 

Výše dotace v %  58,82 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 41,18 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 175000 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 nem ní, 
tzn., že absolutní částka dotace se úm rn  sníží. V p ípad , 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 správ  a o zm n  n kterých zákonů Ězákon o finanční kontrole),  
ve zn ní pozd jších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

 
 
 
 
 
 



Strana 3 (celkem 7)  

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázov  bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozd ji 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení záv rečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. fě této smlouvy. V p ípad , že záv rečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. fě této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

nejpozd ji do 31. 5. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávn nými 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 nejpozd ji do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní dan  a daň z p idané hodnoty Ěplatí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných pln ní p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet dan  z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v pom rné 
výšiě, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. dě této smlouvy, 

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

zabezpečení a zdravotní pojišt ní P íjemce za zam stnance,  
d) náklady na nákup v cí osobní pot eby,  
e) úhrada úv rů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohošt ní, 
h) veškeré provozní Ěúdržba 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.ě  
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 Ěcestovné, reprezentace apod.ě a výdaje na pohošt ní a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
mě po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky 

Ěvideo, fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.ě včetn  HW periferií 
Ětiskárna, skener atd.ě, p ímo nesouvisející s projektem, 

ně zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v dob  realizace akce, 
oě jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
pě veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) po ízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého 
majetku - základní HW Ěmodem, informační kiosek, osobní PC nebo notebookě  
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a výdaje na jeho zprovozn ní Ěinstalace, doprava od prodejce na místo instalace, 
pokud však doprava není součástí bezplatných služeb prodejceě, 

b) základní SW Ěoperační systém a jeho zprovozn níě, 
c) základní prvky datových sítí – p enosové prvky a technologie Ěvčetn  prvků  

pro zlepšení dostupnosti GSMě, 
d) poplatek za z ízení p ipojení k internetu Ějednorázový instalační poplatek v cen  

b žné v daném míst  bez m síčních poplatků za provoz p ipojeníě, 
e) náklady na projektovou dokumentaci sítí a studie p ípravy NGA sít . 

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

smlouvy, použijí se p ednostn  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 ípadn  
nebudou n které náklady uvedeny v t chto 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 obecn  platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „zákon o účetnictvíě, 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci Ěnap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.ě. 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 zn ní pozd jších 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 edm tné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné form  chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečn né p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odd len   
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačn  uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce Ěfaktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.ě uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01978.0015, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní dan , 
Ěvyjma daní z mezd a odm n zam stnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelnéě. Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez dan  z p idané hodnoty Ědále jen „DPH“ě v p ípad , 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 zn ní pozd jších p edpisů. V takovém p ípad  může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. ĚV p ípad  
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozd ji do 31. 5. 201Řě Úhradou DPH je v tomto p ípad  myšlen p evod na účet 
p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený speciáln  
pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu Ěmožno i výpisem z elektronického bankovnictvíě nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 30. 6. 201Ř záv rečnou zprávu, jejíž vzor je umíst n  
na http://www.kr-vysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicit  a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhrad , 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávn n provád t kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

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

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.ě, jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii záv rečné 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 ípad ,  

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

 
 

Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávn n provád t kontrolu pln ní této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákonů Ězákon o finanční kontroleě, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „kontrola“ě. 

 
2) Kraj je oprávn n provád t kontrolu v průb hu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v n mž m la 
být spln na poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. aě – písm. fě a písm.  
i) – písm. kě 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 ípad  informování sd lovacích 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 ípad , 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 nejmén  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 ípadn  označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umíst n.  

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

v její bezprost ední blízkosti umíst na 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 nejmén  3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadn  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 zm n  zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správ  soudů a o zm n  n kterých dalších zákonů 
Ězákon o soudech a soudcíchě, ve zn ní pozd jších p edpisů, Ězákon o ochranných 
známkáchě, ve zn ní pozd jších 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 zam ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezat žovat tento majetek ani jeho část žádnými 
v cnými právy t etích osob, včetn  zástavního práva bez v domí 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 v domí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

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

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

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

rozhodnutí p íjemce o p em n  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 oprávn nými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejn ní 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 n kterých smluv, uve ejňování t chto smluv  
a o registru smluv Ězákon o registru smluvě splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávn nou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Š astná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli zm ny této smlouvy lze provád t pouze formou písemných postupn  

číslovaných dodatků na základ  dohody obou smluvních stran s výjimkou zm ny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Zm nu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávn n provést P íjemce jednostrann  s tím, že tuto zm nu je 
povinen oznámit Kraji. Zm nu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávn n provést Kraj 
jednostrann  s tím, že tuto zm nu je povinen oznámit P íjemci. Zm ny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem m ní zam 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 výslovn  prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejn ním celého textu smlouvy 
včetn  podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly sv 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 pln ní 
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 základ  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 13. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlav  dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Miloš Uchytil Mgr. Pavel Pacal 
 starosta nám stek hejtmana 











 

Příloha č.1 

 

Specifická kritéria projektu Rozvoj ICT v obci Nová Ves u 
Chotěboře_2: 

 
a) přínos projektu pro zpřístupnění technologií domácnostem, firmám a organizacím 

(uveďte počet obyvatel v obci celkem a dále procento pokrytí či procento / počet 
připojených domácností, firem, popř. organizací, popište přínos projektu a procento 
pokrytí vzhledem k počtu obyvatel, žádoucí je vyšší procento pokrytí) (bodové 
rozpětí 0-4) 

 4 body – více než 25 % 
 

Obec má celkem 151 domácností a 581 obyvatel. Dále v obci sídlí Dětský 
domov, základní škola, obecní úřad a několik firem. Projekt zpřístupní 
technologii minimálně 25 % uživatelů. Minimálně tedy 38 domácnostem.  
 

b) význam pro zkvalitnění síťové infrastruktury kraje (návaznost na další metropolitní 
nebo regionální sítě, v případě návaznosti na krajskou páteřní síť ROWANet popište, 
zda aktivně využíváte služby poskytované touto sítí) (bodové rozpětí 0-4) 

 

 4 body – přímá návaznost na síť ROWANet I včetně aktivně využívaných 
služeb poskytovaných touto sítí. 

