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FOND VYSOČINY 
 
 

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

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0011) 

 
Čl. 1 

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

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Ji ice 
Adresa: Ji ice 17, Ji ice, 39601 
IČO: 248355 
zastoupen:  Miroslav Jirků, starosta 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 5721261/0100 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

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

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

 

pospichalova
Textový rámeček
ZK-04-2017-14, př. 2počet stran: 510
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

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

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

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

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

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 10406 Kč (slovy: desettisícčty istašest 

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

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

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

 

Celkové náklady akce 20812 Kč 

Výše dotace v Kč 10406 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 10406 Kč 

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

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

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

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

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

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

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

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

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

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

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

 

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

 
Čl. Ř 

Základní povinnosti P íjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

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

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0011, 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

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

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

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

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

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

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

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

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

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

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

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

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

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

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

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 31. 3. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Miroslav Jirků  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0014) 

 
Čl. 1 

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

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Štěpkov 
Adresa: Štěpkov čp. 33, Štěpkov, 67526 
IČO: 378712 
zastoupen:  Jaroslav Kyprý, starosta obce 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 16726711/0100 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 9564 Kč (slovy: 

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

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

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

 

Celkové náklady akce 19128 Kč 

Výše dotace v Kč 9564 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 9564 Kč 

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

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

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

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

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

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

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

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

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

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

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

 

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

 
Čl. Ř 

Základní povinnosti P íjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

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

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0014, 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

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

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

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

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

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

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

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

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

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

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

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

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

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

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

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 27. 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 Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Jaroslav Kyprý  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta obce náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0016) 

 
Čl. 1 

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

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Klokočov 
Adresa: Klokočov 105, Klokočov, 58301 
IČO: 267627 
zastoupen:  Hanka Zárubová, starostka 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 11528-521/0100 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 15125 Kč (slovy: patnácttisícstodvacetpět 

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

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

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

 

Celkové náklady akce 30250 Kč 

Výše dotace v Kč 15125 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 15125 Kč 

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

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

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

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

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

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

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

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

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

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

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

 

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

 
Čl. Ř 

Základní povinnosti P íjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

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

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0016, 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

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

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

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

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

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

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

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

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

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

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

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

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

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

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

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 3. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Hanka Zárubová  Mgr. Pavel Pacal 
 starostka náměstek hejtmana 
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FOND sOC!NY

ZAoosr o posKvrruuri DorAcE z FoNDU vysoctrrry

Eviden dni dislo (zadatet nevyptnuje)

K6d elektronick6 Zddosti 6o
finSlnim vypln6ni Z6dosti klikn6te na

,,Odeslat rlata" v zlhlavi formuldie)
FV01977-03 04 17-25

N6zev grantov6ho programu lnformadnI a komunikacni technologie 2017

N6zev projektu

Podprogram

Nov6 webove strSnky obce Klokocov

A: Webrov6 str6nky

ldentifikadni f daje Zadatele

Piesnf n6zev: Obec Kloko6ov

Prdvnlforma: ObecnlUiad

Ulice: Klokodov 105

Obec. Klokodov

PSe: 58301

Po5ta: Chot6boi

leolnc: 00267627

Ndzev banky: Komerdni banka a.s.

Cislo ti6tu: 11528-52110100

StatutArni z6stupce Zadatele

Titul:

Jm6no: Hanka

Piijmeni: Z1rubovA

Funkce: starostka

Z6dost zpracoval (kontaktn i

osoba projektu)

Titul:

Jm6no: Hanka

Piijmeni: Z1rubovA

Funkce: starostka

Email: klokocovaci@seznam.cz

Tel.: 734637256



Indentifikadni fdaje
ziizov atele (vyplni jen Zadatel,
pokud je piisp6vkovou
orga n izaci ziizov anou obci)

Piesnf nAzev.

teo:

N6zev banky:

eisto ot;tu:

1. Lokalizace projektu
( M d sto/o b e c/ m i kro re g i o n )

rbec Klokodov, okr. Havlickfrv Brod

2. Odfi'yodn6ni projektu
(PopiSte vychoz[ situaci, ktera Vas
vede k poddnl Zadosti)

Soudasn6 str6nky na5i obce umlsten6 na adrese
t ttp : //wr,vw. k I o kocov. e u /p iesta ly vyh ovovat
tarfrstajicim poZadavkfrm na moderni web.

Strdnky nevyuZivaji nejmodern6j5i technologie a
rejsou ztcela v souladu s poZadavky na dostupnf
,blind friendly" web. Chybi zde podpora mobilnich
z-aiizeni, jako jsou chytr6 telefony, nebo tablety.
RozloZernl prvkfr na str6nce se tak nepiizpfrsobi
lb razovce pouZlvan6ho zaYizeni.

3. Cile projektu
(Struiny vyiet cilrt, jichi ma byt
projektem dosaZeno)

Zvf5eni 0rovn6 kvality webovfch str6nek obce
(lokodov a jejich modernizace za ucelem roz5iieni
uyuZitelnosti Sirokou veiejnosti.

4. Cilov6 skupiny
(Popi\te cilove skupiny, na ndi je
navrhovany projekt zamdien a
jejich potieby, ktere navrhovany
projekt ieii)

5irok6 veiejnost (obcan6, turist6),
zam6stanci obce

5. Popis projektu
(V piipit<ld potieby podrobneji
rozepi Stet v samostatnem
dokumentu, ktery doloZte k
Zadosti)

tlovii web zvysi piehlednost a atraktivnost str6nek
lbce, bude piepracov6no logick6 uspoi6d6ni pro
'ychlej5i a snaz5i dostupnost informaci. Str6nky
rudou roz5iieny o iadu funkcionalit. BliZSi

nformace viz. piiloha c. 5.

6. Vfstupy projektu
(Uvedte konkretnl a pokud moZno
kv a nt if i kov a n e v y stu py proj e ktu)

Jednodr.rchd spr6va v5ech sekcf na webovfch
;trdnkSr:h diky redakdnlmu syst6mu.
\ovf delsign str6nek, novS logick6 struktura
;trSnek s pilnosem pro turisty (lednoduchf
'ozcestrrik) i pro obdana.

-epSi citelnost na mobilnich zaYizenich diky
'esponzivnim str6nk6m.
(alendAi akci.

7. Piedpokl6danf dasovi
harmonogram realizace
projektu - zad6tek/ukondenI
projektu

)7-08t2017



8. Organizadni a odborn6
zabezpedeni projektu

(Popiiite VaSe odborne a

c>rg an,iz ai n i sch o p n o sti v iet n 6
piedeSlych zkuSenostl s
realizztc:I projektA)

f.ealiza,ci akce provede odbornS firma.
\dminisitrativni zabezpedeni projektu zajisti
;tarostka obce, kter6 m6 dostatedne zku5enosti s
rdministraci dotacl z FV.

9. Rozpodet projektu
(podrobn y poloikovy rozpoiet
projektu zaSlete spoleind s touto
Zadosti) U Zadateltt, kteii mohou
uplatnit c>dpoiet DPH na vstupu,
se naklady uvadejl bez DPH.
Ostatni iadatele uvaddji naklady
vcetnd DPH.

66stky uv6d6jte v cellich Kd

Gelkov6 n5klady na
projekt 30 250 K6 100.00 %

PoZadovani vf6e
dotace

15',125 K6 50,00 %

- z toho investiini
dotace

Kd ,00 %

- z toho neinvestiini
dotace

15 125 Kd 100,00 %

SpolufEast 2adatele 15 125 Kc 50,00 %

- z toho investiini
spduAiast K6 ,00 %

- z toho neinvestiini
spofuAiast

15 125 K6 100,00 ot
10

10. Plitcovstvi DPH u Zadatele (zakiilkuite vhodnou variantu)

Zadatelje pl6tcem DPH a u zdanitelnych plndni piijatlich v souvisrosti s
financorrdnim dan6ho projektu nem6 n6rok na odpodet dan6 z piidan6 hodnoty

n

Zadatelje pl6tcem DPH a u zclanitelnfch pln4ni piijatlich v souvislosti s
financorrdnim dan6ho projektu m5 ndrok na odpodet dane z piidan6 hodnoty

n

Zadatel neni pldtcem DPH X

11. Prohl65eni Zadatele, Ze zajisti podil na spolufinancov6ni projektu a souhlasi se
zveiejndnim vybranfch tidajt o projektu

Zadatel prohlaSuje, Ze zajisti podil na spolufinancovini projektu a souhlasise
zveieiniinim sv6ho jm6na (obchodniho jmdrna), adresy (sidla), n6zvu projektu a viSe
piid6len6 podpory pro u6ely inforrnovinio derp6ni prostiedkri z Fondu Vyso6iny.

12. Prohl{Seni Zadatele o vypoi6d6ni zavaz.ktt (netik6 se obci, svazkt obci a
organizaci ziizovan!ch a zakl6danfch Krajem Vysodina)

Zadatef prohlaSuje, 2e m6

a) vypoi6dAny zAvazky v0di st6tnimu rozpodtu a stdtnim fondrim (za zavazky vttii
statnimu rozpoitu se povaiuji zavazky vrtcifinaninimu Aiadu, Sprdvd soci1tnfho
zabezpeieni, zdravotnim pojiSt'ovnam a Celni sprdvd; za statni fondy se povaiuji Fonct
narodniho maietku, Stdtni fond Zivotniho prostiedi, Pozemkovy fond, Statni foncl rozvoje
bydleni tt Statni fond dopravni infrastruktury),

b) na majetek Zadatele neni vyhlAsen konkurz nebo pod6n n6vrh na konkurz a Zadatel
neniv likvidaci.



13. Prohl65eni Zadatele o ridetnim obdobi(nevyplfiuje Zadatel, kte4f pouZiv6 ridetni
obdobi shodn6 s kalendAinlm rokem a Zadatel, kteni neni ridetni jednotkou)

Zadatel prohlaSuje ,2e pouilivr u6etni obdobi (hospod6iski rok) od 1.1 do 31.12.

14. Seznam dokladri (Uvedte seznam vSech doKadI, ktere k 1adosti pfiktadate a oiislujte
je)

1. Strucnii popis naplneni specificklch krit6rii
12. Nerelevantni
13. Dolozieni ndleZitostl dle z1kona c. 250/2000Sb.
,1. Podrobnf poloZkovii rozpocet
5. Podr<lbnf slovni popis projektu

V Klokoi;ov6 dne 3.4.2017

Raz[tko a podpis statut6rniho
z6stupce Zadatele

Pozndmka pro Zadatele :

Pied po<lanim projektu siovdite, zda:

- je l'ormulai Zadosti kompletne vyplndn

_ isou piiloZeny ve\ker6 doklady nutne k ptosouzeni Ladosti poZadovane v bode 14
Vyzvy k piedkladani projekfi

- v piipadd potieby konkretni bod 26dosti rozepiSte v samostatn6m dokumentu

- proiekt splhuje kriteria a podminky uvedene ve Vyzvd k piedkladani projektA

_ ie iadost vietnd dokladrt nutnych k posctuzeni Zadosti piipravena k poddni dte
podminek uvedenych v bodd 14 Vyzvy k: pfedkladani projektI

Na dal\f iadek (odiadkovani) v textovem polise dosfanete stisknutim kl1ves CTRL + E/VIER



Piiloha i. 1

Specifickd krit6ria

a) Syst6m aktualizaci

\A/ebov6 strdnky sredakdnim syst6mem budou aktualizov6ny ndkolikrdt t'idn6. Zadlvitni
nrcvfch informacije diky redakdnimu syst6mu uiivatelsky piivdtive - formou ,,edituj, co vid[5".
Zvlddne to tak i m6n6 poditadovd znaliT zanrdstnanec, kter6mu je po zaSkoleni piid6len pfistup.

Pno zaddvdni novfch dokument0 na webov6 str6nky stadi jakfkoliv poditad piipojenri

k internetu. Lze tak kdekoliv a kdykoliv reagovat na aktudlni d6ni, dotazy obdan0 apod.

b) Dostupnost webov'fch st16nek

Dle zdkonnlich poZadavk0 budou webov6 strdnky bezbari6rov6 pifstupn6, Blind friendly web
bude souddsti nov6ho webu.

c) Integrace autentizadnich a federalizainich sluieb
Neni ieieno

d) Uiiti webov6 aplikace

L Redakdni syst6m - moinost administrace pies webov'i prohliZed

2. Diskuznif6rum - diskuze s obdany

3. Odbdr novinek - moinost sestavit si vlastni piehled zmdn, kterri je obdanovi zasil6n pravidelnd

formou emailovfch zprdv

4, Uiedni deska - piehledn6 zobrazovilni iliednidesky dle zdkona

5, Mobilni verze - automatick6 rozpozndni zaiizen(, ze kte16ho je na webov6 str6nky
pfistupovdno. Podle pouiit6ho zaifueni dojde k uzprisobeni rozlo|eni obsahu a dosaZeni

optimSlnf ditelnosti a piehlednosti. Vlihodou je i sniZeni objemu pienesenrich dat a vy55i

rychlost naditdni.

6, dtedka Rss

e) Zp6tn6 vazba od uiivatel0 prostiednictvirn webov'ich strdnek

Diskuznif6rum - obdan mfrZe prostiednictvim formuldie kdykoliv poloZit dotaz, na kterf mu

burJe v nejkratSim moZn6m intervalu odpovdzeno.

Anketa

f) Originalita a inovativnost projektu

Syst6m je zaloZen na principu WYSIWYTG. Lze velmi jednoduSe editovat to, co je prdvd

zobrazeno, takZe vkliidiini novlich dokurnentri je intuitivni a rychle. Grafick6 ieSeni bude

navrhnuto individuiilnd tak, aby bylo odliSnd od ostatnich obci. Logick6 uspoiiiddni bude

rerspektovat maximdlni piehlednost a snaclnou dostupnost informaci.

Web bude rozSiien o podporu mobilnich zalizeni. Striinky se tak budou automaticky
pfizpfisobovat velikosti obrazovky pouZit6ho zaiizeni. Optimalizovdn bude i datovyi tok,

Inovativnim prvkem bude i vyuiiti pieil<ladade Google Translator pro snadn6 pieloZeni

zokrrazen6ho textu,

Syst6m dSle obsahuje mnoZstvi specidlnir:h modulO vyvinutfch piimo pro potieby obecnlch

web0:

. MoZnost registrovat se a ndslednd dostdvat informadni SMS

. Propojeninaportdlwww.akce.cz

. Propojeni na portdl www.turistika.cz
o Moinost rezervadniho syt6mu

. Legislativni optimalizace webu

. Kalenddi akci



s)

h)

Piiloha E. 1

PFinos projektu z hlediska iadatele

Jednoduchd sprdva v5ech sekci na webovlich striinkdch diky redakdnimu syst6mu. Novri design

strdnek, novd logickii struktura strdnek s ptfnosem pro turisty (jednoduch'i rozcestnik) i pro

obdana. Lep5iditelnost na mobilnich zaifzenich diky responzivnim strdnkdm. Kalenddi, kde se

obdan dozvi o piipravovan'ich kulturnich akcfch.

Podpora mobilniho piistupu

Podpora mobilnich zaYizeni bude souddsti rrov6ho webu. Uiivatel si tak snadno piedte novinky,

f iednidesku a veSke16 dalSf informace, Modul mobilniverze zajisti ideiilniditelnost na velk6m

monitoru, obrazovce tabletu i mobilniho telefonu. Zobrazeni tak bude vZdy ergonomick6 a

prochdzeniwebu pomoci dotykov6 obrazovky bude snadn6, Diky optimalizovan6mu zobrazeni

dojde i ke sniZenI pien:iSenyich dat a rychlejSimu naditdni webovrich strdnek.



Piiloha d.4

Poloikovf nozpoiet

Individuiilni grafika (2-3 ndvrhy)

Uprava pro mobilni zalizeni

t.2t0,-Ki
Modul Kalend6i akci

Moduly Turistika,cz a Akce.cz 2.420,-KE

Modul Diskuzni f6rum





Strana 1 (celkem 225)  

 

FOND VYSOČINY 
 
 

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

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0021) 

 
Čl. 1 

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

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Městys Stona ov 
Adresa: Stona ov 232, Stona ov, 58833 
IČO: 286656 
zastoupen:  František Plavec, starosta 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: ČESKÁ SPO ITELNA A.S. 

číslo účtu: 1466042389/0800 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 10406 Kč (slovy: desettisícčty istašest 

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

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

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

 

Celkové náklady akce 20812 Kč 

Výše dotace v Kč 10406 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 10406 Kč 

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

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

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

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

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

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

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

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

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

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

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

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

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

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

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

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

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

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 
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5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 

webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 

b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 

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

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

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

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1992 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0021, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  
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e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

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

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

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

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

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

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

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

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

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

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

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

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

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

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

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

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 5. 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 Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  František Plavec  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0025) 

 
Čl. 1 

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

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Městys Strážek 
Adresa: Strážek čp. 13, Strážek, 59253 
IČO: 295493 
zastoupen:  Vlastimil Tvarůžek, starosta obce 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 5225751/0100 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 17028 Kč (slovy:  

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

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

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

 

Celkové náklady akce 34056 Kč 

Výše dotace v Kč 17028 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 17028 Kč 

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

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

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

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

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

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

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

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

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

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

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

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

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

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

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

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

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

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 
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5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 

webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 

b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 

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

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

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

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0025, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  
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e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

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

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

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

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

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

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

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

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

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

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

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

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

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

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

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

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 5. 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 Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Vlastimil Tvarůžek  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta obce náměstek hejtmana 
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY 

Z FONDU VYSOČINY PRO STRÁŽEK 

 

Příloha č.  1 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 
 

a. Systém aktualizací webových stránek  
Základ webu, tj. systém pro správu webových stránek, bude založen na redakčním systému vismo 

Online, který díky svému intuitivnímu ovládání umožní zapojit do publikační činnosti i méně počí-
tačově znalé uživatele. Aktualizace stránek proto může být prováděna i několikrát denně, a to 

z libovolného počítače připojeného k internetu. 

 

b. Dostupnost webových stránek  

Zkušenost a reference vybraného dodavatele stránek, společnosti WEBHOUSE, s.r.o., zaručují 
bezbariérovou přístupnost webu v rozsahu daném zákonnými požadavky. 

c. Integrace autentizačních a federalizačních služeb   
Stránky budou poskytovat integraci se službou mojeID. Podpora dalších služeb bude záviset na 
dalším vývoji související legislativy.      

d. Užití webové aplikace  
Webovou aplikací je redakční systém vismo Online, který nejen administrátorovi stránek umožňuje 
spravovat obsah přes webový prohlížeč, ale např. také pomocí nastavení přístupových práv vytvá-
řet privátní sekce, přístupné jen přihlášeným uživatelům apod.  
 

Součástí webových stránek budou dále následující aplikace:  

 

Responzivní design - pod tímto termínem se rozumí programování webové stránky s optimaliza-

cí zobrazení pro více druhů zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety, PC aj.). Vlastnosti za-

řízení (velikost a rozlišení displeje), na kterém jsou stránky prohlíženy, jsou při načtení stránky au-

tomaticky rozpoznány a přizpůsobena je jak samotná stránka, tak i její obsah.  
 

Aplikace Odběr novinek - systém na rozesílání avíz občanům o novinkách na webu. Modul 
umožňuje registrovaným uživatelům odebírat službu zasílání zpráv o novinkách na webu. V rámci 
aplikace je možné použít nejen administrátorem nastavené základní odběry, ale nadefinovat si i 
vlastní kritéria - výběr typu informací, periodicitu i  podobu zpráv, např. v podobě plného znění ne-

bo pouhého odkazu. 
             

Hromadné zveřejnění obrázků. Instalovaná aplikace, vhodná zejména pro uživatele, kteří zve-

řejňují větší množství obrázků (typicky fotografií z digitálního fotoaparátu). Umožní hromadné zve-

řejnění a správu fotografií (kdy by vkládání po jedné fotografii bylo časově náročné). 

 

Úřední deska. Modul umožňující přehlednou formou zveřejňovat dokumenty úřední desky podle 
požadavků správního řádu dle zák. č. 500/2004 Sb.   
 

Stránky budou rozšířeny o aplikaci Závady a nedostatky. Jejím prostřednictvím může být úřad 
snadno upozorněn na závadu či nedostatek na městském majetku či veřejném prostranství. 
K hlášení je možné přiložit přílohy (například fotografie místa). 
 



Prvky sociálních sítí. Další komunikační kanály, vhodné k uveřejňování informací i třeba neofici-

álním tónem, výhodou je rychlost zveřejnění a vyšší potenciál oslovení mladší generace. 
 

e. Zpětná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek  

 

Anketa umožní sběr dat od uživatelů. Jedná se o prvek webové stránky, umožňující návštěvní-
kům vyjádřit svůj názor odpovědí na anketní otázky. Aplikace je vybavena základní ochrannou 

proti opakovanému hlasování. 
 

Formulář Napište nám umožní návštěvníkům webu snadné oslovení úřad, a to vyplněním formu-

lářových polí přímo na webu. K použití není potřeba registrace uživatele. 

 

Implementace responzivního designu při tvorbě webových stránek je jednoznačným technolo-

gickým trendem. Uživatel díky němu dostává stránku v optimalizovaném rozlišení, přizpůsobeném 
zařízení, ve kterém si web prohlíží, uzpůsobeny jsou také ovládací prvky, což je důležité zejména 

u zařízení s dotykovou vrstvou (mobilní telefony, tablety atd.). Optimalizace zobrazení webové 
stránky pro různá zařízení je proto základním prostředkem pro zvýšení uživatelského komfortu. 
Velkou měrou rozhoduje o úspěšnosti použití stránky, podílí se na uživatelském zážitku a na fak-

toru návratnosti návštěvníků. 
 

Modul Závady a nedostatky rozšiřuje možnosti komunikace mezi uživateli webových stránek 

a veřejnou správou. Prostřednictvím modulu můžou občané či návštěvníci obce úřad způsobem 
upozornit na závadu či nedostatek na městském majetku či veřejném prostranství. Modul umožňu-

je zaslání podnětu z mobilního telefonu. 

 

Prostřednictvím Google Analytics a dalších počítadel přístupů bude možnost na stránkách zjistit, 
co uživatele nejvíce zajímá, a lépe tak přizpůsobit obsah a jeho zobrazení potřebám návštěvní-
kům webu. 
 

Prvky sociálních sítí - propojení webu se sociálními sítěmi zpřístupní informace z úřadu zejména 
mladším návštěvníkům, kteří na ně budou moci reagovat z jim známé mobilní aplikace. 

 

f. Originalita a inovativnost projektu  

Předmětem projektu je úprava kódu stránky v podobě implementace responzivního designu. 

Zobrazovací vlastnosti prohlížecího zařízení jsou automaticky rozpoznány a webová stránka je mu 
přizpůsobena. Tím je umožněno pohodlnější čtení obsahu, procházení nabídek či listování galeri-
emi a snímky. Předností je redukce objemu přenášených dat a tedy zvýšení rychlosti načítání 
stránek. 

 

g. Přínos projektu z hlediska žadatele  

V projektu budou vytvořeny nové webové stránky a implementován redakční systém s originálním 
řešením editačního prostředí, zakládajícím se na principu „Edituj, co vidíš“. Toto řešení výrazně 
usnadňuje práci s obsahem stránek a díky němu lze proto očekávat navýšení publikační aktivity 

ze strany úřadu. Pomocí tohoto redakčního systému si budeme moci sami vytvářet stránky a sek-

ce webu dle našich požadavků, tato možnost se týká např. dokumentů, adresářů i fotogalerií. 
V rámci projektu bude dále vytvořena specializovaná sekce úřední desky. 
Web bude splňovat legislativní požadavky na bezbariérovou přístupnost a zveřejňování zákon-

ných informací. Občanům bude usnadněna komunikace s úřadem, a to pomocí formuláře Napište 
nám. Na stránkách bude dále k dispozici přehled akcí, kde uživatelé naleznou informace o aktuál-

ním dění v obci. Propojení stránek se sociálními sítěmi zpřístupní web mladé generaci a pomůže 
podpořit zájem o informace z obce a reakce na informace z úřadu ze strany mládeže. Optimaliza-

ce přístupu na webové stránky obce z mobilních zařízení pomocí responzivního designu podpoří 



návštěvnost stránek a zájem o dění v naší obci. Díky novým modulům jako Anketa, Závady a ne-

dostatky, Sociální sítě či formuláře Napište nám umožní webové stránky zvýšit komunikaci úřadu s 
občany a zpětnou vazbu z jejich strany. Nový design webu a aktuální informace z kulturního, spor-

tovního a turistického dění zvýší zájem o naši obec a její návštěvnost ze strany turistů. 
 

h. Podpora mobilního přístupu  
Podpora mobilních zařízení a mobilního přístupu k informacím, obsaženým na webových strán-
kách, bude dosažena implementací responzivního designu, tj. automatickou optimalizací 
pro všechny druhy zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety, PC aj.). Vlastnosti zařízení, 
na kterém jsou stránky prohlíženy, jsou automaticky rozpoznány a jak samotná stránka, tak i její 
obsah je zobrazovacímu zařízení přizpůsoben takovým způsobem, aby bylo dosaženo optimální-
ho zobrazení obsahu uživateli. 
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY 

Z FONDU VYSO INY PRO STRÁŽEK  

 

Příloha .  2 

 

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu  
 

Kraj Vysočina 17 028 Kč 50% 

Vlastní zdroje žadatele 17 028 Kč 50% 

Jiné zdroje (grant, dar apod.)         Kč                       0% 

Celkem 34 055 Kč 100% 

    

                             
Celkem Finan ní prostředky 

žadatele (vlastní + jiné 
zdroje) 

Podpora z Fondu 
Vyso iny 

        

Responzivní webové stránky včetně 
redakčního systému vismo Online  27 975,20 Kč 13 988 Kč 13 988 Kč 

Přiznaná galerie 605,00 Kč 303 Kč 303 Kč 

Provázání se sociální sítí 605,00 Kč 303 Kč 303 Kč 

Prolínání obrázků 968,00 Kč 484 Kč 484 Kč 

Hlášení závad a nedostatků 605,00 Kč 303 Kč 303 Kč 

Integrace služby mojeID 605,00 Kč 303 Kč 303 Kč 

Proškolení na nové moduly 1 210,00 Kč 605 Kč 605 Kč 

Modul - Odběr novinek 1 482,25 Kč 741 Kč 741 Kč 

Celkem 34 055 Kč 17 028 Kč 17 028 Kč 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0029) 

 
Čl. 1 

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

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Hartvíkovice 
Adresa: Hartvíkovice 31, Hartvíkovice, 67576 
IČO: 289337 
zastoupen:  Zdeněk Nováček, starosta obce 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: ČESKÁ SPO ITELNA A.S. 

číslo účtu: 1522385379/0800 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 21780 Kč (slovy: 

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

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

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

 

Celkové náklady akce 43560 Kč 

Výše dotace v Kč 21780 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 21780 Kč 

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

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

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

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

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

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

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

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

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

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

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

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

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

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

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

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

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

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 
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5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 

webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 

b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 

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

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

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

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0029, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  
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e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

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

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

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

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

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

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

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

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

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

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

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

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

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

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

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

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Zdeněk Nováček  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta obce náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0030) 

 
Čl. 1 

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

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Horní Krupá 
Adresa: Horní Krupá 4ř, Horní Krupá, 58001 
IČO: 267481 
zastoupen:  Václav Lacina, starosta 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: ČNB 

číslo účtu: 94-6614521/0710 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 10637 Kč (slovy: 

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

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

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

 

Celkové náklady akce 21275 Kč 

Výše dotace v Kč 10637 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 10638 Kč 

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

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

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

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

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

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

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

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

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

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

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

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

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

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

virtualizace a ízení bezpečnosti. 
 

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

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

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

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0030, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

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

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

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

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

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

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

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

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

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

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

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

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

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

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

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

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

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

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

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

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Václav Lacina  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta náměstek hejtmana 

 

 











Naplnění specifických kritérií pro Titul B: Bezpečnost dat a virtualizace: 

 

a) řešení problematiky virů, ransomware, spamu, spyware (uveďte, zda projekt řeší tuto 
problematiku, zda existuje již dříve nasazené řešení, případně na jaké úrovni bude 
problematika řešena po realizaci projektu) (bodové rozpětí 0-4) 
 

 Projekt řeší celkovou problematiku ochrany počítačů v síti před viry, 
ransomware, spywaru a dalších hrozeb. V současné době není ochrana PC 
nijak řešena. 

 
 
 

b) řešení problematiky síťové bezpečnosti (uveďte, zda projekt řeší tuto problematiku a 
na jaké úrovni - např. firewall na úrovni stanic, firewall na úrovni celé sítě atd.) (bodové 
rozpětí 0-3) 
 

 

 řešení problematiky firewallu na úrovni stanic 
 
 
 

c) zálohování a archivace (popište způsob řešení zálohovaní a archivace pokud jsou 
v projektu řešeny) (bodové rozpětí 0-3) 

 

 Zálohování je řešeno formou NAS serveru, který bude osazen dvěma disky u 
kterých bude mirroring tak, aby případné defekt jednoho disku neohrozil žádná 
data. Na stanicích bude nasazen freeware zálohovací program (Cobian 
Backup), který bude provádět vlastní zálohování. Po každé záloze bude na e-
mail doručena zpráva o tom, jestli zálohování proběhlo v pořádku. Zálohy 
budou prováděny takto: Celková záloha 1x týdně, přírůstkové denně. Počet 
kompletních záloh bude omezen dle velkosti disku a množství dat tak, aby bylo 
možno mít co nejvíce záloh. 

  
d) virtualizace serverů (bodové rozpětí 0-2) 

 

 není 
e) využití technik virtualizace desktopů (bodové rozpětí 0-2) 

 

 není 
f) škálovatelnost řešení (bodové rozpětí 0-2) 

 

 obecný předpoklad řešení bez plánu 
 

g) redundance a dostupnost (bodové rozpětí 0-2) 

 Vzhledem k zrcadlení dvou disků v NAS serveru je zajištěna redundance. 
 
 
 
 
 
 
 
V Horní Krupé dne 6.4.2017       ………………. 

 



Položka Počet ks Cena ks Cena celkem

1. Synology DS216j DiskStation 1   Kč   Kč
2. DD 2TB WD20EFRX RED 64MB SATAIII IntelliP.NAS 2   Kč   Kč
3. ESET Smart Security 10 Premium, platnost 3 roky 4   Kč   Kč
4. Montáž, instalace, zaškolení 3  Kč   Kč

CENA CELKEM:  75,- Kč, včetně DPH

Rozpočet zálohování a antivirová ochrana Horní Krupá
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FOND VYSOČINY 
 
 

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

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0031) 

 
Čl. 1 

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

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Myslibo ice 
Adresa: 14, Myslibo ice, 67560 
IČO: 289949 
zastoupen:  Milan Palát, starosta obce 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: ČESKÁ SPO ITELNA a.s. 