 
Propojení do Krajské sítě v lokalitě MěÚ Chotěboř, Trčků z Lípy 69 

 
c) životnost pořízených technologií a projektů (kvalita přenosové technologie, použité 

frekvence, koncová kapacita přípojky (agregace), celková kapacita přípojky 
k internetu, morální životnost technologií) (bodové rozpětí 0-4) 

 (individuální posouzení na základě došlých žádostí) 
 

d) životnost projektu (udržitelnost finanční, organizační, servisní mode sítě apod.) 
(bodové rozpětí 0-3) 

 (individuální posouzení na základě došlých žádostí) 
 

e) otevřená síť (uveďte, zda síť bude řešena jako otevřená či nikoliv) (bodové rozpětí 
0-4) 

 2 body – ano, ale s výhradou 
 

f) řešení uživatelské mobility (wifi sítě, veřejné PIAPY – místa s veřejně přístupným 
internetem) (bodové rozpětí 0-1) 

 

 1 bod – projekt řeší uživatelskou mobilitu na bázi veřejné WiFi sítě    (free wifi 
PIAP) 

 
Výstavba wi-fi hot-spotového systému X-claim. 

 



Příloha č. 4 

 

Podrobný položkový rozpočet: 

 

Wi – fi hotspotový systé       15 000,- s DPH 

Opti ká síť – opti ký ka el, i stalač í ateriál a prá e  410 000,- s DPH 

 

Celkem      425 000,- s DPH 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základ  dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „občanský zákoník“ě 

 
(FV01978.0016) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím B hounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pov en: Mgr. Pavel Pacal, nám stek hejtmana 
Ědále jen “Kraj”ě 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Dlouhá Brtnice 
Adresa: Dlouhá Brtnice 57, Dlouhá Brtnice, 58834  
IČO: 373664 
zastoupen:  Luboš Krátký, starosta obce 
Ědále jen “P íjemce”ě  
bankovní spojení: ČESKÁ SPO ITELNA A.S. 

číslo účtu: 1466067359/0800 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
Ědále jen „dotace“ě na realizaci akce Infrastruktura ICT Dlouhá Brtnice, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1  
Ědále jen „akce“ě.  

 
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 smlouv  p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpov dnost, 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 písemn  

sd lí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou Ěudržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…ě na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 240000 Kč Ěslovy: dv st čty icettisíc 

korun českýchě. 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce Ěobjem akceě 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 411400 Kč 

Výše dotace v Kč 240000Kč 

Výše dotace v %  58,34 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 41,66 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 171400 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 nem ní, 
tzn., že absolutní částka dotace se úm rn  sníží. V p ípad , 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 správ  a o zm n  n kterých zákonů Ězákon o finanční kontroleě,  
ve zn ní pozd jších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

 
Dotace bude poskytnuta jednorázov  bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozd ji 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení záv rečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. fě této smlouvy. V p ípad , že záv rečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. fě této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

nejpozd ji do 31. 5. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávn nými 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 nejpozd ji do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní dan  a daň z p idané hodnoty Ěplatí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných pln ní p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet dan  z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v pom rné 
výšiě, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. dě této smlouvy, 

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

zabezpečení a zdravotní pojišt ní P íjemce za zam stnance,  
d) náklady na nákup v cí osobní pot eby,  
e) úhrada úv rů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohošt ní, 
h) veškeré provozní Ěúdržba 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.ě  
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 Ěcestovné, reprezentace apod.ě a výdaje na pohošt ní a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
mě po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky 

Ěvideo, fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.ě včetn  HW periferií 
Ětiskárna, skener atd.ě, p ímo nesouvisející s projektem, 

ně zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v dob  realizace akce, 
oě jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
pě veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) po ízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého 
majetku - základní HW Ěmodem, informační kiosek, osobní PC nebo notebookě  
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a výdaje na jeho zprovozn ní Ěinstalace, doprava od prodejce na místo instalace, 
pokud však doprava není součástí bezplatných služeb prodejceě, 

b) základní SW Ěoperační systém a jeho zprovozn níě, 
c) základní prvky datových sítí – p enosové prvky a technologie Ěvčetn  prvků  

pro zlepšení dostupnosti GSMě, 
d) poplatek za z ízení p ipojení k internetu Ějednorázový instalační poplatek v cen  

b žné v daném míst  bez m síčních poplatků za provoz p ipojeníě, 
e) náklady na projektovou dokumentaci sítí a studie p ípravy NGA sít . 

 

6) V p ípad , že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostn  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 ípadn  
nebudou n které náklady uvedeny v t chto 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 obecn  platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „zákon o účetnictvíě, 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci Ěnap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.ě. 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 zn ní pozd jších 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 edm tné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné form  chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečn né p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odd len   
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačn  uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce Ěfaktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.ě uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01978.0016, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní dan , 
Ěvyjma daní z mezd a odm n zam stnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelnéě. Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez dan  z p idané hodnoty Ědále jen „DPH“ě v p ípad , 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 zn ní pozd jších p edpisů. V takovém p ípad  může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. ĚV p ípad  
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozd ji do 31. 5. 201Řě Úhradou DPH je v tomto p ípad  myšlen p evod na účet 
p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený speciáln  
pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu Ěmožno i výpisem z elektronického bankovnictvíě nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 30. 6. 201Ř záv rečnou zprávu, jejíž vzor je umíst n  
na http://www.kr-vysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicit  a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhrad , 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávn n provád t kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

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

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.ě, jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii záv rečné 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 ípad ,  

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

 
 

Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávn n provád t kontrolu pln ní této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákonů Ězákon o finanční kontroleě, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „kontrola“ě. 