číslo účtu: 1522470389/0800 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 6945 Kč (slovy:  

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

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

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

 

Celkové náklady akce 13890 Kč 

Výše dotace v Kč 6945 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 6945 Kč 

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

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

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

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

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

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

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

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

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

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

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

 

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

 
Čl. Ř 

Základní povinnosti P íjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

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

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0031, 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

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

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

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

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

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

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

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

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

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

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

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

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

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

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

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Milan Palát  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta obce náměstek hejtmana 

 

 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)          

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

 FV01977-06_04_17-42 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Responzivní stránky obce Myslibořice

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Obec Myslibořice

Právní forma: Obecní úřad

Ulice: 14

Obec: Myslibořice

PSČ: 67560

Pošta: Myslibořice

IČO/RČ: 00289949

Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

Číslo účtu: 1522470389/0800

Statutární zástupce žadatele

Titul:          

Jméno: Milan

Příjmení: Palát

Funkce: starosta obce

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul:          

Jméno: Jitka

Příjmení: Bartoňová

Funkce: administrativní pracovník

Email: jitkabartonova@seznam.cz

Tel.: 604840450



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 Myslibořice

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

Stránky obce byly vytvořeny v roce 2015. Přestože 
byly průběžně upgradovány, v současné době 
nestačí potřebám našim i uživatelů - při tvorbě 
obsahu jsme limitováni nedostatečným množstvím 
nástrojů a stránky zaostávají také z pohledu 
moderních trendů v zobrazování na různých 
zařízeních. Cílem projektu je proto zvýšení 
administrátorského i uživatelského komfortu, 
rozšíření obsahu stránek a prohloubení 
informovanosti veřejnosti. Součástí je také nabídka 
nových služeb občanům pro komunikaci s 
veřejnou správou v duchu zásad eGovernmentu.

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

- moderní design stránek
- responzivní design (přizpůsobení obsahu webu 
zobrazovacímu zařízení)
- struktura webu, podporující v maximální míře 
snadnou orientaci uživatelů v obsahu
- vytvoření profilových stránek pro hlavní témata
- služby občanům pro komunikaci s veřejnou 
správou v duchu zásad eGovernmentu
- zvýšení dohledatelnosti informací na webových 
stránkách

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

- občané: upgrade zvýší přehlednost informací a 
usnadní vyhledávání v obsahu webových stránek, 
které jsou základem informačního systému obce
- aktivní občané: nabídka nových služeb pro 
komunikaci s veřejnou správou
- mládež: responzivní design přizpůsobuje obsah 
stránek zobrazovacím zařízením
- podnikatelé: modul pro zveřejňování výběrových 
řízení na veřejné zakázky
- turisté, návštěvníci obce: informace o nabídce 
ubytování, stravování a služeb, přehled turistických 
zajímavostí, přehled akcí



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

Předmětem projektu je tvorba webových stránek 
včetně implementace redakčního systému s 
originálním řešením editačního prostředí, 
zakládajícím se na principu „Edituj, co vidíš“. Dále 
bude zahrnuta úprava struktury informací. Stránky 
budou vytvořeny s responzivním designem 
(přizpůsobení obsahu webu zobrazovacímu 
zařízení)

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

- webové stránky, vytvořené s ohledem na aktuální 
designové a technologické trendy, umožňující 
přístup ze všech zařízení
- nový grafický vzhled
- přehledná struktura, snadné vyhledávání 
informací a služeb
- rozšíření o nové služby občanům pro komunikaci 
s veřejnou správou v duchu zásad eGovernmentu

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

projekt bude zahájen podpisem smlouvy s 
dodavatelem a ukončen do 3 měsíců od podpisu 
smlouvy, nejpozději do 30. 11. 2017

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

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

Obec má zkušenosti s realizací projektů z Fondu 
Vysočiny i od jiných poskytovatelů (VISK).

Dodavatel webu spol. WEBHOUSE, s.r.o. má 
dlouholeté zkušenosti z projektů 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

13 890 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

6 945 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

6 945 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 6 945 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

6 945 Kč 100,00 %

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)



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

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

žadatel není plátcem DPH

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

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

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

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



13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12..

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

Příloha č. 1 Stručný popis naplnění spec. kritérií
Příloha č. 2 Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
Příloha č. 3 Podrobný položkový rozpis nákladů
Příloha č. 4 Podrobný slovní popis projektu
Příloha č. 5 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva

V Myslibořicích  dne 6.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

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

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

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

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

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



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY
Z FONDU VYSOČINY MYSLIBOŘICE

Příloha č.  1

Stručný popis naplnění specifických kritérií

a. Systém aktualizací webových stránek 
Základ webu, tj. systém pro správu webových stránek, bude založen na redakčním systému vismo 
Online, který díky svému intuitivnímu ovládání umožní zapojit do publikační činnosti i méně počí-
tačově znalé uživatele. Aktualizace stránek proto může být prováděna i několikrát denně, a to
z libovolného počítače připojeného k internetu.

b. Dostupnost webových stránek

Bezbariérová přístupnost (blind-friendly web) na webové stránky s redakčním systémem vismo 
Online je dodavatelem stránek, společností WEBHOUSE, s.r.o. zaručena v souladu s aktuálními
zákonnými požadavky. 

c. Integrace autentizačních a federalizačních služeb  
Stránky budou poskytovat integraci se službou mojeID. Podpora dalších služeb bude záviset na 
dalším vývoji související legislativy.     

d. Užití webové aplikace 
Webovou aplikací je redakční systém vismo Online, který nejen administrátorovi stránek umožňuje 
spravovat obsah přes webový prohlížeč, ale např. také pomocí nastavení přístupových práv vytvá-
řet privátní sekce, přístupné jen přihlášeným uživatelům apod. 

Součástí webových stránek budou dále následující aplikace:

Předmětem projektu je rozšíření stávajících webových stránek o modul Kalendář akcí.  Aplikace 
slouží k evidenci a zobrazení libovolných, nejčastěji společenských akcí (kulturních, sportovních 
apod.). Uživatel webových stránek volí konkrétní datum v kalendáři, nebo období, které jej zajímá 
(dnes, zítra, o víkendu, týden, dva týdny, bez omezení), případně může pracovat s intervalem od-
do.

Responzivní design - pod tímto termínem se rozumí programování webové stránky s optimaliza-
cí zobrazení pro více druhů zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety, PC aj.). Vlastnosti za-
řízení (velikost a rozlišení displeje), na kterém jsou stránky prohlíženy, jsou při načtení stránky au-
tomaticky rozpoznány a přizpůsobena je jak samotná stránka, tak i její obsah.
           
Hromadné zveřejnění obrázků. Instalovaná aplikace, vhodná zejména pro uživatele, kteří zve-
řejňují větší množství obrázků (typicky fotografií z digitálního fotoaparátu). Umožní hromadné zve-
řejnění a správu fotografií (kdy by vkládání po jedné fotografii bylo časově náročné).

Úřední deska. Modul umožňující přehlednou formou zveřejňovat dokumenty úřední desky podle 
požadavků správního řádu dle zák. č. 500/2004 Sb.  



Stránky budou rozšířeny o aplikaci Závady a nedostatky. Jejím prostřednictvím může být úřad 
snadno upozorněn na závadu či nedostatek na obecním majetku či veřejném prostranství. 
K hlášení je možné přiložit přílohy (například fotografie místa).

Prvky sociálních sítí. Další komunikační kanály, vhodné k uveřejňování informací i třeba neofici-
álním tónem, výhodou je rychlost zveřejnění a vyšší potenciál oslovení mladší generace.

e. Zpětná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek
Anketa umožní sběr dat od uživatelů. Jedná se o prvek webové stránky, umožňující návštěvní-
kům vyjádřit svůj názor odpovědí na anketní otázky. Aplikace je vybavena základní ochrannou
proti opakovanému hlasování.

Formulář Napište nám umožní návštěvníkům webu snadné oslovení úřad, a to vyplněním formu-
lářových polí přímo na webu. K použití není potřeba registrace uživatele.

Implementace responzivního designu při tvorbě webových stránek je jednoznačným technolo-
gickým trendem. Uživatel díky němu dostává stránku v optimalizovaném rozlišení, přizpůsobeném 
zařízení, ve kterém si web prohlíží, uzpůsobeny jsou také ovládací prvky, což je důležité zejména 
u zařízení s dotykovou vrstvou (mobilní telefony, tablety atd.). Optimalizace zobrazení webové 
stránky pro různá zařízení je proto základním prostředkem pro zvýšení uživatelského komfortu. 
Velkou měrou rozhoduje o úspěšnosti použití stránky, podílí se na uživatelském zážitku a na fak-
toru návratnosti návštěvníků.

Modul Závady a nedostatky rozšiřuje možnosti komunikace mezi uživateli webových stránek 
a veřejnou správou. Prostřednictvím modulu můžou občané či návštěvníci obce úřad způsobem 
upozornit na závadu či nedostatek na obecním majetku či veřejném prostranství. Modul umožňuje 
zaslání podnětu z mobilního telefonu.

Prostřednictvím Google Analytics a dalších počítadel přístupů bude možnost na stránkách zjistit, 
co uživatele nejvíce zajímá, a lépe tak přizpůsobit obsah a jeho zobrazení potřebám návštěvní-
kům webu.

Prvky sociálních sítí - propojení webu se sociálními sítěmi zpřístupní informace z úřadu zejména 
mladším návštěvníkům, kteří na ně budou moci reagovat z jim známé mobilní aplikace.

f. Originalita a inovativnost projektu 
Předmětem projektu je tvorba webových stránek včetně implementace redakčního systému 
s originálním řešením editačního prostředí, zakládajícím se na principu „Edituj, co vidíš“. Toto ře-
šení výrazně usnadňuje práci s obsahem stránek a díky němu lze proto očekávat navýšení publi-
kační aktivity ze strany úřadu.

Předmětem projektu je úprava kódu stránky v podobě implementace responzivního designu. 
Zobrazovací vlastnosti prohlížecího zařízení jsou automaticky rozpoznány a webová stránka je mu 
přizpůsobena. Tím je umožněno pohodlnější čtení obsahu, procházení nabídek či listování galeri-
emi a snímky. Předností je redukce objemu přenášených dat a tedy zvýšení rychlosti načítání 
stránek.

Předmětem projektu je rozšíření webových stránek např. o Kalendář akcí, Závady a nedostatky, 
provázanost se sociální sítí, propojení s profilem zadavatele.



g. Přínos projektu z hlediska žadatele
V projektu budou vytvořeny nové webové stránky a implementován redakční systém s originálním 
řešením editačního prostředí, zakládajícím se na principu „Edituj, co vidíš“. Toto řešení výrazně 
usnadňuje práci s obsahem stránek a díky němu lze proto očekávat navýšení publikační aktivity 
ze strany úřadu. Pomocí tohoto redakčního systému si budeme moci sami vytvářet stránky a sek-
ce webu dle našich požadavků, tato možnost se týká např. dokumentů, adresářů i fotogalerií. 
V rámci projektu bude dále vytvořena specializovaná sekce úřední desky.

Web bude splňovat legislativní požadavky na bezbariérovou přístupnost a zveřejňování zákon-
ných informací. Občanům bude usnadněna komunikace s úřadem, a to pomocí formuláře Napište 
nám. Na stránkách bude dále k dispozici kalendář akcí, kde uživatelé naleznou informace o aktu-
álním dění v obci. Propojení stránek se sociálními sítěmi zpřístupní web mladé generaci a pomůže 
podpořit zájem o informace z obce a reakce na informace z úřadu ze strany mládeže. Optimaliza-
ce přístupu na webové stránky obce z mobilních zařízení pomocí responzivního designu podpoří 
návštěvnost stránek a zájem o dění v naší obci. Díky novým modulům jako Anketa, Závady a ne-
dostatky, Sociální sítě, formuláře Napište nám umožní webové stránky zvýšit komunikaci úřadu s 
občany a zpětnou vazbu z jejich strany. Nový design webu a aktuální informace z kulturního, spor-
tovního a turistického dění zvýší zájem o naši obec a její návštěvnost ze strany turistů.

h. Podpora mobilního přístupu

Podpora mobilních zařízení a mobilního přístupu k informacím, obsaženým na webových strán-
kách, bude dosažena implementací responzivního designu, tj. automatickou optimalizací 
pro všechny druhy zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety, PC aj.). Vlastnosti zařízení, 
na kterém jsou stránky prohlíženy, jsou automaticky rozpoznány a jak samotná stránka, tak i její 
obsah je zobrazovacímu zařízení přizpůsoben takovým způsobem, aby bylo dosaženo optimální-
ho zobrazení obsahu uživateli.

Milan Palát
    starosta obce



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY
Z FONDU VYSOČINY MYSLIBOŘICE

Příloha č.  3

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 

Kraj Vysočina 6 945 Kč 50%

Vlastní zdroje žadatele 6 945 Kč 50%

Jiné zdroje (grant, dar apod.)         Kč                       0%

Celkem 13 890 Kč 100%

                                 
Celkem Finanční prostředky 

žadatele (vlastní + jiné
zdroje)

Podpora z Fondu 
Vysočiny

Vytvoření webových stránek včetně 
nového redakčního systému vismo Online 5 977 Kč 2 989 Kč 2 989 Kč

Licence modulu vismo Registr oznámení 362 Kč 181 Kč 181 Kč

Licence modulu vismo Kalendář akcí 1 198 Kč 599 Kč 599 Kč

Hromadné zveřejnění obrázků 605 Kč 303 Kč 303 Kč

Přiznaná galerie 605 Kč 303 Kč 303 Kč

Prolínání obrázků 605 Kč 303 Kč 303 Kč

Provázání se sociální sítí 303 Kč 151 Kč 151 Kč

Výpis z profilu zadavatele 605 Kč 303 Kč 303 Kč

Převod dat ze současného webu 2 420 Kč 1 210 Kč 1 210 Kč

Integrace služby mojeID 1 210 Kč 605 Kč 605 Kč

Celkem 13 890 Kč 6 945 Kč 6 945 Kč





Strana 1 (celkem 225)  

 

FOND VYSOČINY 
 
 

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

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0033) 

 
Čl. 1 

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

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec K elovice 
Adresa: č.p. 122, K elovice, 39445 
IČO: 248487 
zastoupen: Ing. Jaromír Dolejš, starosta 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA a.s. 

číslo účtu: 8420-261/0100 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 9377 Kč (slovy: 

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

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

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

 

Celkové náklady akce 18755 Kč 

Výše dotace v Kč 9377 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 9378 Kč 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 



Strana 3 (celkem 225)  

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

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

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

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

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

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

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

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

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

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

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

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

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

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 

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

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

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

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

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

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0033, 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

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

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

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

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

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

 
Čl. 12 

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

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

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

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

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

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

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

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

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

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Jaromír Dolejš  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta náměstek hejtmana 
 
 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)          

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

 FV01977-06_04_17-45 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Webové stránky

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Obec Křelovice

Právní forma: Obec

Ulice: č.p. 122

Obec: Křelovice

PSČ: 39445

Pošta: Křelovice u Pelhřimova

IČO/RČ: 00248487

Název banky: KOMERČNÍ BANKA a.s.

Číslo účtu: 8420-261/0100

Statutární zástupce žadatele

Titul: Ing.

Jméno: Jaromír

Příjmení: Dolejš

Funkce: starosta

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing.

Jméno: Jaromír

Příjmení: Dolejš

Funkce: starosta

Email: obec.krelovice@seznam.cz

Tel.: 602283735



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 Křelovice

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

Ve své aktuální podobě již stránky obce Křelovice 
nevyhovují vizuálním a praktickým požadavkům, 
zejména:
jsou graficky zastaralé
z pohledu technologií nepodporují využití 
moderních přenosových a zobrazovacích metod
nejsou plně v souladu s aktuálními požadavky na 
zveřejňování informací v podobě bezbariérového a 
přístupného webu (tzv. blind friendly web)
nejsou responzivní

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

Cílem projektu je na adrese http://www.krelovice.cz 
vytvořit moderní webovou prezentaci obce 
Křelovice, která zvýší komfort dostupnosti 
informací všem skupinám občanů i dalším 
uživatelům a posílí roli těchto webových stránek 
jako pilíře informačního systému obce.

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

Cílovou skupinou jsou pracovníci Obecního úřadu, 
veřejnost.

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

viz. příloha č. 3



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

V projektu budou vytvořeny nové webové stránky a 
implementován redakční systém s originálním 
řešením editačního prostředí, zakládajícím se na 
principu „Edituj, co vidíš“. Toto řešení výrazně 
usnadňuje práci s obsahem stránek a díky němu 
lze proto očekávat navýšení publikační aktivity ze 
strany úřadu.

Web bude splňovat legislativní požadavky na 
bezbariérovou přístupnost a zveřejňování 
zákonných informací. Občanům bude usnadněna 
komunikace s úřadem, a to pomocí formuláře 
Napište nám a dále pomocí služby Odběr novinek. 
Na stránkách bude dále k dispozici kalendář akcí, 
kde uživatelé naleznou informace o aktuálním dění 
v obci. Součástí webu bude virtuální 3D prohlídka 
centra obce a specializovaná stránky s nabídkami 
práce z regionu.

Součástí tvorby nových stránek bude provedení 
optimalizace dat ze současných stránek, tak aby 
došlo ke zvýšení přehlednosti a srozumitelnosti pro 
návštěvníky stránek.

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

Začátek realizace po podpisu smlouvy o 
poskytnutí dotace a ukončení nejpozději do 
30.11.2017

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

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

Projekt bude realizován dle harmonogramu, kdy 
společnost WEBHOUSE, s.r.o. (dále také jako 
„Dodavatel“) zhotoví grafický návrh upgradu 
webových stránek a předá jej zadavateli ke 
korektuře do 15 pracovních dnů od obdržení všech 
dohodnutých podkladů a informací potřebných 
k zhotovení webu. Dodavatel si tyto materiály a 
informace v případě potřeby a po dohodě 
s městem opatří sám (např. vyfotografuje 
zajímavosti v obci apod.). Schválený grafický 
návrh pak Dodavatel převede do funkční webové 
stránky s implementovaným redakčním systémem 
vismo Online v objednané sestavě.



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

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

18 755 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

9 377 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

9 377 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 9 378 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

0 Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

9 378 Kč 100,00 %

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

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

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

žadatel není plátcem DPH

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

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

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

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



13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od           do          .

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

Příloha č. 1 Stručný popis naplnění specifických kritérií.
Příloha č. 2 Podrobný položkový rozpis nákladů projektu.
Příloha č. 3 Podrobný slovní popis projektu.

V Křelovicích  dne 6.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

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

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

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

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

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



 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY 

Z FONDU VYSOČINY PRO 

OBEC K ELOVICE 
 

P íloha č.  1 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 
 

a. Systém aktualizací webových stránek 

Základ webu, tj. systém pro správu webových stránek, bude založen na redakčním systému vismo 

Online, který díky svému intuitivnímu ovládání umožní zapojit do publikační činnosti i méně počí-
tačově znalé uživatele. Aktualizace stránek proto může být prováděna i několikrát denně, a to 

z libovolného počítače připojeného k internetu. 

 

b. Dostupnost webových stránek 

Bezbariérová přístupnost (blind-friendly web) na webové stránky s redakčním systémem vismo 
Online je dodavatelem stránek, společností WEBHOUSE, s.r.o. zaručena v souladu s aktuálními 
zákonnými požadavky.  

c. Integrace autentizačních a federalizačních služeb   
Stránky nebudou poskytovat integraci se službou mojeID.      

d. Užití webové aplikace  
Webovou aplikací je redakční systém vismo Online, který nejen administrátorovi stránek umožňuje 
spravovat obsah přes webový prohlížeč, ale např. také pomocí nastavení přístupových práv vytvá-
řet privátní sekce, přístupné jen přihlášeným uživatelům apod.  
 

Součástí webových stránek budou dále následující aplikace:   

 

Aplikace Odběr novinek - systém na rozesílání avíz občanům o novinkách na webu. Modul 

umožňuje registrovaným uživatelům odebírat službu zasílání zpráv o novinkách na webu. V rámci 
aplikace je možné použít nejen administrátorem nastavené základní odběry, ale nadefinovat si i 

vlastní kritéria - výběr typu informací, periodicitu i  podobu zpráv, např. v podobě plného znění ne-

bo pouhého odkazu. 

 

Předmětem projektu je rozšíření stávajících webových stránek o modul Kalendá  akcí.  Aplikace 

slouží k evidenci a zobrazení libovolných, nejčastěji společenských akcí (kulturních, sportovních 
apod.). Uživatel webových stránek volí konkrétní datum v kalendáři, nebo období, které jej zajímá 
(dnes, zítra, o víkendu, týden, dva týdny, bez omezení), případně může pracovat s intervalem od-

do. 

 

Responzivní design - pod tímto termínem se rozumí programování webové stránky s optimaliza-

cí zobrazení pro více druhů zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety, PC aj.). Vlastnosti za-

řízení (velikost a rozlišení displeje), na kterém jsou stránky prohlíženy, jsou při načtení stránky au-

tomaticky rozpoznány a přizpůsobena je jak samotná stránka, tak i její obsah.  
               
Hromadné zve ejnění obrázků. Instalovaná aplikace, vhodná zejména pro uživatele, kteří zve-

řejňují větší množství obrázků (typicky fotografií z digitálního fotoaparátu). Umožní hromadné zve-

řejnění a správu fotografií (kdy by vkládání po jedné fotografii bylo časově náročné). 

 



RSS. Rozšíření vytváří z publikovaných dat RSS kanál a umožňuje uživatelům webových stránek 
automaticky přijímat novinky z webu pomocí technologie RSS. Čtení informací probíhá za pomoci 
softwaru, který se nazývá RSS čtečka. Kanálů lze nastavit několik. 
 

Ú ední deska. Modul umožňující přehlednou formou zveřejňovat dokumenty úřední desky podle 
požadavků správního řádu dle zák. č. 500/2004 Sb.   
 

Nabídky práce. Modul zobrazuje aktuální přehled nabídek práce z regionu. 

 

e. Zpětná vazba od uživatelů prost ednictvím webových stránek 

Anketa umožní sběr dat od uživatelů. Jedná se o prvek webové stránky, umožňující návštěvní-
kům vyjádřit svůj názor odpovědí na anketní otázky. Aplikace je vybavena základní ochrannou 

proti opakovanému hlasování. 
 

Formulář Napište nám umožní návštěvníkům webu snadné oslovení úřad, a to vyplněním formu-

lářových polí přímo na webu. K použití není potřeba registrace uživatele. 

 

Implementace responzivního designu při tvorbě webových stránek je jednoznačným technolo-

gickým trendem. Uživatel díky němu dostává stránku v optimalizovaném rozlišení, přizpůsobeném 
zařízení, ve kterém si web prohlíží, uzpůsobeny jsou také ovládací prvky, což je důležité zejména 

u zařízení s dotykovou vrstvou (mobilní telefony, tablety atd.). Optimalizace zobrazení webové 
stránky pro různá zařízení je proto základním prostředkem pro zvýšení uživatelského komfortu. 
Velkou měrou rozhoduje o úspěšnosti použití stránky, podílí se na uživatelském zážitku a na fak-

toru návratnosti návštěvníků. 
 

Prostřednictvím Google Analytics a dalších počítadel přístupů bude možnost na stránkách zjistit, 
co uživatele nejvíce zajímá, a lépe tak přizpůsobit obsah a jeho zobrazení potřebám návštěvní-
kům webu. 
 

f. Originalita a inovativnost projektu  

Předmětem projektu je tvorba webových stránek včetně redakčního systému a implementace 

responzivního designu pro pohodlnější čtení obsahu, procházení nabídek či listování galeriemi a 

snímky na různých typech zařízení. 
 

Nové stránky budou připraveny v individualizované grafickém provedení pro lepší odlišení od 
jiných obecních stránek. Součástí webu bude též virtuální 3D prohlídka centra obce. V záhlaví 
bude použita prolínací titulní fotografie pro vyšší atraktivitu stránek. 
 

g. P ínos projektu z hlediska žadatele  

V projektu budou vytvořeny nové webové stránky a implementován redakční systém s originálním 
řešením editačního prostředí, zakládajícím se na principu „Edituj, co vidíš“. Toto řešení výrazně 
usnadňuje práci s obsahem stránek a díky němu lze proto očekávat navýšení publikační aktivity 

ze strany úřadu.  

 

Web bude splňovat legislativní požadavky na bezbariérovou přístupnost a zveřejňování zákon-

ných informací. Občanům bude usnadněna komunikace s úřadem, a to pomocí formuláře Napište 
nám a dále pomocí služby Odběr novinek. Na stránkách bude dále k dispozici kalendář akcí, kde 
uživatelé naleznou informace o aktuálním dění v obci. Součástí webu bude virtuální 3D prohlídka 
centra obce a specializovaná stránky s nabídkami práce z regionu. 

 

Součástí tvorby nových stránek bude provedení optimalizace dat ze současných stránek, tak aby 
došlo ke zvýšení přehlednosti a srozumitelnosti pro návštěvníky stránek. 



 

h. Podpora mobilního p ístupu 

Podpora mobilních zařízení a mobilního přístupu k informacím, obsaženým na webových strán-
kách, bude dosažena implementací responzivního designu, tj. automatickou optimalizací 
pro všechny druhy zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety, PC aj.). Vlastnosti zařízení, 
na kterém jsou stránky prohlíženy, jsou automaticky rozpoznány a jak samotná stránka, tak i její 
obsah je zobrazovacímu zařízení přizpůsoben takovým způsobem, aby bylo dosaženo optimální-
ho zobrazení obsahu uživateli. 
 

. 

 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY Z FONDU VYSO INY  

PRO OřEC K ELOVCE 

P íloha .  2 

 

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu  
 

Kraj Vyso ina 9377 K                         50 % 

Vlastní zdroje žadatele 9378 K                         50 % 

Jiné zdroje (grant, dar apod.)         0,00 K                        0 % 

Celkem 18755,00 K                       100 % 

 

 Celkem Finan ní prost edky 
žadatele (vlastní + 

jiné zdroje) 

Podpora 
z Fondu 
Vyso iny 

Stránky s individuálním 
záhlavím 

12342,00 6171,00 6171,00 

Kalendář akcí 1210,00 605,00 605,00 

Odběr novinek 1210,00 605,00 605,00 

Prolínání titulního obrázku 1210,00 605,00 605,00 

RSS 1210,00 605,00 605,00 

Nabídka práce 605,00 303,00 302,00 

Optimalizace stránek 968,00 484,00 484,00 

Celkem 18755,00 9378,00 9377,00 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0034) 

 
Čl. 1 

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

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Boršov 
Adresa: Boršov 17, Boršov, 58805 
IČO: 373648 
zastoupen:  Zdeněk Kos, starosta 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 6321681/0100 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 15125 Kč (slovy: patnácttisícstodvacetpět 

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

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

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

 

Celkové náklady akce 30250 Kč 

Výše dotace v Kč 15125 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 15125 Kč 

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

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

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

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

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

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

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

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

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

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

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

 

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

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

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

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0034, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen 
p evod na účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, 
z ízený speciálně pro účely daňových záloh,  

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

f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
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- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

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

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

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

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

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

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

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

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

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

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

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

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

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

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

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

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

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

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

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

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

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

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

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

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

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

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

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 
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4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

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

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

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 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 Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Zdeněk Kos  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta náměstek hejtmana 

 

 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)          

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

 FV01977-06_04_17-46 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Webové stránky obce Boršov

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Obec Boršov

Právní forma: Obecní úřad

Ulice: Boršov 17

Obec: Boršov

PSČ: 58805

Pošta: Dušejov

IČO/RČ: 00373648

Název banky: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 6321681/0100

Statutární zástupce žadatele

Titul:          

Jméno: Zdeněk

Příjmení: Kos

Funkce: starosta

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul:          

Jméno: Zdeněk

Příjmení: Kos

Funkce: starosta

Email: obec.borsov@email.cz

Tel.: 723451564



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 Boršov

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

Obsahem projektu je vytvoření nových stránek 
obce, které splňují nejpřísnější současná kritéria 
pro tuto oblast.

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

Zlepšení informovanosti veřejnosti o činnosti obce, 
možnost zpětné vazby mezi obcí a uživateli 
stránek.

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

Přínosem projektu bude zlepšení informovanosti 
širší veřejnosti o činnosti obce. Dále si slibujeme 
od této změny další způsob, jak se otevřít nejenom 
občanům naší obce, ale i široké veřejnosti.

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

Díky tomuto projektu dojde k vytvoření nových 
stránek, které odpovídají požadavkům 
současnosti. Samotnou realizaci provede 
profesionální firma, která se zaměřuje na projekci 
a realizaci komplexních internetových řešení. 
Součástí je i celkové zabezpečení obsažených dat 
i jejich provozu. Součástí zakázky jsou i další 
nezbytné služby např.: web hosting 5 GB, licence 
na redakční činnost IPO, monitorování provozu 24 
hodin denně, řešení případných problémů do 48 
hodin atd.

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

Vytvoření nových funkčních stránek, korektně 
zobrazovaných i na mobiních zařízeních, které 
budou přispívat k informování obyvatel obce i 
veřejnosti o činnosti obce.

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

zahájení - po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
ukončení - 30.11.2017



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

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

Samotnou realizaci provede profesionální firma, 
která se zaměřuje na projekci a realizaci 
komplexních internetových řešení. 

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

30 250 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

15 125 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

15 125 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 15 125 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

15 125 Kč 100,00 %

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

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

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

žadatel není plátcem DPH

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

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

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

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



13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.ledna do 
31.prosince.

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

příloha č.1 - popis naplnění specifických kritérií
příloha č.2 - výpis z registru osob
příloha č.3 - doložení náležitostí dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějšách předpisů
příloha č.4 - cenová nabídka dodavatele
příloha č.5 - slovní popis projektu

V Boršově  dne 6.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

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

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

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

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

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



Příloha č. 1 

OBEC BORŠOV ,   Boršov ,   Dušejov, IČO , Tel.:    

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2017 

 

Věc: Popis naplnění specifických kritérií 
 

Specifická kritéria pro Titul A: Webové stránky: 
 

a) Díky redakčnímu systému na nových webových stránkách předpokládáme v jejich začátku 
aktualizace minimálně 2x týdně. V dalším období bude snahou zapojit do této práce větší 
počet občanů.  

b) ANO webové stránky společnosti Antee s.r.o. (firma, která vypracovala přiloženou cenovou 
nabídku) jsou realizovány tak, aby splňovaly zákonná kritéria přístupnosti. Budou také 
uzpůsobeny pro kvalitní zobrazování ve všech běžných internetových prohlížečích. Funkce 
budou sladěny i pro používání na mobilních zařízeních (IOS, Android atd.) Uživatelé se 
zrakovým postižením používají ke čtení obsahu webových stránek speciální technologie, které 
jim obsah webových stránek zpřístupňují. 

c) U webových stránek bude pro případ návštěvníka vyžadující cizojazyčnou verzi aplikován 
free modul Google Translate. Díky tomuto odkazu bude možný přechod do několika 
z nejrozšířenějších světových jazyků. Touto formou bude umožněno několik jazykových 
mutací stránek. 

d) Webové stránky budou postaveny na redakčním systému IPO, který se již 16 let průběžně 
vyvíjí. Jedná se o velmi přehledný a intuitivní systém, ve kterém se rychle orientuje každý 
uživatel se základní znalostí práce v textovém editoru,  jako například úprava textů, vkládání 
tabulek, fotek, dokumentů, možnost jednoduché editace struktury stránek. Pro pokročilé 
uživatele však systém IPO skýtá i mnoho nadstandardních možností úprav pomocí vlastních 
CSS stylů či uživatelských HTML. 

e) Na novém webu budou využity moduly pro možnou zpětnou vazbu návštěvníků webu, jako 
např. Ankety, Napište nám, Aktuality s automatickým rozesíláním (na email odběratelů) 
s možností případné odpovědi na aktualitu, komentování či hodnocení aktuality. Dalším 
prvkem bude systém na provádění průzkumu pomocí elektronických dotazníků či anket. 

f) Originální a profesionální grafické zpracování webu, Jquery animace, jednoduchá navigace 
pro uživatele (např. rozcestníky na úvodní stránce, Informace pro občany, turisty atd.) Stránky 
budou nově sladěny pro nejpoužívanější prohlížeče např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome, atd.  
g) Přínosem projektu bude zlepšení informovanosti veřejnosti o činnosti obce. Dále bude 

umožněno, aby aktivnější občané obce díky redakčnímu způsobu aktualizovali konkrétní část 
webu a tím se zaručila nejenom vyšší frekvence aktualizací, ale i širší spektrum 

zveřejňovaných informací a zajímavostí. Velké pozitivum vidíme v možnosti zpětné vazby. 