 
2) Kraj je oprávn n provád t kontrolu v průb hu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v n mž m la 
být spln na poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. aě – písm. fě a písm.  
i) – písm. kě 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 ípad  informování sd lovacích 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 ípad , 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 nejmén  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 ípadn  označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umíst n.  

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

v její bezprost ední blízkosti umíst na 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 nejmén  3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadn  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 zm n  zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správ  soudů a o zm n  n kterých dalších zákonů 
Ězákon o soudech a soudcíchě, ve zn ní pozd jších p edpisů, Ězákon o ochranných 
známkáchě, ve zn ní pozd jších 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 zam ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezat žovat tento majetek ani jeho část žádnými 
v cnými právy t etích osob, včetn  zástavního práva bez v domí 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 v domí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 

1) V p ípad , že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázn  ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

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

rozhodnutí p íjemce o p em n  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 oprávn nými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejn ní 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 n kterých smluv, uve ejňování t chto smluv  
a o registru smluv Ězákon o registru smluvě splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávn nou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Š astná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli zm ny této smlouvy lze provád t pouze formou písemných postupn  

číslovaných dodatků na základ  dohody obou smluvních stran s výjimkou zm ny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Zm nu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávn n provést P íjemce jednostrann  s tím, že tuto zm nu je 
povinen oznámit Kraji. Zm nu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávn n provést Kraj 
jednostrann  s tím, že tuto zm nu je povinen oznámit P íjemci. Zm ny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem m ní zam 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 výslovn  prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejn ním celého textu smlouvy 
včetn  podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly sv 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 pln ní 
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 základ  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 13. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlav  dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Luboš Krátký Mgr. Pavel Pacal 
 starosta obce nám stek 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)

 FV01978-13_04_17-17 

Název grantového programu Infrastruktura ICT 2017

Název projektu  Infrastruktura ICT Dlouhá Brtnice 

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Obec Dlouhá Brtnice

Právní forma: Obec

Ulice: Dlouhá Brtnice 57

Obec: Dlouhá Brtnice

PSČ: 58834

Pošta: Dlouhá Brtnice

IČO/RČ: 00373664

Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S.

Číslo účtu: 1466067359/0800

Statutární zástupce žadatele

Titul:          

Jméno: Luboš

Příjmení: Krátký

Funkce: starosta obce

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul:          

Jméno: Luboš

Příjmení: Krátký

Funkce: starosta obce

Email: starosta@dslouhabrtnice.cz

Tel.: 607910690

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)

Dlouhá Brtnice

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

Obcí Dlouhá Brtnice je dlouhodobě provozovaná 
místní veřejná internetová síť pomocí 
bezdrátových přístupových bodů, převážně na 
objektech obce, ale z části na budovách 
soukromých vlastníků, kteří nás v rámci 
rekonstrukce střechy a zateplení požádali o 
demontáž zařízení. To nás vedlo k žádosti na 
vybudování nezávislého přístupového bodu na 
obecním vyvýšeném pozemku, nedaleko 
dálkového optického vedení Hatě - Dlouhá Brtnice 
- Jihlava. Pokud tento problém v čas nevyřešíme, 
odpojení postihne nejen část našich občanů, ale i 
další obce v regionu, ke kterým se z Dlouhé 
Brtnice šíří internetový signál právě 
prostřednictvím těchto přístupových bodů. Zároveň 
projevilo zájem o vysokorychlostní připojení 
dalších 5 novostaveb.

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

Cílem projektu je zřízení nového centrálního 
připojovacího bodu umístěného na vyvýšeném 
pozemku obce. Zde bude vztyčen stožár, který se 
tak výškově dostane nad úroveň střech a zajistí 
kvalitnější a rychlejší pokrytí internetovým 
signálem nejen pro současné uživatele v naší obci, 
ale zároveň zajistí přenos do sousedních obcí, ze 
kterých jsou napojeny další sítě. Také je našim 
cílem připojit 5 nových klientů, kteří započali v naší 
obci výstavbu nových rodinných domů.

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

Všichni uživatelé internetu v obcích Dlouhá 
Brtnice, Brtnička, Hladov, Pavlov, Nevcehle, 
Sedlejov, Panenská Rozsíčka, dále 5 nových 
přípojek v naší obci a všichni zájemci o připojení k 
internetu v obcích dalších. 

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

Projekt předpokládá zřízení oploceného stožáru 
výšky do 15 m na obecním pozemku ve 
vzdálenosti cca 20 m od přípojného místa 
dálkového optického kabelu a umístění 
přenosových bodů internetového signálu na tomto 
stožáru. Součástí projektu by byla také přípojka 
optokabelu a samostatný přívod elektřiny z nového 
odběrného místa, který bude nezávislý na 
soukromých objektech jiného vlastníka. Připojíme 
také 5 nových zájemců.

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

Příhradový stožár s internetovými anténami, 
optopřípojkou, elektrickým přívodem, oplocením a 
kioskem s potřebnou technologií k 
vysokorychlostnímu přenosu dat po obci a do 
okolních obcí čítajících v současné době přes 160 
aktivních klientů. Jen v naší obci se nově napojí 5 
nových klientů a přírůstek předpokládáme i pro 
okolních obcích do kterých se signál šíří. 



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

1. 9. 2017 - 31. 5. 2018

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

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

Obec Dlouhá Brtnice zahájila provoz internetové 
sítě již v r. 2007 a od té doby tuto průběžně inovuje 
a rozšiřuje. Pro provoz, servis, údržbu a inovace v 
oboru IT využívá obec dlouhodobě služeb místního 
poskytovatele internetových služeb. Naše 
dosavadní zkušenosti a tato dlohodobá spolupráce 
je garantem vysoké úrovně poskytovaných služeb i 
v budoucnu. Pro stavbu samotnou má přímo obec 
vlastní dlouholeté zkušenosti s plánováním, 
povolováním, vyřizováním a realizací různorodých 
stavebních projektů na celém svém katastrálním 
území.