To bude probíhat formou anket či dotazníků. Dále si slibujeme od této změny další způsob, jak 

se otevřít nejenom našim občanům, ale i široké veřejnosti. 
h) Samozřejmostí je správné zobrazení pro všechna mobilní zařízení a tablety – responzivní 

design (iOS, Android nebo Windows Phone atd…). Webové stránky od společnosti Antee 
s.r.o. jsou již od počátku tvorby navrhnuty tak, aby i pro mobilní zařízení byly přehledné a 
intuitivní. Dokonce redakční systém IPO umožňuje úpravy stránek také přímo z mobilního 
zařízení. 

 

 

 

        Kos Zdeněk - starosta 

Obec Boršov 



Příloha č.4 

CENOVÁ NABÍDKA NA REALIZACI WWW 

PREZENTACE OBEC BORŠOV 
 
 

Varianta,grafika a další možnosti Cena za výrobu bez 

DPH 

Cena za výrobu s DPH 

Varianta prezentace 

POKROČILÁ: 
- profesionální grafika 

- horní + boční menu,  
-výroba až 40 sekcí a podsekcí 
-kompletní možnost editace stránek 

-marketingová optimalizace webu 

(přehlednost a jednoduchá navigace) 
-responzivní design 

-Spec. funkce: automat. rozesílání 
novinek, fulltextové vyhledávání, 
ankety, diskuzní fórum 

- Emailové schránky – až 5 

s webhostingem 1 GB pro každý email 
- licence na redakční systém IPO 

- 5 GB web hosting  

- monitorování provozu 24 h denně 

- řešení případných problémů do 48 h 

- pravidelné zálohování dat 2x denně 

- technická podpora (hot line) 

25 000,- 30 250,- 

Cena celkem 25 000,-  bez DPH 30 250,- s DPH 

 

 

 

S pozdravem za společnost Antee s.r.o. 
Vladimír Kacetl 
Regionální manažer pro Vysočinu 

E-mail: jihlava@antee.cz 

Tel.:   +420 739 444 953 

ANTEE s.r.o., Havlíčkova 1680/13, Praha 1 

Tel.: +420 495 491 023, +420 224 916 202 

http://www.antee.cz 

mailto:jihlava@antee.cz
http://www.antee.cz/
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FOND VYSOČINY 
 
 

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

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0035) 

 
Čl. 1 

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

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Cejle 
Adresa: Cejle 100, Cejle, 58851 
IČO: 488615 
zastoupen:  Pavlína Nováková, starostka 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu: 405001341/6800 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 12500 Kč (slovy: dvanácttisícpětset korun 

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

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

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

 

Celkové náklady akce 25000 Kč 

Výše dotace v Kč 12500 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 12500 Kč 

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

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

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

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

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

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

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

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

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

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

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

 

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

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

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

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0035, 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

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

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

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

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

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

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

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

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

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

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

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

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

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

 



Strana 7 (celkem 225)  

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

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

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

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

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

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

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

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Pavlína Nováková  Mgr. Pavel Pacal 
 starostka náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

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

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0037) 

 
Čl. 1 

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

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Městys Sněžné 
Adresa: Sněžné čp. 55, Sněžné, 59203 
IČO: 295451 
zastoupen:  Anna Havlíková, starostka obce 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Česká spo itelna 

číslo účtu: 1622456349/0800 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

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

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 13416 Kč (slovy: 

t inácttisícčty istašestnáct korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

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

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

 

Celkové náklady akce 26832 Kč 

Výše dotace v Kč 13416 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 13416 Kč 

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

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

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

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

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

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

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

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

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

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

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

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

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

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

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 
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5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 

webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 

b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0037, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  
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e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 
„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Anna Havlíková  Mgr. Pavel Pacal 
 starostka obce náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0045) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Rožná 
Adresa: Rožná Ř, Rožná, 59252 
IČO: 295329 
zastoupen:  Libor Pokorný, starosta 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 5823-751/0100 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Zabezpečení dat Obecního ú adu obce Rožná pomocí 
moderních technologií., blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í 
nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 45000 Kč (slovy: čty icetpěttisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 92000 Kč 

Výše dotace v Kč 45000 Kč 

Výše dotace v %  48,91 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 51,09 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 47000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 28. 02. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) nákup, vývoj a nasazení bezpečnostního SW a HW, 
b) náklady na zpracování bezpečnostního projektu (pop . vnit ních směrnic, analýzy 

rizik, dokumentace IS…), 
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c) náklady na testování bezpečnosti (nap . penetrační testy, testy zranitelností), 
d) disková pole, SAN/NAS a jejich komponenty, 
e) archivační a zálohovací SW a HW, 
f) metodiky zálohování, archivace a obnovy dat, 
g) náklady na digitalizaci, ukládání a elektronickou archivaci. 
h) nákup, vývoj a nasazení virtualizačního ešení, 
i) dedikovaný HW pro serverovou/desktopovou virtualizaci, p ičemž uvedený HW musí 

být uveden na kompatibility listu, 
j)  koncová za ízení pro VDI (terminály), 
k) virtualizační SW – s podmínkou skutečného nasazení systému virtualizace  

(není povoleno v rámci projektu po ídit pouze a jenom licenci virtualizačních SW), 
l) jednorázové zaškolení zaměstnanců v p ípadě komplexního nasazení systému 

virtualizace a ízení bezpečnosti. 
 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. Ř 

Základní povinnosti P íjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0045, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 2Ř. 02. 201Ř). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
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účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 3. 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 31. 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 Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Libor Pokorný  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0051) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Zárubice 
Adresa: Zárubice čp 5, Zárubice, 67552 
IČO: 599204 
zastoupen:  Luboš K ívánek, starosta obce 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: ČSOB 

číslo účtu: 232353622/0300 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Responzivní webové stránky obce Zárubice, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 8252 Kč (slovy: 

osmtisícdvěstěpadesátdva korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 16504 Kč 

Výše dotace v Kč 8252 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 8252 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0051, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Luboš Křívánek  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta obce náměstek hejtmana 

 

 













 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY 

Z FONDU VYSOČINY PRO ZÁRUBICE 

 

Příloha č.  1 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 
 

a. Systém aktualizací webových stránek  
Základ webu, tj. systém pro správu webových stránek, bude založen na redakčním systému vismo 

Online, který díky svému intuitivnímu ovládání umožní zapojit do publikační činnosti i méně počí-
tačově znalé uživatele. Aktualizace stránek proto může být prováděna i několikrát denně, a to 

z libovolného počítače připojeného k internetu. 

 

b. Dostupnost webových stránek  

Zkušenost a reference vybraného dodavatele stránek, společnosti WEBHOUSE, s.r.o., zaručují 
bezbariérovou přístupnost webu v rozsahu daném zákonnými požadavky. 

c. Integrace autentizačních a federalizačních služeb   
Stránky budou poskytovat integraci se službou mojeID. Podpora dalších služeb bude záviset na 
dalším vývoji související legislativy.      

d. Užití webové aplikace  
Webovou aplikací je redakční systém vismo Online, který nejen administrátorovi stránek umožňuje 
spravovat obsah přes webový prohlížeč, ale např. také pomocí nastavení přístupových práv vytvá-
řet privátní sekce, přístupné jen přihlášeným uživatelům apod.  
 

Součástí webových stránek budou dále následující aplikace:  

 

Responzivní design - pod tímto termínem se rozumí programování webové stránky s optimaliza-

cí zobrazení pro více druhů zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety, PC aj.). Vlastnosti za-

řízení (velikost a rozlišení displeje), na kterém jsou stránky prohlíženy, jsou při načtení stránky au-

tomaticky rozpoznány a přizpůsobena je jak samotná stránka, tak i její obsah.  
           

Hromadné zveřejnění obrázků. Instalovaná aplikace, vhodná zejména pro uživatele, kteří zve-

řejňují větší množství obrázků (typicky fotografií z digitálního fotoaparátu). Umožní hromadné zve-

řejnění a správu fotografií (kdy by vkládání po jedné fotografii bylo časově náročné). 

 

Úřední deska. Modul umožňující přehlednou formou zveřejňovat dokumenty úřední desky podle 
požadavků správního řádu dle zák. č. 500/2004 Sb.   
 

Stránky budou rozšířeny o aplikaci Závady a nedostatky. Jejím prostřednictvím může být úřad 
snadno upozorněn na závadu či nedostatek na městském majetku či veřejném prostranství. 
K hlášení je možné přiložit přílohy (například fotografie místa). 
 

Prvky sociálních sítí. Další komunikační kanály, vhodné k uveřejňování informací i třeba neofici-

álním tónem, výhodou je rychlost zveřejnění a vyšší potenciál oslovení mladší generace. 
 

e. Zpětná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek  

 



Anketa umožní sběr dat od uživatelů. Jedná se o prvek webové stránky, umožňující návštěvní-
kům vyjádřit svůj názor odpovědí na anketní otázky. Aplikace je vybavena základní ochrannou 

proti opakovanému hlasování. 
 

Formulář Napište nám umožní návštěvníkům webu snadné oslovení úřad, a to vyplněním formu-

lářových polí přímo na webu. K použití není potřeba registrace uživatele. 

 

Implementace responzivního designu při tvorbě webových stránek je jednoznačným technolo-

gickým trendem. Uživatel díky němu dostává stránku v optimalizovaném rozlišení, přizpůsobeném 
zařízení, ve kterém si web prohlíží, uzpůsobeny jsou také ovládací prvky, což je důležité zejména 

u zařízení s dotykovou vrstvou (mobilní telefony, tablety atd.). Optimalizace zobrazení webové 
stránky pro různá zařízení je proto základním prostředkem pro zvýšení uživatelského komfortu. 
Velkou měrou rozhoduje o úspěšnosti použití stránky, podílí se na uživatelském zážitku a na fak-

toru návratnosti návštěvníků. 
 

Modul Závady a nedostatky rozšiřuje možnosti komunikace mezi uživateli webových stránek 

a veřejnou správou. Prostřednictvím modulu můžou občané či návštěvníci obce úřad způsobem 
upozornit na závadu či nedostatek na městském majetku či veřejném prostranství. Modul umožňu-

je zaslání podnětu z mobilního telefonu. 

 

Prostřednictvím Google Analytics a dalších počítadel přístupů bude možnost na stránkách zjistit, 
co uživatele nejvíce zajímá, a lépe tak přizpůsobit obsah a jeho zobrazení potřebám návštěvní-
kům webu. 
 

Prvky sociálních sítí - propojení webu se sociálními sítěmi zpřístupní informace z úřadu zejména 
mladším návštěvníkům, kteří na ně budou moci reagovat z jim známé mobilní aplikace. 

 

f. Originalita a inovativnost projektu  

Předmětem projektu je úprava kódu stránky v podobě implementace responzivního designu. 

Zobrazovací vlastnosti prohlížecího zařízení jsou automaticky rozpoznány a webová stránka je mu 
přizpůsobena. Tím je umožněno pohodlnější čtení obsahu, procházení nabídek či listování galeri-
emi a snímky. Předností je redukce objemu přenášených dat a tedy zvýšení rychlosti načítání 
stránek. 

 

g. Přínos projektu z hlediska žadatele  

V projektu budou vytvořeny nové webové stránky a implementován redakční systém s originálním 
řešením editačního prostředí, zakládajícím se na principu „Edituj, co vidíš“. Toto řešení výrazně 
usnadňuje práci s obsahem stránek a díky němu lze proto očekávat navýšení publikační aktivity 

ze strany úřadu. Pomocí tohoto redakčního systému si budeme moci sami vytvářet stránky a sek-

ce webu dle našich požadavků, tato možnost se týká např. dokumentů, adresářů i fotogalerií. 
V rámci projektu bude dále vytvořena specializovaná sekce úřední desky. 
Web bude splňovat legislativní požadavky na bezbariérovou přístupnost a zveřejňování zákon-

ných informací. Občanům bude usnadněna komunikace s úřadem, a to pomocí formuláře Napište 
nám. Na stránkách bude dále k dispozici přehled akcí, kde uživatelé naleznou informace o aktuál-

ním dění v obci. Propojení stránek se sociálními sítěmi zpřístupní web mladé generaci a pomůže 
podpořit zájem o informace z obce a reakce na informace z úřadu ze strany mládeže. Optimaliza-

ce přístupu na webové stránky obce z mobilních zařízení pomocí responzivního designu podpoří 
návštěvnost stránek a zájem o dění v naší obci. Díky novým modulům jako Anketa, Závady a ne-

dostatky, Sociální sítě či formuláře Napište nám umožní webové stránky zvýšit komunikaci úřadu s 
občany a zpětnou vazbu z jejich strany. Nový design webu a aktuální informace z kulturního, spor-

tovního a turistického dění zvýší zájem o naši obec a její návštěvnost ze strany turistů. 
 



h. Podpora mobilního přístupu  
Podpora mobilních zařízení a mobilního přístupu k informacím, obsaženým na webových strán-
kách, bude dosažena implementací responzivního designu, tj. automatickou optimalizací 
pro všechny druhy zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety, PC aj.). Vlastnosti zařízení, 
na kterém jsou stránky prohlíženy, jsou automaticky rozpoznány a jak samotná stránka, tak i její 
obsah je zobrazovacímu zařízení přizpůsoben takovým způsobem, aby bylo dosaženo optimální-
ho zobrazení obsahu uživateli. 
 