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

411 400 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

240 000 Kč 58,34 %

- z toho investiční 
dotace

240 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

     Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 171 400 Kč 41,66 %

- z toho investiční 
spoluúčast

171 400 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.

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 - Popis naplnění specifických kriterií, Příloha č. 3 - Doložení náležitostí 
dle zák.č. 250/2000 Sb., Příloha č. 4 - Rozpis výdajů, Příloha č. 5 - Podrobný popis 
projektu, Příloha č. 6 - Topologie sítě a doložení zájmu, Příloha č. 7 - Stanovisko 
poskytovatele připojení

V Dlouhé Brrnici  dne 13. 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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Příloha č. 1: Popis naplnění specifických kritérií  
 
 

Specifická kritéria: 
 

a) P ínos projektu pro zp ístupnění technologií domácnostem, firmám a organizacím: 
 

Projekt eší nutnost umístění nového p ístupového a distribučního bodu na stožáru 
z ízeném na obecním pozemku blízko p ipojovacího místa dálkového optického vedení na 
trase Hatě – Jihlava. Jde o jedinou možnost jak efektivně nahradit některé p ístupové body, 
které jsou dosud umístěny na soukromých objektech a u kterých jejich majitelé z různých 
důvodů (opravy, p ístavby, zateplení budov apod.) požadují odstranění. Projekt eší pokrytí 
obce Dlouhá Brtnice z vyvýšeného místa, ze kterého je současně viditelnost do okolních obcí 
Brtnička, Hladov a Pavlov. Z obce Pavlov je dále signál p enášený do obcí Nevcehle, 

Sedlejov a Panenská Rozsíčka. Počet obyvatel těchto obcí je v součtu cca 1650. Za ízení tedy 
vy eší pokrytí signálem pro všechny tyto obce a zastavěná území. Z vyššího místa tak bude 

zajištěný kvalitnější p ístup pro privátní i komerční sektor, včetně územních samospráv a 

instalací bodu na stožár ve vlastnictví obce se vy eší problém p enosových bodů dosud 
umístěných na soukromých objektech, s jejichž dalším provozováním majitelé nesouhlasí. 
Projekt zároveň umožní v Dl Brtnici napojení  minimálně pěti dalších, dosud nep ipojených 
nemovitostí. 
 

b) Význam pro zkvalitnění síťové infrastruktury kraje: 
 

Projekt p ímo navazuje na využití optického kabelu Jihlava – Hatě s možností 
napojení na vlákna krajské sítě Rowanet. Vysokorychlostní p ipojení, a tím kvalitnější a 
rychlejší komunikace, p inese jak výhody vysokorychlostního internetu, tak i kvalitní p ístup 
k náročným aplikacím typu GIS, Czech Point nebo využití služeb IPTV, VoIP apod.  
 

c) Životnost po ízených technologií a projektů (kvalita p enosové technologie, použité 
frekvence, koncová kapacita p ípojky (agregace), celková kapacita p ípojky k internetu, 
morální životnost technologií): 

 

- projekt eší bezdrátové páte ní trasy a vysílací p ístupové body technologií AirFiber Gigabit 
LAN, která je určena k p enosu Gigabitových optických sítí bezdrátovým spojem a 
opětovným p evodem na optickou síť, jak už je v názvu obsaženo AirFiber nebo technologií 
AirMAX.  

- za ízení pracují v pásmu 5,ŘGHz nebo 10,5GHz. Dále použijeme technologie optických 
vláken označované jako FTTH a optometalické mediap evodníky s rychlostí p enosu 1Gbit/s. 
Tato technologie byla zvolena pro její vysokou kapacitu a dlouhou životnost optických 
vláken.  
- kapacita optických vláken je 1000Mbit/s, mikrovlných spojů 600-800 Mbit/s, AirMAX 

dosahují 300-450Mbit/s. Koncový klient bývá p ipojen rychlostmi 100-1000Mbit/s podle 

p ání a náročnosti.  
- snažíme se dosáhnout co nejmenších agregací 1:2, 1:4, 1:10, p ičemž zvolená technologie 
zvládá teoretických 250-300 klientů na jeden vysílací sektor. V praxi tato situace nenastává.  
- celková kapacita optické p ípojky k internetu je 2x 1000Mbit/s. 

- morální životnost bezdrátových technologií je udávána podle záruky výrobce či prodejce. 
V našem p ípadě je to 2-3 roky. Tím je zaručen servis prakticky po celou dobu morální 
životnosti bezdrátové technologie. U optických kabelů se udává životnost 20 let.  
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d) Životnost projektu (udržitelnost finanční, organizační, servisní mode sítě apod.): 
 

Vzhledem k neustálému vývoji nových technologií a zvyšujícím se nárokům na 
p enosovou kapacitu sítí, je p edpoklad, že zájem občanů a organizací o kvalitní internetové 
p ipojení nadále narůstat. Vzhledem ke svému určeni bude mít za ízení regionální využití a 
stane se nezbytnou součástí WiFi sítí pro několik obcí. 

 

V minulých letech se nám osvědčil pronájem instalovaných za ízení místnímu 
poskytovateli ISP, který na sebe p ebírá finanční náklady na údržbu, provoz sítě, organizační 
a servisní zajištění provozu. Tento poskytovatel bývá zároveň iniciátorem inovací těchto 
za ízení po době udržitelnosti jednotlivých projektů, což zabraňuje morálnímu zastarání 
použitých technologií. Tímto modelem provozujeme internetovou síť v naší obci již cca 10 
roků a p edpokládáme, že takto budeme pokračovat i po realizaci tohoto projektu.  

 

 

e) Otev ená síť: 
 

Vybudování p ístupového bodu umožní zkvalitnění signálu pro privátní i komerční 
sektor, včetně místních samospráv ve všech dotčených obcích. Za ízení může být využito 
několika poskytovateli ISP pro obce Dlouhá Brtnice, Pavlov, Hladov, Nevcehle, Brtnička, 
Sedlejov, Panenská Rozsíčka a je určené pro otev ené sítě.  
 