 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY 

Z FONDU VYSO INY PRO ZÁRUBICE  

 

Příloha .  2 

 

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu  
 

Kraj Vysočina 8 252 Kč 50% 

Vlastní zdroje žadatele 8 252 Kč 50% 

Jiné zdroje (grant, dar apod.)         Kč                       0% 

Celkem 16 504 Kč 100% 

    

                             
Celkem Finan ní prostředky 

žadatele (vlastní + jiné 
zdroje) 

Podpora z Fondu 
Vyso iny 

        

Responzivní webové stránky včetně 
redakčního systému vismo Online  10 345,00 Kč 5 173 Kč 5 173 Kč 

Modul  - Kalendář akcí 774,40 Kč 387 Kč 387 Kč 

Prolínání obrázků s administrací 1 633,50 Kč 817 Kč 817 Kč 

Přiznaná galerie 302,50 Kč 151 Kč 151 Kč 

Vložení jazykového překladače 302,50 Kč 151 Kč 151 Kč 

Hlášení závad a nedostatků 302,50 Kč 151 Kč 151 Kč 

Integrace služby mojeID 1 936,00 Kč 968 Kč 968 Kč 

Provázání se sociální sítí 302,50 Kč 151 Kč 151 Kč 

modul - Zakázky z profilu zadavatele 605,00 Kč 303 Kč 303 Kč 

Celkem 16 504 Kč 8 252 Kč 8 252 Kč 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0053) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
OBEC T ESOV 
Adresa: T esov, 67502 
IČO: 599166 
zastoupen:  Karel Krčál, starosta obce 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-12418711/0710 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky obce T ESOV, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 7260 Kč (slovy: sedmtisícdvěstěšedesát 

korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 14520 Kč 

Výše dotace v Kč 7260 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 7260 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. Ř 

Základní povinnosti P íjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0053, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 8. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Karel Krčál  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta obce náměstek hejtmana 
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Prostřednictví r.n nových webových stránek bychom
:htě| i z| epš it informovanost obč anů  o dění  v naš í
obci a 1ejí m oko| í . Cí | enr je té Ž zprostředkovat
nformace š iroké  veřejnosti" Dí ky pouŽité mu
.edakč ní nru sysié mu oč ekáváme š irš í  spektrunt
zveřejňovaných informací  a zají mavostí  a to
cředevš í rn v ob| asii vo| noč asových aktivit. Dalš í m
:í lem projektu je umoŽnění  zpětné  vazby mezi
cbcí  a uŽivateli stránek a to předevš í m
crostřednictví m anket a dotazní ků . Ve| kým
cří nosem nových stránek bude také  funkce
a utom atlcké  h o rozesí  | á n í  novi ne k, kte rá zabezpeč í
prostřednictví m automatických e-mai| ových zpráv
přenos informací  pří mo k cí lovým uŽivate| ů m.

4. Gí | ové  skupiny
(Popiš te cí lové  skupiny, na něž  je
navrhovaný pro1ekt zaměřen a
jejich potřeby, které  navrhovaný
projekt řeš í )

] í iovou skupinou jsou předevš í rn obyvate| é  naš í
lbce, a| e i nejš it.š í  veřejnost' Prostřednictví m
rových, přeh| ednějš í ch, modernějš í ch a
.ozš í řenějš í ch webových stránek bude zajiš těna
lětš í  infornnovanost pro š irokou veřeinost.

5. Popis projektu
(V pří padě potřeby podrobněji
razepiš ie v samostatné m
dakumentu, kteý doloŽte k
Žádosti)

)í ky projektu dojde ke kompiexní  přeměně
rvebových stránek obce, které  budou sp| ňovat
iejpří snějš í  sor-rč asná krité ria pro tuto ob| ast.
Samotná rea| izace bude probí hat formou zakázky
.r profesionáiní firmy, která je na tuto obiast
laměřena. Nedí | nou souč ástí je i celkové
rabezpeč ení  obsaŽených dat ijejich provozu.
Souč ástí  zadání  zakázky jsou i cialš í  nezbytné
iiuŽby např.:  web hosting, technická podpora,
rravide| né  zá| ohování  dat a pravaz e.mailové
;chránkv.

6. Výstupy projektu
(Uvedte konkré tní  a pokud mož no
kv a nt if i kov a n é  v ý st u py p roj e kt u )

r/ ytvoření  nových stránek obce, korektně
zobrazovaných i na mobi| ní ch zaří zení ch, které
rudou přispí vat k informování  obyvate|  obce, a| e i

í iroké  veřejnosti o dění  v obci.



7. PředpokIádaný č asový
harmonogram realizace
projektu - zaé áteW ukonč ení
projektu

Lhájení  projektu předpok| ádáme ihned po
dpisu sm| ouvy a poskytnutí  dotace a ukonč ení
jpozději do 30. 11.2Ú17.

8. organizač ní  a odborné
zabezpeč ení  projektu

(Popiš te Vaš e odborné  a
organ izač ní  schopnosti vč etně
předeŠ lých zkuŠ enastí  s
realizací  projektŮ)

amotná rea| izace bude probí hat formou zakázky
odborné  firmy, která se zaměřuje na projekci a
a| izaei kornp| exní ch internetových řeš ení .

9. Rozpoč et projektu
( p ad ro b n ý p ol oŽkový rozpoč et
projektu zaš lete společ ně s tauto
ž ádostí ) U ž adatelů , kteří  mohou
uplatnit odpoč et DPH na vstupu,
se náklady uvádějí  bez DPH.
ostatní  ž adatelé  uvádějí  náklady
vč etně DPH.

č ástky uvádějte v celých Kč

Gelkové  náklady na
projekt t4 520 Kě 100,00 %

Pož adovaná výš e
dotace

7 260 Kč 50,00 atto

- z toho investič nÍ
dotace

Kč ,00
ql
ta

- z toho neinvestič ní
dotace

7 264 Kč 100,00 "/o

Spoluú č ast ž adatele 7 260 Kč 50,00 %

- z toho investič ni
spoluú č ast

Kě ,00 %

- z toho neinvestič ní
spoluÚč ast

7 260 Kě 100,00 %

'!0. F| átcovství  DPH u Žadatele (zakří Žkuite vhodnou variantu)

Žadatelje p| átcern DPH a u zdanitelných p| nění  přijatých v souvis| osti s
financování m dané ho projektu nemá nárok na odpoč et daně z přidané  hodnoty

.

Žadate| je p| átcem DPH a u zdanitelných plnění  přijatých v souvis| osti s
financování m dané ho projektu rná nárok na odpoč et daně z přidané  hodnoiy n

Žadatei není  plátcem DPH x

tt. Prohláš ení  Žadatele, Že zajistí  podí l na spoIufinancování  projektu a sguhlasí  se
zveřejnění m vybraných ú dajů  o projektu

Žadate! prohlaš uje, ž e zajistí  podí l na spolufinancování  projektu a souhlasí  se
zveřejnění m své ho jmé na (obchodní ho.!mé na} , adresy (sí d| a} ' názvu projektu a výš e
přidělené  podpory pro ú ěe| y !nforrnování o ěerpáni prostředků  z Fondu Vysoěiny.

{ 2. ProhIáš ení  ž adatele o vypoí ádání závazktl (netýká se obcí , svazků  obcí a
organizací  zřizovaných a zakládanýc| t Krajem Vysoč ina}

Žadate! prohlaš uje , ž e má:

a}  vypořádány závazky vů č i státní mu rozpoč tu a státní m fondů nn (za závazky vů č i
státní mu rozpoč tu se považ ují  závazky vŮč i finanč ní mu ú řadu, Správě sociální ho
zabezpeč ení , zdravotní m pojiš ť ovnám a Celní  správě; za státnÍ  fondy se považ ují  Fond
národní ho majetku, Státní  fand ž ivotní ho prastředí , Pozemkový fond, Státní  fond rozvoje



bydlení  a Státní  fond dopravní  infrastruktury),

b}  na majetek ž adate| e není  vyhláš en konkurz nebo podán návrh gra konkurz a ž adateI
není  v I ikvidaci.



Í 3. Prohláš ení  ž adatele o ú č etní m období  { nevyplňuje ž adatel, kter'ý použ í vá ú č etní
období  slrodné  s kalendářní rn rokem a Žadatel, ktený není  ú č etní  jednotkotl}

Žadate|  prohlaš uje, ž e použ í vá ú č etní  období { hospodářský rok) od do

,!4' Seznam dokIadů  (Uved,te seznam vš ech dokladť l, které  k ž ádosti přikládáte a oč í slujte
je)

pří | oha č . 1 - popis naplnění  specifických krité rií
pří | oha č ,' 2. do| oŽení  ná| eŽitostí  dle zákona č ,' 250l20a0 Sb.
pří | oha č ' 3 - podrobný poioŽkový rozpis nák| adů  pi.ojektu (nabí dka na rea| izaci www
prezentace)
pří | oha č . 4 - podrobný s| ovní  popis projektu

otrse}  ilŘsso
Tbýu6, 675 0, 

lČ :00599

V Třesově dne 8. 4.2017

Razí tko a podpis
zástupce ŽadateIe

Poznámka pro Žadatele :

Před podání m projekiu si ověřte, zda.

- je formulář ž ádosti kompletně vyplněn

- jsou přilož eny veš keré  doklady nutné  k posouzení  Žádosti pož adované  v badě 14

Výzvy k předkladání  projektť l

- v pří padě potřeby konkré tní  bod ž ádosti rozepiš te v samosť aÍ né m dokumentu

- projekt splňuje krité ria a podmí nky uvedené  ve Výzvě k předkládání  projektŮ

- je ž ádost vč etně dokladů  nutných k posouzení  ž ádostí  připravena k podánÍ  dle
podmí nek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkláciání  projektů

Na dalš í  řádek (odřádkování ) v textové m polise dosť anete stisknutí m kláves CTRL +  ENTER



Fří loha č " 1 . Fopis naplnění  specifických krité rii
l rrl ponnnnč ru í  n xonn u ru l rnč ru í  TECHN oLoGl E 20 17

Specifieká krlté ria pro TituIA: Webové  stránky:

a) Dí ky redakč ní rnu systé mu na nových webových str.ánkách předpok| ádáme v jejich

zač átku aktua| izace rninimá| ně 2x týdně. V da| š í m období  bude snahou zapojit do té to práce

č í m dále větš í poč et obč anů '

b}  ANo webové  stránky spoIeč nosti Antee s.r.o. (f!nma, která vypracovaIa při| oŽenou

cenovou nabí dku) jsou reaiizovány tak, aby spiňova| y zákonná krité ria pří stupnosti. Budou

ta$< é  uzpů sobeny pro kva| itní  zobrazoltání  r,e vš ech běž ných internetových or.oh| í ž eč í ch.

Funkce budout odladěny i pro použ í vání  na mobi| ní ch zaří zení ch (| oS, Android atd.}  Už ivateié

se zrakovým postiž ení m použ í vají  ke č tení  obsahu webových stránek speciá| ní  techno| ogie,

které  j im obsah webových stránek zpří stupňují '

c}  U webových stránek bude pro pří pad návš těvní ka vyž adují cí  cizo1azyč nou verzi

ap| ikován free mocjuI  Goog| e Transiate' Dí ky tonnuto odkazu bude mož ný přechod do

několika z nejrozš í řenějš í ch světových jazyků . Touto forrnou bude umož něno někoI ik

jazykových mutací  stránek.

d) Webové  stránky budou postaveny na redakč ní rn systé mu | PC, který se j iž  16 | et

prů běž ně vyví jí . Jedná se o ve| mi přehiedný a intuitivní systé m, ve které m se rych| e orientuje

kaž dý už ivate|  se zák| adní  zna| ostí  práce rr textové m editcru, jako napří kiad ú prava textů ,

vkládání  tabu!ek, fotek, dokumentů , mož nost jednoduché  editace struktury stránek. Pro

pokroč i| é  už ivate| e vš ak systé m IPC skýtá i mnoho nadstandardní ch mož ností  ú prav pornocí

vlastní ch cSs siviů  č i už ivatelských HTML.

e}  ť !a nové m webu budou vyuŽity modu| y pro n.lož nou zpětnou vazbu návš těvní ků

webu, jako např. Ankety, Napiš te nám, AktuaI ity s autornatickýnr rozesí í ání m { na emaiI

odběratelů ) s nncž ností  pří padné  odpovědi na aktuaI itu, komentování č i hodnocení  aktuality.

Da| š í rn prvkem bude systé rn na provádění  prů zkumu pornocí  eiektronických dotazní ků  č i

anket.

f}  originální  a profesionální  grafické  zpracování  webu, Jquery animace, jednoduchá

navigace pro už ivatele (např. rozcestní ky na ú vodní stránce, Informace pro nodič e, Informace

pro ž áky, Informace pro obč any, turisty atd.. Stránky budcu nou'ě od| aděny pro

nejpouž í vanějš í  proh| í Žeč e např. Internet Exp| orer, Mozilla Firefcx, Goog| e Chronre, Safari

atci.

obecTřesov,Třesov6,67502 Koněš in,tel':568645717'bankovnispojení :KB,a.s'Třebič ,č í sloú č tu:18625711/0100
lČ  00599166, nejsme p| átci DPH, e-mai|  obectresov@vo| ny'cz, ou@tresov.cz, web: www'tresov.cz



g) Pří nos projektu bude z| epš ení  informovanosti nejš irš í veřejnosti o č innosti obce' Dá| e

bude umoŽněno, aby aktivnějš í  obč ané  obce dí ky redakč ní rnu způ sobu aktualizovaI

konkré tní č ást webu a tí m se zaruč i| a ne.ienom vyš š í frekvence aktuaI izací , a| e i š irš í spektrum
zveřejňovaných informací  a zají mavostí . Velký k| ad vidí me v rnož nosti zpětné  vazby. To bude

pnobí hat formou anket č i dotazní ků . Dá| e si s| ibujeme od té to změny da| š í  způ sob, jak se

otevří t nejenom naš im obč anů m, a| e i š iroké  veřejnbsti.

h) Sarnozřejmostí  je korektní  zobrazení  pro vš echna rnobi| ní  zaří zení  a tab| ety { ioS,
Android nebo Windows Phone atd...i. Webové  stránky od spo| eč nosti Antee s"r.o. jsou již  od

poč átku tvorby navrhnutytak, aby i pro mobi| ní zaří zení  byly přeh| edné  a lntuitivní . Dokonce

redakč ní systé m IPo umož ňuje ú pravy stránek také  pří mo z mobi| nrí ho zaří zení .

obecTřesov,Třesov6'67502 KoněŠ in,te| .:5686457.t7,bankovnispojeni:KB,a's'TřebiČ ,č is| oÚč tu:1862571,| /0100
iČ  00599166, nejsme plátci DPH' e-maiI  obectresov@voIny.cz, ou@tresov'cz, web: www'tresov.cz



Pří loha č " 3 - PodrobnÝ polož kqvÝ nozpls nákladů  proiektu
lnroRnnRč iví  n xonnurulrnč ruí  TECHNoLoG',E2ot7 - TituI  A: Webové  stránky

T{ ABIDKA T\TÁ REÁL{ ZACI  WWW
PREZHŤ { TACH ŮBHC TRtrsŮV

Věří m, ž e budete s naš í  nabí dkou pro vyť voření  www pr.ezentace spokojeni a těš í m se na
spolupráci.