 

f) ešení uživatelské mobility: 
 

Za ízení posílí signál do WiFi sítí všech dotčených obcí. Zkvalitnění signálu se bude 
týkat také míst s ve ejným internetem v jednotlivých obcích. 



Obec Dlouhá Brtnice 

Infrastruktura ICT Dlouhá Brtnice 
 

Příloha č. 4: 

 

Rozpis výdajů : 
 

 

  Prováděcí projekt s podrobným položkovým rozpisem výdajů na realizaci předmětného projektu 
není ještě dokončený. Ze zpracovaného Projektového záměru, který byl zhotovený za účelem 
posouzení proveditelnosti projektu, byly vykalkulovány následující předpokládané náklady dle 
jednotlivých stavebních objektů: 
 

 

Univerzální příhradový stožár max. výšky 15 m   50.000,- Kč 

Stavba a ukotvení stožáru     20.000,- Kč 

Bleskosvod a uzemnění stožáru     20.000,- Kč 

Oplocení stožáru      15.000,- Kč 

Kiosek pro umístění technologií     35.000,- Kč 

Přívod a rozvody elektřiny 230V včetně rozvaděče     60.000,- Kč 

Přípojka optokabelu a napojení páteřní trasy    30.000,- Kč 

Antény a technologie ICT     85.000,- Kč 

Geodetická zaměření a revize       25.000,- Kč 

 

Náklady celkem:          340.000,-Kč 

DPH 21 %:        71.400,-Kč 

Náklady celkem včetně DPH:    411.400,-Kč 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základ  dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „občanský zákoník“ě 

 
(FV01978.0021) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím B hounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pov en: Mgr. Pavel Pacal, nám stek hejtmana 
Ědále jen “Kraj”ě 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Město Humpolec 
Adresa: Horní nám stí 300, Humpolec, 39622  
IČO: 248266 
zastoupen: Mgr. Ji í Kučera, starosta m sta 
Ědále jen “P íjemce”ě  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-1421261/0100 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
Ědále jen „dotace“ě na realizaci akce Napojení na metropolitní optickou sí  pro budovy 
polikliniky, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást 
této smlouvy jako P íloha č. 1 Ědále jen „akce“ě.  

 
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 smlouv  p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpov dnost, 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 písemn  

sd lí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou Ěudržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…ě na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 245810 Kč Ěslovy: 

dv st čty icetp ttisícosmsetdeset korun českýchě. 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce Ěobjem akceě 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 409684 Kč 

Výše dotace v Kč 245810Kč 

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 163874 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 nem ní, 
tzn., že absolutní částka dotace se úm rn  sníží. V p ípad , 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 správ  a o zm n  n kterých zákonů Ězákon o finanční kontroleě,  
ve zn ní pozd jších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

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

 
Dotace bude poskytnuta jednorázov  bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozd ji 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení záv rečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. fě této smlouvy. V p ípad , že záv rečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. fě této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

nejpozd ji do 31. 5. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávn nými 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 nejpozd ji do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní dan  a daň z p idané hodnoty Ěplatí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných pln ní p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet dan  z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v pom rné 
výšiě, s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. dě této smlouvy, 

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

zabezpečení a zdravotní pojišt ní P íjemce za zam stnance,  
d) náklady na nákup v cí osobní pot eby,  
e) úhrada úv rů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohošt ní, 
h) veškeré provozní Ěúdržba 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.ě  
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 Ěcestovné, reprezentace apod.ě a výdaje na pohošt ní a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
mě po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky 

Ěvideo, fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.ě včetn  HW periferií 
Ětiskárna, skener atd.ě, p ímo nesouvisející s projektem, 

ně zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v dob  realizace akce, 
oě jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
pě veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) po ízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého 
majetku - základní HW Ěmodem, informační kiosek, osobní PC nebo notebookě  
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a výdaje na jeho zprovozn ní Ěinstalace, doprava od prodejce na místo instalace, 
pokud však doprava není součástí bezplatných služeb prodejceě, 

b) základní SW Ěoperační systém a jeho zprovozn níě, 
c) základní prvky datových sítí – p enosové prvky a technologie Ěvčetn  prvků  

pro zlepšení dostupnosti GSMě, 
d) poplatek za z ízení p ipojení k internetu Ějednorázový instalační poplatek v cen  

b žné v daném míst  bez m síčních poplatků za provoz p ipojeníě, 
e) náklady na projektovou dokumentaci sítí a studie p ípravy NGA sít . 

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

smlouvy, použijí se p ednostn  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 ípadn  
nebudou n které náklady uvedeny v t chto 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 obecn  platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „zákon o účetnictvíě, 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci Ěnap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.ě. 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 zn ní pozd jších 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 edm tné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné form  chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečn né p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odd len   
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačn  uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce Ěfaktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.ě uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01978.0021, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní dan , 
Ěvyjma daní z mezd a odm n zam stnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelnéě. Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez dan  z p idané hodnoty Ědále jen „DPH“ě v p ípad , 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 zn ní pozd jších p edpisů. V takovém p ípad  může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. ĚV p ípad  
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozd ji do 31. 5. 201Řě Úhradou DPH je v tomto p ípad  myšlen p evod na účet 
p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený speciáln  
pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu Ěmožno i výpisem z elektronického bankovnictvíě nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 30. 6. 201Ř záv rečnou zprávu, jejíž vzor je umíst n  
na http://www.kr-vysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73933ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicit  a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhrad , 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávn n provád t kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

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

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.ě, jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii záv rečné 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 ípad ,  

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

 
 

Čl. 9 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávn n provád t kontrolu pln ní této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ  a o zm n  n kterých 
zákonů Ězákon o finanční kontroleě, ve zn ní pozd jších p edpisů Ědále jen „kontrola“ě. 

 
2) Kraj je oprávn n provád t kontrolu v průb hu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v n mž m la 
být spln na poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. aě – písm. fě a písm.  
i) – písm. kě 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 ípad  informování sd lovacích 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 ípad , 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 nejmén  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 ípadn  označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umíst n.  

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

v její bezprost ední blízkosti umíst na 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 nejmén  3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadn  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 zm n  zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správ  soudů a o zm n  n kterých dalších zákonů 
Ězákon o soudech a soudcíchě, ve zn ní pozd jších p edpisů, Ězákon o ochranných 
známkáchě, ve zn ní pozd jších 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 zam ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezat žovat tento majetek ani jeho část žádnými 
v cnými právy t etích osob, včetn  zástavního práva bez v domí 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 v domí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

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

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

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

rozhodnutí p íjemce o p em n  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 oprávn nými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejn ní 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 n kterých smluv, uve ejňování t chto smluv  
a o registru smluv Ězákon o registru smluvě splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávn nou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Š astná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli zm ny této smlouvy lze provád t pouze formou písemných postupn  

číslovaných dodatků na základ  dohody obou smluvních stran s výjimkou zm ny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Zm nu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávn n provést P íjemce jednostrann  s tím, že tuto zm nu je 
povinen oznámit Kraji. Zm nu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávn n provést Kraj 
jednostrann  s tím, že tuto zm nu je povinen oznámit P íjemci. Zm ny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem m ní zam 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 výslovn  prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejn ním celého textu smlouvy 
včetn  podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly sv 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 pln ní 
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 základ  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 13. 4. 2017. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK. 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlav  dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Jiří Kučera Mgr. Pavel Pacal 
 starosta města nám stek hejtmana 
 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSO✁INY 

Eviden✂ní ✂íslo (žadatel nevypl�uje)          

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vypln✄ní žádosti klikn✄te na 
„Odeslat data“ v záhlaví formulá☎e)

 FV01978-16_04_17-22 

Název grantového programu Infrastruktura ICT 2017

Název projektu Napojení na metropolitní optickou sí✆ pro budovy 
polikliniky

Identifika✂ní údaje žadatele

P✝esný název: M✞stský ú✝ad Humpolec

Právní forma: obecní ú✝ad

Ulice: Horní nám✞stí 300

Obec: Humpolec

PS✟: 39622

Pošta: Humpolec

I✟O/R✟: 00248266

Název banky: Komer✠ní banka, a.s.

✟íslo ú✠tu: 19-1421261/0100

Statutární zástupce žadatele

Titul: Mgr.

Jméno: Ji✝í

P✝íjmení: Ku✠era

Funkce: starosta m✞sta

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Mgr.

Jméno: Bohdan

P✝íjmení: Kandr

Funkce: informatik

Email: bohdan.kandr@mesto-humpolec.cz

Tel.: 565518121



Indentifika✡ní údaje 
z☛izovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je p☛ísp☞vkovou 
organizací z☛izovanou obcí)

P✌esný název:          

I✍O:          

Název banky:          

✍íslo ú✎tu:          



1. Lokalizace projektu
(M✏sto/obec/mikroregion)

Masarykova 885, 396 01 Humpolec a Masarykova
389, 396 01 Humpolec

2. Od✑vodn✒ní projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

M✓sto Humpolec buduje optickou sí✔ kterou 
propojuje své p✕ísp✓vkové organizace a další 
objekty v majetku m✓sta. Budovy polikliniky nejsou 
v sou✖asné dob✓ p✕ipojeny do vlastní dedikované 
metropolitní optické sít✓ žadatele.

3. Cíle projektu
(Stru✗ný vý✗et cíl✘, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Po p✕ipojení budov do vlastní dedikované 
metropolitní optické sít✓ žadatele bude možno 
nabídnout ve✕ejnosti bezdrátový hotspot, zvýšit 
bezpe✖nost m✓sta díky umíst✓ní bezpe✖nostních 
kamer, integrovat další technologie se sí✔ovým 
rozhraním do své infrastruktury.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na n✏ž je 
navrhovaný projekt zam✏✙en a 
jejich pot✙eby, které navrhovaný 
projekt ✙eší)

Cílovou skupinou jsou pracovníci m✓stského 
ú✕adu, ve✕ejnost, zdravotnické ordinace v míst✓ 
realizace.

5. Popis projektu
(V p✙ípad✏ pot✙eby podrobn✏ji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

viz p✕íloha ✖. 5

6. Výstupy projektu
(Uve✚te konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

V obou budovách - rozvad✓✖ s umíst✓ním 
aktivních prvk✛ a zakon✖ení pasivní infrastruktury, 
bezdrátový wifi hotspot.

7. P✜edpokládaný ✢asový 
harmonogram realizace 
projektu - za✢átek/ukon✢ení 
projektu

Za✖átek realizace po podpisu smlouvy na obdržení 
p✕edm✓tné dotace; dokon✖ení p✕edpokládáme do 
konce roku 2017, nejpozd✓ji do 31.5.2018.

8. Organiza✢ní a odborné 
zabezpe✢ení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organiza✗ní schopnosti v✗etn✏ 
p✙edešlých zkušeností s 
realizací projekt✘) 

Organiza✖ní a odborné zabezpe✖ení projektu 
provedou informatici z odboru tajemníka M✓Ú 
Humpolec.
Máme zkušenosti s dota✖ními programy IOP, 
Fondem Vyso✖iny a dalšími.
Vlastní realizaci projektu provede odborná firma 
formou dodávky "na klí✖" v✖etn✓ materiálu, prací, 
stavebních úprav a oživení v budovách žadatele. 
Výb✓r bude proveden formou odpovídající typu 
zakázky (min. poptávkovým ✕ízením).