S pozdravem za společ nost Antee s.r.o.
Vladimí r Kacetl
Regionální  manaž er pro Vysoč intr
E-rnail:  i ihlava@antee"cz
Tci.:  + 42& 739 444 953
ANTEE s.r.o.' Havlí č kova ló80/13' Praha 1

Tel.:  + 420 495 491 il23, + 420 224 916 2il2
http: / /www.antee.cz

Varianta,grať tka a dalš í  mož nosti Cenaza výrobu s DPH

14 5)O -Varianta prezentace
POKROCIL.d:
- profesionální  grafika
- horní  +  boč ní  menu'
-výroba až  40 sekcí  a podsekcí
-kompletní  moŽnost editace stránek

-marketingová optimalizace webu
(přehlednost a j  ednoduchá navigace)
-Spee. ť unkce: automat. rozesi| ání
novinek, fulltextové  vyhledávání ,
ankety, diskuzní  fórum, redaktoři
- Emailové  schránky - 1 GB emailová
schránka
- licence na redakč ní  systé m IFC
- 1 GB web hosting
- monitorování  provozu24 h denně
- řeš ení  pří padných problé mů  do 48 h

- pravidelné  záIohování  dat2x denně
- techrrická podpora (hot line)

Cena celkem 12 000.- bez DPH 74 520.- s DPH
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0056) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
OBEC KADOLEC 
Adresa: Kadolec 61, Kadolec, 59451 
IČO: 599468 
zastoupen:  Václav Kobylka, starosta 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: ČSOB 

číslo účtu: 249672929/0300 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky obce Kadolec, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 10000 Kč (slovy: desettisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 20000 Kč 

Výše dotace v Kč 10000 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 10000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 
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5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 

webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 

b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. Ř 

Základní povinnosti P íjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0056, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  
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e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 
„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 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 Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Václav Kobylka  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta náměstek hejtmana 
 
 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)          

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

 FV01977-09_04_17-69 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Webové stránky obce Kadolec

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: OBEC KADOLEC

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního 
města Prahy

Ulice: Kadolec 61

Obec: Kadolec

PSČ: 59451

Pošta: Křižanov

IČO/RČ: 00599468

Název banky: ČSOB

Číslo účtu: 249672929/0300

Statutární zástupce žadatele

Titul:          

Jméno: Václav

Příjmení: Kobylka

Funkce: starosta

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul:          

Jméno: Václav

Příjmení: Kobylka

Funkce: starosta

Email: kadolec@cbox.cz

Tel.: 733295307



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 Kadolec

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

V současné době obec nedisponuje žádným 
webem a pronájímá si webové řešení pro portál 
úřední desky. Je proto potřeba řešit vlastní 
webovou prezentaci pro kvaletnější informovanost 
občanů obce pomocí newsletteru a rychlejší 
odezvu prostřednictvím formulářů a anket na 
webu. Obec je cílem mnoha turistů z důvodu 
blízkosti poutního místa Svatá hora a památky sv. 
Zdislavy.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Vytvoření moderní webové prezentace na 
platformě CMS. Webové stránky s propojením na 
sociální média (youtube, facebook). Poskytnutí 
informačního servisu občanům pomocí 
newsletterů, zpětné vazby pomocí formuláře a 
anket. Vlastní elektronická úřední deska. Turistické 
informace.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Občané obce, návštěvníci, turisté.

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)

Joomla CMS redakční systém, samostatný prostor 
úřední desky, propracovanější design stránek, 
Newsletter, Anketa, Turistické informace

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Začátek realizace projektu po podpisu smlouvy - 
červen 2017,ukončení říjen 2017



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Projekt byl schválen zastupitelstvem obce Kadolec 
a vedením projektu byl pověřen starosta Václav 
Kobylka. Obec Kadolec v minulých letech úspěšně 
realizovala projekty z POV a Fondu Vysočina. Dále 
pak úspěšně čerpali a realizovali projekty SZIF a 
SFžP v celkové výši přes 3mil Kč.

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

20 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

10 000 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

10 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 10 000 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

10 000 Kč 100,00 %

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel není plátcem DPH

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.



13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12..

14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 

Příloha č. 1 : Stručný popis naplnění specifických kritérií
Příloha č. 2: Doklady o právní subjektivitě žadatele podle typu žadatele
Příloha č. 3: Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
Příloha č. 4: Podrobný slovní popis projektu

V Kadolci  dne 4.4.2017 ................................................
.

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



Specifická kritéria pro Titul A: Webové stránky:  

 

a) systém aktualizací (uveďte, jak často aktualizace probíhají, žádoucí jsou 
častější aktualizace) (bodové rozpětí 0-3 body) 

Webové stránky budou poskytovat informace o aktuálním dění v obci prostřednictvím stránek, 
novinek, fotogalerií a videí. Webové stránky dále budou poskytovat funkci elektronické úřední 
desky. Na úvodní stránce budou vidět aktuální záznamy. Stránky budou spravovány přes 
redakční systém, který umožňuje snadno měnit obsah stránek, přidávat aktuality, záznamy na 
úřední desce a další funkce. Aktualizace stránek bude probíhat minimálně 1x týdně. 
 

b) dostupnost webových stránek (blind-friendly web, uveďte, zda je nebo není 
použita blind-friendly technologie nebo jiná technologie zlepšující čitelnost 
webu pro zdravotně znevýhodněné skupiny uživatelů) (bodové rozpětí 0-2 
body) 

Webové stránky budou vytvářeny dle požadavků na přístupnost pro postižené spoluobčany 
(blind friendly web). Stránky budou responsivní – primárně odladěné pro použití na mobilních 

zařízeních. Validní dle doporučení W3C HTML 5 a většinu zásad přístupnosti podle 
všeobecně uznávaných metodik (např. WCAG 2.0). Použité technologie – PHP, MySQL, 

CSS3, HTML, Javascript. 

 

c) integrace autentizačních a federalizačních služeb (bodové rozpětí 0-2 body) 
Webové stránky nebudou poskytovat služby, které by vyžadovaly přihlášení, vyjma 
administračního rozhraní. To používá vlastní autentizační zabezpečení. 

  

d) užití webové aplikace (uveďte, zda projekt řeší webové aplikace (např. 
formulářová podání, interaktivní vkládání a prezentace dat atd.), případně 
uveďte jaké aplikace jsou řešeny) (bodové rozpětí 0-2) 

Webové stránky budou umožnovat zaslání přímého dotazu přes formulář na vedení obce, 
případně zastupitelstvo. Pomocí Newsletteru zasílat přihlášeným odběratelům aktuální 
informace, které jsou zveřejněny na stránkách obce. Propojení na kanál youtube, facebook a 
fotogalerii rajce.net. 

 

e) zpětná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek (popište způsob 
zpětné vazby) (bodové rozpětí 0-2) 

Občané a návštěvníci webu mohou obec kontaktovat pomocí formulářů a kontaktů, které jsou 
na webu uvedeny. Bude zde propojení s Facebookovým profilem obce, přes které je možné 
rovněž sledovat zpětnou vazbu návštěvníků. 
 

f) originalita a inovativnost projektu (uveďte, v čem je projekt inovativní či 
originální) (bodové rozpětí 0-4) 

Webové stránky budou provedeny s přihlédnutím k nejnovějším trendům webdesignu – 

responsivní design (přizpůsobení zobrazení mobilům, tabletům, stolním počítačům). Budou 
obsahovat kompletní řešení elektronické úřední desky obce včetně historie od roku 2010. 
V sekci Videa bude možné z webových stránek spouštět videa z dění obce. Dále bude web 
poskytovat informace o aktuálním počasí a předpovědi na další 3 dny přímo v obci a informaci 

o aktuálním času. Přes redakční systém bude možné veškerý obsah spravovat, redakční systém 
je modulární a rozšiřitelný i pro případné další požadavky. 
 

g) přínos projektu z hlediska žadatele (uveďte, v čem a jak je projekt přínosný) 
(bodové rozpětí 0-3) 



Redakční systém nám umožní efektivně spravovat naše webové stránky a poskytovat tak 
našim občanům rychlejší servis a informovanost. Rovněž splníme povinnosti zveřejňování 
údajů na elektronické úřední desce a odpadne tak platba třetím stranám za poskytovaný servis. 
 

h) podpora mobilního přístupu (podpora mobilních zařízení, specializované styly, 
mobilní aplikace) (bodové rozpětí 0-2) 
Webové stránky budou primárně vyvíjeny se zaměřením na správné zobrazování na mobilních 
zařízeních (mobilní telefony, tablety, notebooky). Budou uplatňovány principy responsivního 
designu, založené na frameworku Bootstrap. 

  



Příloha č. : Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 

 

 Cena s DPH v Kč 

Redakč í systé   základ í ko figura i 7 000,- 

Úpra y redakč ího systé u pro potře y o e, moduly 3 000,- 

Grafi ký desig  webu, úpra a izuál ího stylu ze ša lo y 4 500,- 

Napl ě í e u pr ot í i i for a e i, historie úřed í desky 3 500,- 

U ede í systé u do provozu, proškole í obsluhy 2 000,- 

Celkem 20 000,- 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0059) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Město Humpolec 
Adresa: Horní náměstí 300, Humpolec, 39622 
IČO: 248266 
zastoupen: Mgr. Ji í Kučera, starosta města 
(dále jen “P íjemce”)  
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  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Bezpečnost dat a virtualizace, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 80000 Kč (slovy: osmdesáttisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 160000 Kč 

Výše dotace v Kč 80000 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 80000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 28. 02. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) nákup, vývoj a nasazení bezpečnostního SW a HW, 
b) náklady na zpracování bezpečnostního projektu (pop . vnit ních směrnic, analýzy 

rizik, dokumentace IS…), 



Strana 4 (celkem 225)  

c) náklady na testování bezpečnosti (nap . penetrační testy, testy zranitelností), 
d) disková pole, SAN/NAS a jejich komponenty, 
e) archivační a zálohovací SW a HW, 
f) metodiky zálohování, archivace a obnovy dat, 
g) náklady na digitalizaci, ukládání a elektronickou archivaci. 
h) nákup, vývoj a nasazení virtualizačního ešení, 
i) dedikovaný HW pro serverovou/desktopovou virtualizaci, p ičemž uvedený HW musí 

být uveden na kompatibility listu, 
j)  koncová za ízení pro VDI (terminály), 
k) virtualizační SW – s podmínkou skutečného nasazení systému virtualizace  

(není povoleno v rámci projektu po ídit pouze a jenom licenci virtualizačních SW), 
l) jednorázové zaškolení zaměstnanců v p ípadě komplexního nasazení systému 

virtualizace a ízení bezpečnosti. 
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. Ř 

Základní povinnosti P íjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0059, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 2Ř. 02. 201Ř). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
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účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 3. 201Ř závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 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 Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Jiří Kučera  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta města náměstek hejtmana 
 
 









Otisk úředního razítka
Digitálně podepsal Mgr. Jiří Kučera
Datum: 10.04.2017 16:15:46 +02:00
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0060) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Město Humpolec 
Adresa: Horní náměstí 300, Humpolec, 39622 
IČO: 248266 
zastoupen: Mgr. Ji í Kučera, starosta města 
(dále jen “P íjemce”)  
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  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Vzdělávání v oblasti ICT, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen 
„akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 48000 Kč (slovy: čty icetosmtisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 80000 Kč 

Výše dotace v Kč 48000 Kč 

Výše dotace v %  60 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 40 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 32000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 31. 03. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) nákup licencí výukového (ne vyučovaného) SW, 
b) pronájem školících prostor (externí prostory – tzn. nikoliv prostory nositele projektu), 
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c) odměny pro školitele (odměny mimo pracovní poměr nebo školení provedená 
externím subjektem), 

d) náklady na školení (kurzovné), 
e) drobný hmotný dlouhodobý majetek pro účely vzdělávacích kurzů (pouze CD/DVD, 

fotoaparát, webová kamera, tablet atd.), nutná p ímá souvislost s projektem,  
f) tvorba tištěných i elektronických propagačních a výukových materiálů. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0060, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 31. 03. 201Ř). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 30. 4. 201Ř závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Jiří Kučera  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta města náměstek hejtmana 
 
 











Otisk úředního razítka
Digitálně podepsal Mgr. Jiří Kučera
Datum: 10.04.2017 15:53:37 +02:00
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0062) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Město Ledeč nad Sázavou 
Adresa: Husovo náměstí 7, Ledeč nad Sázavou, 58401 
IČO: 267759 
zastoupen: Ing. Zdeněk Tůma, starosta města 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka a. s. 

číslo účtu: 9005-2429521/0100 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Po ízení serveru pro podporu zálohování do páskové 
knihovny, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této 
smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 44190 Kč (slovy: 

čty icetčty itisícstodevadesát korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 88380 Kč 

Výše dotace v Kč 44190 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 44190 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 28. 02. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) nákup, vývoj a nasazení bezpečnostního SW a HW, 
b) náklady na zpracování bezpečnostního projektu (pop . vnit ních směrnic, analýzy 

rizik, dokumentace IS…), 
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c) náklady na testování bezpečnosti (nap . penetrační testy, testy zranitelností), 
d) disková pole, SAN/NAS a jejich komponenty, 
e) archivační a zálohovací SW a HW, 
f) metodiky zálohování, archivace a obnovy dat, 
g) náklady na digitalizaci, ukládání a elektronickou archivaci. 
h) nákup, vývoj a nasazení virtualizačního ešení, 
i) dedikovaný HW pro serverovou/desktopovou virtualizaci, p ičemž uvedený HW musí 

být uveden na kompatibility listu, 
j)  koncová za ízení pro VDI (terminály), 
k) virtualizační SW – s podmínkou skutečného nasazení systému virtualizace  

(není povoleno v rámci projektu po ídit pouze a jenom licenci virtualizačních SW), 
l) jednorázové zaškolení zaměstnanců v p ípadě komplexního nasazení systému 

virtualizace a ízení bezpečnosti. 
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0062, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 2Ř. 02. 201Ř). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
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účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 3. 201Ř závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita


Strana 6 (celkem 225)  

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 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 Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Zdeněk Tůma  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta města náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0063) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Městys Želetava 
Adresa: nám. Míru 1, Želetava, 67526 
IČO: 290751 
zastoupen: Ing. Radek Malý, starosta 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: ČESKÁ SPO ITELNA A.S. 

číslo účtu: 1524413329/0800 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky městyse Želetava, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 21477 Kč (slovy: 

dvacetjednatisícčty istasedmdesátsedm korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 42954 Kč 

Výše dotace v Kč 21477 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 21477 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0063, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Radek Malý  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0065) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
obec Kochánov 
Adresa: Kochánov, 58253 
IČO: 579882 
zastoupen: Ing. Ji í Jůzl, starosta obce 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu: 30323521/0100 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Vytvo ení nových webových stránek, blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 19000 Kč (slovy: devatenácttisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 38000 Kč 

Výše dotace v Kč 19000 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 19000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0065, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Jiří Jůzl  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta obce náměstek hejtmana 
 
 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)          

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

 FV01977-10_04_17-78 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Vytvoření nových webových stránek

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: obec Kochánov

Právní forma: územní samosprávní celek

Ulice:          

Obec: Kochánov

PSČ: 58253

Pošta: Štoky

IČO/RČ: 579882

Název banky: Komerční banka

Číslo účtu: 30323521/0100

Statutární zástupce žadatele

Titul: Ing.

Jméno: Jiří

Příjmení: Jůzl

Funkce: starosta obce

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing.

Jméno: Jiří 

Příjmení: Jůzl

Funkce: starosta obce

Email: oukochanov@seznam.cz

Tel.: 607629931



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 Kochánov

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

V současné době má obec Kochánov k dispozici 
pouze velmi základní a v mnoha ohledech 
nefunkční webové stránky, které neumožňují 
zveřejňování dokumentů v souladu se zákonem č. 
500/2004
Sb. Dále stránky neumožňují jakoukoliv interakci 
občanů nebo propagaci jejich činnosti.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Projekt vytvoření nových webových stránek si 
klade za cíl především zajistit možnost občanů 
obce získat aktuální informace o dění v obci 
nejjednodušší a nejrychlejší možnou cestu. Dále 
zamýšlí vytvořit prostor pro občany, kterí v obci 
podnikají (jedná se především o prvovýrobce, 
např. truhláře, podnikatele v zemědělství a 
podobně) k prezentaci jejich činnosti a případnou 
zpětnou vazbu. Dále zamýšlí uvést do souladu se 
zákonem č. 500/2004 Sb. zveřejňování 
dokumentů.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Cílovou skupinou jsou především občané obce 
(přístup k informacím, možnost 
prezentace),sekundárně pak jakékoliv další osoby, 
které vyhledávají informace o kulturním dění, 
regionálních podnikatelích nebo historii.