9. Rozpo✣et projektu 
(podrobný položkový rozpo✤et 
projektu zašlete spole✤n✥ s touto 
žádostí) U žadatel✦, kte✧í mohou 
uplatnit odpo✤et DPH na vstupu, 
se náklady uvád✥jí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvád✥jí náklady 
v✤etn✥ DPH. 

✣ástky uvád★jte v celých K✣

Celkové náklady na 
projekt 409 684 K✩ 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 245 810 K✩ 60,00 %

- z toho investi✪ní 
dotace

245 810 K✩ 100,00 %

- z toho neinvesti✪ní 
dotace

     K✩ ,00 %

Spoluú✩ast žadatele 163 874 K✩ 40,00 %

- z toho investi✪ní 
spoluú✪ast

163 874 K✩ 100,00 %

- z toho neinvesti✪ní 
spoluú✪ast

     K✩ ,00 %

10. Plátcovství DPH u žadatele (zak✫ížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných pln✬ní p✭ijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpo✮et dan✯ z p✫idané hodnoty

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných pln✬ní p✭ijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpo✮et dan✯ z p✫idané hodnoty

žadatel není plátcem DPH

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zve✰ejn★ním vybraných údaj✱ o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zve✰ejn★ním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
p✰id★lené podpory pro ú✣ely informování o ✣erpání prost✰edk✱ z Fondu Vyso✣iny. 

12. Prohlášení žadatele o vypo✰ádání závazk✱ (netýká se obcí, svazk✱ obcí a 
organizací z✰izovaných a zakládaných Krajem Vyso✣ina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypo✲ádány závazky v✳✴i státnímu rozpo✴tu a státním fond✳m (za závazky v✵✶i 
státnímu rozpo✤tu se považují závazky v✦✤i finan✤nímu ú✧adu, Správ✥ sociálního 
zabezpe✤ení, zdravotním pojiš✷ovnám a Celní správ✥; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prost✧edí, 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 ú✣etním období (nevypl✸uje žadatel, který používá ú✣etní 
období shodné s kalendá✰ním rokem a žadatel, který není ú✣etní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá ú✣etní období (hospodá✰ský rok) od 1.1.2017 do 
31.12.2017.



14. Seznam doklad✹ (Uve✺te seznam všech doklad✻, které k žádosti p✼ikládáte a o✽íslujte 
je.) 

01_specificka_kriteria.pdf
03_priloha_dle_zakona_250_2000Sb.pdf
04_rozpis_nakladu.pdf
05_popis_projektu.pdf
06_popis_site.pdf

V Humpolci  dne 13.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele : 
P✾ed podáním projektu si ov✿✾te, zda:

- je formulá✾ žádosti kompletn✿ vypln✿n

-
jsou p✾iloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bod✿ 14 
Výzvy k p✾edkládání projekt❀

- v p✾ípad✿ pot✾eby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt spl❁uje kritéria a podmínky uvedené ve Výzv✿ k p✾edkládání projekt❀

-
je žádost v❂etn✿ doklad❀ nutných k posouzení žádostí p✾ipravena k podání dle 
podmínek uvedených v bod✿ 14 Výzvy k p✾edkládání projekt❀

Na další ✾ádek (od✾ádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

Otisk úředního razítka
Digitálně podepsal Mgr. Jiří Kučera
Datum: 16.04.2017 13:07:36 +02:00



Příloha č. 1  

Žádost o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny pro město 
Humpolec 

Infrastruktura ICT 2017 

 

Specifická kritéria 

a) přínos projektu pro zpřístupnění technologií domácnostem, firmám a organizacím  

Připojením na optickou Metropolitní síť Humpolec bude zajištěna dostatečná 

konektivita a bezpečnost připojení předmětných budov do městské sítě. 

Jedním z cílů je mj. plánované osazení kamerovým bezpečnostním systémem 

(ten není součástí tohoto projektu), dále umístění bezplatných wifi hotspotů 

pro veřejnost (do každé budovy 1 hotspot), rozhraní pro připojení dalších 

technologií do městské sítě. 

b) význam pro zkvalitnění síťové infrastruktury kraje 

Přímým záměrem projektu je napojení na dedikovanou metropolitní optickou 

síť žadatele, která je i napojena v budově Městského úřadu na ROWANet.  

c) životnost pořízených technologií a projektů 

Vzhledem k použití pasivní infrastruktury je životnost až desítky let, předp. 30 

let. Aktivní prvek má omezenou životnost, ovšem předp. min. cca 5 let. 

d) životnost projektu 

- udržitelnost finanční – pasivní část 30 let (nejsou nutné žádné zásahy); aktivní 

prvky min. 5 let bez dalších finančních nákladů, poté je možná prostá výměna v 

řádu jednotek tisíc (tedy velmi dostupná)  

- udržitelnost organizační – pasivní část nepotřebuje organizační zásahy; 

aktivní prvky v případě potřeby mohou být servisovány svépomocí, popř. na 

vyžádání externí odbornou ICT firmou ve výjimečných případech  

- servisní model sítě – spravován kompletně svépomocí, popř. na vyžádání 

externí odbornou ICT firmou ve výjimečných případech  

e) otevřená síť 

Primárně je projekt připraven na připojení do vlastní dedikované metropolitní 

sítě, kde se otevřenost předpokládá.  

Zároveň vzhledem k tomu, že předmětem projektu je vybudování infrastruktury 

i  připojení do sítí externích dodavatelů, je možno v budoucnu zajistit připojení 

i externích dodavatelů pro provoz ordinací. 

f) řešení uživatelské mobility 

V každé budově bude umístěn hotspot s provozem veřejného bezplatného 

internetu; budou zde aplikována časová a datová omezení proti zneužití. 



Příloha č. 4  

Žádost o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny pro město 
Humpolec 

Infrastruktura ICT 2017 

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 

 

Kraj Vysočina 245 810 Kč Max. 60% 

Vlastní zdroje žadatele 163 874 Kč 40% 

Jiné zdroje (grant, dar apod.) 0 0% 

Celkem 409 684 Kč 100% 

 

 
 Celková kalkulace  
  
Položka  Bez DPH s DPH 
D2 - Zemní práce, stavební úpravy  115 947 Kč 140 296 Kč 
D3 - Montážní práce optika  131 405 Kč 159 000 Kč 
D4 - Materiál  91 230 Kč 110 388 Kč 
Celková cena rozpočtu  338 582 Kč 409 684 Kč 
 
  
Položková kalkulace  
  
D2 - Zemní práce, stavební úpravy Cena/ks  140 296,00  
Pol001  Vytyčení trasy v zastavěném terénu  kpl  2,000  2 400,00  4 800,00  
Pol002  Zaměření trasy  kpl  2,000  3 300,00  6 600,00  
Pol003  0,00  
Pol004  Rýha v chodníku dlažba 35/50-70  m  120,000  570,00  68 400,00  
Pol005  Rýha v trávě 35/70-100  m  90,000  280,00  4 800,00  
Pol006  Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v 

kamenivu  
m2  4,000  900,00  3 600,00  

Pol007  Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 
3  

m3  20,000  1 365,00  27 300,00  

Pol008  Doplnění dlažby na plocho  m2  2,000  448,00  896,00  
Pol009  Průrazy pro instalace v budově  ks  16,000  1 150,00  18 400,00  
Pol010  Přesun hmot, pozemní komunikace  kpl  1,000  5 500,00  5 500,00  
D3 - Montážní práce optika                                                                                     159 000,00  
Pol011  Montáž trubky úložné  m 120,000  15,00  1 800,00  
Pol012  Zatažení optického kabelu do HDPE  m 620,000  28,00  1 800,00  
Pol013  Kalibrace HDPE  m 620,000  7,00  4 340,00  
Pol014  Instalace OK+MK v budovách  m 620,000  72,00  44 640,00  
Pol015  Svaření vlákna v optickém rovaděči / 

kazetě / vaně  
kus 24,000  560,00  13 440,00  

Pol016  Svaření vlákna ve spojce  kus 24,000  560,00  13 440,00  
Pol017  Montáž rozvaděče optického / kazety / vany  kus 2,000  2 200,00  4 400,00  
Pol018  Připevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříni  kus 2,000  450,00  900,00  



Pol019  Měření závěrečné-1vl.(rozvaděč)+protokol  kus 24,000  190,00  4 560,00  
Pol020  Vybudování trasy pro uložení OK+ MK v 

budovách  
kus 1,000  22 000,00  22 000,00  

Pol021  Oživení sítě - strana polikliniky  kus 2,000  3 500,00  7 000,00  
Pol022  Ukončení kabelu v rozvaděči 1p  kus 24,000  75,00  1 800,00  

Pol023  Svaření vlákna na straně MÚ  kus 48,000  560,00  26 880,00  
Pol024  Oživení sítě - strana MÚ  kus 2,000  3 500,00  7 000,00  
Pol025  Instalace a nastavení WIFI AP  kus 2,000  2 500,00  5 000,00  
D4 – Materiál                                                                                                                                110 388,00  
Pol026  Trubka HDPE  m 620,000  28,00  17 360,00  
Pol027  Metalický kabel  m 610,000  11,20  6 832,00  
Pol028  Chráničky / lišty pro vnitřní instalace  m 200,000  38,00  7 600,00  
Pol029  Optický kabel pro napojení do LAN  m 620,000  28,00  17 360,00  
Pol030  Aktivní prvek pro zakončení optické sítě 

FTTx / LAN v rozvaděči vč. SFP modulů a 
přísl.  

ks 2,000  6 430,00  12 860,00  

Pol031  Spojka HDPE  kus 6,000  380,00  2 280,00  
Pol032  pigtail SC/PC  kus 48,000  144,00  6 912,00  
Pol033  Adaptor SC/PC  kus 48,000  46,00  2 208,00  
Pol034  Optická vana kompletní  kus 2,000  1 673,00  3 346,00  
Pol035  Ochrana svárů trubička 40mm  kus 48,000  7,00  336,00  
Pol036  Folie  m 620,000  3,00  1 860,00  
Pol037  Datový rozvaděč nástěnný  ks 2,000  4 217,00  8 434,00  
Pol038  WIFI AP pro veřejnost s managementem  kus 2,000  3 725,00  5 000,00  
Pol039  Drobný instalační materiál pro vnitřní 

rozvody po budovách  
kus 1,000  8 000,00  8 000,00  

Pol040  Material a práce nutné k dokončení díla 
neuvedené v položkách  

kus 1,000  10 000,00  10 000,00  

 




	Příloha č. 1 : Stručný popis naplnění specifických kritérií
	a) přínos projektu pro zpřístupnění technologií domácnostem, firmám a organizacím (uveďte počet obyvatel v obci celkem a dále procento pokrytí či procento / počet připojených domácností, firem, popř. organizací, popište přínos projektu a procento pokr...
	b) význam pro zkvalitnění síťové infrastruktury kraje (návaznost na další metropolitní nebo regionální sítě, v případě návaznosti na krajskou páteřní síť ROWANet popište, zda aktivně využíváte služby poskytované touto sítí) (bodové rozpětí 0-4)
	c) životnost pořízených technologií a projektů (kvalita přenosové technologie, použité frekvence, koncová kapacita přípojky (agregace), celková kapacita přípojky k internetu, morální životnost technologií) (bodové rozpětí 0-4)
	d) životnost projektu (udržitelnost finanční, organizační, servisní mode sítě apod.)(bodové rozpětí 0-3)
	e) otevřená síť (uveďte, zda síť bude řešena jako otevřená či nikoliv) (bodové rozpětí 0-4)
	f) řešení uživatelské mobility (wifi sítě, veřejné PIAPY – místa s veřejně přístupným internetem) (bodové rozpětí 0-1)

	Příloha č. 4: Podrobný položkový rozpis nákladů projektu