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

 Záměrem je vytvořit zcela nové webové stránky, 
které nahradí v součastnosti nevyhovující webové 
stránky. Dále zajistí provázanost se sociálními 
medii (facebook). Webové stránky budou 
přístupnou formou (důraz na osoby se zrakovým 
postižením) poskytovat informace o aktuálním dění 
v obci (např. informce o svozu odpadu, kulturních 
akcích), umožňovat občanům přímo kontaktovat 
zástupce obce, prezentovat svou vlastní 
podnikatelskou činnot a zajistit další údaje o obci 
(např. informace o organizační struktuře obce).

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Webové stránky



7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Předpokládáme zahájení projektu do 4 týdnů od 
podpisu o poskytnutí dotace a jeho ukončení do 
30.10.2017

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Webové stránky bude připravovat odborník, který v 
dané oblasti podniká a má zkušenosti s tvorbou 
webových stránek pro různé typy subjektů.

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 

částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

38 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

19 000 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

19 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 19 000 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

19 000 Kč 100,00 %

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel není plátcem DPH

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 



bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.



13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od           do          .

14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 

1) stručný popis naplnění specifických kritérií
2) doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
3) podrobný položkový rozpis nákladů projektu
4) podrobný slovní popis projektu
 

V Kochánově  dne 10.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

-
je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER



Stručný popis naplnění specifických kritérií – příloha č. 1 

 

a) Aktualiza e e o ý h strá ek je plá o a á jed ou týd ě, případ ě častěji, pokud to ude 
yžado at situa e. Frek e e je zvolena s íle  poskyt out o ož á ejlepší i for ač í 

servis o ča ů  o e, kteří udou získá at eje  aktuál í i for a e o dě í  obci, ale i proto, 

že e o é strá ky udou o i ýt akti ě yuží á y o ča y. 
 

b) Vzhlede  ke stále rostou í u pro e tu popula e se zrako ý  o eze í  počítají e o é 
strá ky s blind-frie dly erzí ož ost strojo ého čte í   a s erzí pro zrako ě postiže é 
z ětše í pís a a jed odušší grafika . Při t or ě se  ude y házet z We  Co te t 

Accessibility Guidelines 2.0 (resp. W3C Recommendation). 

 

a) We o é strá ky u ož í přihláše í po o í za ezpeče é služ y MojeID.   
 

c) We o é strá ky počítají s ož ostí o ča ů ko u iko at s ede í  o e přes e o é 
aplika e,  základ í erzi e o ý h strá ek se počítá se d ě a. Pr í á sloužit o ča ů  
k preze ta i jeji h pod ikatelský h akti it, kdy po ypl ě í jed odu hého for uláře udou 

o i požádat o zařaze í jeji h příspě ku a e o é strá ky o e a přiložit k for uláři 
odpo ídají í přílohu fotku, preze ta i, katalog, ideo . Druhá aplika e ude sta dard í 
ko takt í for ulář, který také u ož í přiložit přílohu a který podá í odešle do e- ailo é 
strá ky o e. ) dů odu ezpeč osti pře áše ý h dat udou strá ky za ezpeče é SSL 
ertifikát . 

 

d) We  u ož í o ča ů  odeslat zpět ou az u skrze for ulář, e které  půjde z olit, zda se 
jed á o soukro ou připo í ku, e o á ýt z eřej ě a a e u. We o é strá ky také 
počítají s jed odu hý i a keta i.  

 

e) Ne á e a i e při ášet o é pr ky do o lasti t or y e o ý h strá ek, origi alitu a 
inovativnost projektu tedy v í á e spíše  poro á í s pů od í  e e  o e. Ty jsou 
z ela edostačují í a esplňují záko é požada ky. No ě udou e o é strá ky o saho at 

eje  úřed í desku, ož ost pří ého ko taktu s ede í  o e a sek i aktualit e které se 
o ča é doz í apříklad o s ozu odpadů , ale také sek i propaga e pod ikatelský h a 

epod ikatelský h akti it o ča ů a sek i zají a ostí a turistiky, kde alez ou doporuče í 
pro trá e í ol ého času. No i kou ude ož ost sledo at dě í a e o ý h strá ká h 
po o í RSS ka álu, počítá e s jed odu hý i a keta i pro zjiště í eřej ého í ě í a e  

ude přístup ý i pro oso y se zrako ý  o eze í . We  ude za ezpeče y SSL ertifikáte . 
We o é strá ky o e udou yt oře y tak, a y podporo aly so iál í edia, přede ší  pak 
YouTu e, a u ožňo aly tak případ é sdíle í idea apř. z kultur í h ak í . 

 

f) We o é strá ky si kladou za íl poskyt out přístup ou for ou eškeré aktuál í  i for a e o 
dě í  obci. V plá u je sek e pro hyperlokál í i zer i pro o ča y o e. )áro eň ude ož é 
informovat o ča y o skuteč oste h, které pří o sou isí s ži ote   o i apř. i for a e o 
kultur í  dě í, s ozu odpadů, odpočtu ody, apod. , ož ylo dosud řeše o prostřed i t í  
e- ailu a oso í h setká í.  
 

g) We o é strá ky podporují zo raze í a o il í h zaříze í h a ta lete h ez ohledu a 
elikost a rozliše í jeji h displejů.  



Příloha č. 3 

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 

Základní platforma webových stránek a jejich přizpůsobení 
konkrétním potřebám obce,  

 E-mail 

 Přizpůsobení webových stránek pro osoby se zrakovým 
postižením 

 Kontaktní formuláře pro uživatele (podnikatelé, 
jednoduchá podání vůči obci, zpětná vazba) 

 Responzivní design pro mobily a tablety 

 Možnost inzerce místních podnikatelských a 
nepodnikatelských aktivit 

19000 Kč 

Modul Úřední deska a eDeska 11300 Kč 

Hosting server (1GB) 2000 Kč 

SSL certifikát 2200 Kč 

IP (dedicated) adresa 2000 Kč 

Pořízení ilustrativních fotografií 1500 Kč 

Náklady celkem 38000Kč 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0066) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Dědice 
Adresa: Dědice 40, Dědice, 67541 
IČO: 376825 
zastoupen:  Bohumil Pešl, Starosta 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-19214711/0710 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Nové webové stránky obce Dědice, blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 
(dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 20570 Kč (slovy: 

dvacettisícpětsetsedmdesát korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 41140 Kč 

Výše dotace v Kč 20570 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 20570 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 
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5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 

webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 

b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0066, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  



Strana 5 (celkem 225)  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 
„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Bohumil Pešl  Mgr. Pavel Pacal 
 Starosta náměstek hejtmana 

 

 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)          
Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

 FV01977-10_04_17-79 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Nové webové stránky obce Dědice
Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Obec Dědice

Právní forma: Obecní úřad

Ulice: Dědice 40

Obec: Dědice

PSČ: 67541

Pošta: Nové Syrovice

IČO/RČ: 00376825

Název banky: Česká národní banka

Číslo účtu: 94-19214711/0710

Statutární zástupce žadatele

Titul:          

Jméno: Bohumil

Příjmení: Pešl

Funkce: Starosta

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul:          

Jméno: Bohumil

Příjmení: Pešl

Funkce: Starosta

Email: ou-dedice@volny.cz

Tel.: +420724136630



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 Dědice

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Současné webové stránky obce jsou již zastaralé a 
nevyhovující dnešním potřebám. Nejsou nijak 
uzpůsobeny pro pohodlné prohlížení na mobilních 
telefonech, tabletech apod. Největším problémem 
je absence redakčního systému, takže nemáme 
možnost obsah žádným způsobem upravovat ani 
doplňovat bez zásahu programátora.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Moderní webové stránky funkční pro všechny typy 
prohlížečů včetně mobilních zařízení.
Nový vzhled s vyšší přehledností.
Nasazení redakčního systému, abyhcom byli 
schopni doplňovat nový obsah a dodržovat tak 
zákonné povinnosti.
Zvýšení zabezpečení všech dat.
Zlepšení přístupnosti webu pro postižené občany.
Získání zpětné vazby od návštěvníků webových 
stránek.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

1. cílovou skupinou, na kterou bude web zaměřen, 
jsou všichni obyvatelé obce, kteří budou mít díky 
nové struktuře webu snadnější a rychlejší přístup 
ke všem aktuálním informacím.
2. cílovou skupinou, na kterou bude web zaměřen, 
jsou uživatelé mobilních telefonů, tabletů a jiných 
mobilních zařízení, kterým se zpříjemní přístup na 
naše stránky díky uzpůsobení zobrazení právě pro 
tato zařízení.

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Samotná realizace bude probíhat formou zakázky 
u firmy Avente s.r.o., která se zaměřuje na 
vytváření internetových prezentací a používá 
speciální redakční systém Administrace PRO 
OBCE. Firma zajistí i provoz webu včetně všech 
technických náležitostí, zálohy dat a technické 
podpory. Administrace webu bude řešena pomocí 
webové aplikace Administrace PRO OBCE, s jejíž 
pomocí bude možné editovat veškerý textový i 
multimediální obsah. Pomocí vestavěných 
formulářových průvodců bude možné vkládat do 
stránek ankety, tabulky, seznamy, videa nebo 
fotografie bez nutnosti formátování. O vše se 
postará redakční systém automaticky.



6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Nové webové stránky, které budou splňovat 
zákonná kritéria přístupnosti. Bude možné do nich 
snadno doplňovat obsah díky použitému 
redakčnímu systému. Budou uzpůsobeny pro 
zobrazování ve všech běžných internetových 
prohlížečích a na mobilních zařízeních a tabletech. 
Na webu nebude použita žádná grafická šablona, 
ale bude vytvořen unikátní grafický návrh od 
profesionálního grafika.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

červenec - září 2017

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Odborné zabezpečení projektu bude provádět 
specializovaná firma ve spolupráci se starostem 
obce Dědice Bohumilem Pešlem. Obec Dědice má 
zkušenosti s realizací různých investičních 
projektů.

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 41 140 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 20 570 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace      Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 20 570 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 20 570 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast      Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 20 570 Kč 100,00 %

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel není plátcem DPH

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 



12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 
Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.



13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od           do          .

14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 

Příloha č. 1 Stručný popis naplnění specifických kritérií
Příloha č. 2 Doklad o právní subjektivitě
Příloha č. 3 Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
Příloha č. 4 Podrobný slovní popis projektu
Příloha č. 5 Identifikace právnické osoby
Příloha č. 6 Usnesení zastupitelstva obce

V Dědicích  dne 6.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

- je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER



Příloha č. 1 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 

a) systém aktualizací (uveďte, jak často aktualizace probíhají, žádoucí jsou častější 
aktualizace) (bodové rozpětí 0-3 body) 
 
Díky novému redakčnímu systému uzpůsobenému pro obecní stránky, ve kterém bude 
možné snadno přidávat aktuality, články, soubory nebo fotografie bude docházet 
k aktualizaci obsahu minimálně 1x týdně. 
 

b) dostupnost webových stránek (blind-friendly web, uveďte, zda je nebo není použita 
blind-friendly technologie nebo jiná technologie zlepšující čitelnost webu pro zdravotně 
znevýhodněné skupiny uživatelů) (bodové rozpětí 0-2 body) 
 
Webové stránky budou připraveny pro zobrazení na všech nejrozšířenějších 
internetových prohlížečích včetně mobilních operačních systémů a budou splňovat 
zásady přístupnosti webových stránek pro těžce zrakově postižené uživatele. 
Zobrazení obsahu bude možné přepnou do textová verze s vypnutou grafikou, která 
bude zobrazena s maximálním kontrastem. 
 

c) integrace autentizačních a federalizačních služeb (bodové rozpětí 0-2 body) 
 
Pro tuto funkci nemáme na webu žádné využití. 
 

d) užití webové aplikace (uveďte, zda projekt řeší webové aplikace (např. formulářová 
podání, interaktivní vkládání a prezentace dat atd.), případně uveďte jaké aplikace jsou 
řešeny) (bodové rozpětí 0-2) 
 
Samotná administrace webu bude řešena pomocí webové aplikace Administrace PRO 
OBCE, s jejíž pomocí bude možné editovat veškerý textový i multimediální obsah. 
Pomocí vestavěných formulářových průvodců bude možné vkládat do stránek ankety, 
tabulky, seznamy, videa nebo fotografie bez nutnosti formátování. O vše se postará 
redakční systém automaticky. Ve veřejné části webu bude pro uživatele připravena e-
podatelna k zasílání žádostí v elektronické podobě. 
 

e) zpětná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek (popište způsob zpětné 
vazby) (bodové rozpětí 0-2) 

 
Webové stránky budou obsahovat několik modulů pro zpětnou vazbu. Do libovolné 
stránky nebo článku bude možné vkládat jednu nebo i více anket, pod články bude 
možné psát komentáře a na každé stránce webu bude odkaz na kontaktní formulář, 
přes který nás mohou návštěvníci oslovit. 

 
f) originalita a inovativnost projektu (uveďte, v čem je projekt inovativní či originální) 

(bodové rozpětí 0-4) 
 

Na webu nebude použita žádná grafická šablona, ale bude vytvořen unikátní grafický 
návrh od profesionálního grafika, při kterém bude kladen důraz především na 
přehlednost a logické uspořádání hlavní navigace webu. Po přihlášení do administrace 
budou hned na úvodní straně k dispozici statistiky návštěvnosti, které budou čerpat 
data přímo z měřícího nástroje Google Analytics. Statistiky budou obsahovat také 
nejnavštěvovanější stránky za zvolené časové období nebo seznam naposledy 
prohlížených stránek. Dále bude možné v administraci sledovat veškeré události, které 
návštěvníci webu provádějí. Přečtení článku, zobrazení fotografií, stažení souborů. 

 



Příloha č. 3 

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 
 

  



 
g) přínos projektu z hlediska žadatele (uveďte, v čem a jak je projekt přínosný) (bodové 

rozpětí 0-3) 
 

Hlavním přínosem projektu bude usnadnění publikování nového obsahu a to jak 
textového, tak multimediálního (obrázky, videa, mapy), s čímž souvisí zvýšení 
informovanosti občanů a návštěvníků o dění v obci. Současná verze našeho obecního 
webu redakční systém vůbec neobsahuje, takže nejsme schopni jeho obsah jakkoliv 
sami upravovat. Redakční systém na novém webu umožní editovat kompletní strukturu 
celého webu, vytvářet nové stránky a podstránky a měnit jejich pořadí. Velkým 
usnadněním bude automatické formátování tabulek, seznamů nebo obrázků 
vkládaných do stránek, díky průvodcům vestavěným do redakčního systému. Všechny 
formuláře budou zabezpečeny proti napadení skriptem i proti útoku na databázi. 

 
h) podpora mobilního přístupu (podpora mobilních zařízení, specializované styly, mobilní 

aplikace) (bodové rozpětí 0-2)  
 

Díky responzivnímu designu, který bude využívat specializované styly pro různé typy 
zařízení, se webové stránky zobrazí vždy v použitelné podobě na libovolném rozměru 
displeje tedy na malých mobilech, tabletech, noteboocích i stolních počítačích. Webové 
stránky budou podporovat všechny operační systémy a nejrozšířenější prohlížeče. 





Strana 1 (celkem 225)  

 

FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0069) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Město Chotěbo  
Adresa: Trčků z Lípy 6ř, Chotěbo , 58301 
IČO: 267538 
zastoupen: Ing. Tomáš Škaryd, starosta 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-6016521/0710 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Bezpečnost dat - Městský ú ad Chotěbo , blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 143920 Kč (slovy: 

stočty icett itisícdevětsetdvacet korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 287840 Kč 

Výše dotace v Kč 143920 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 143920 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 28. 02. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) nákup, vývoj a nasazení bezpečnostního SW a HW, 
b) náklady na zpracování bezpečnostního projektu (pop . vnit ních směrnic, analýzy 

rizik, dokumentace IS…), 
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c) náklady na testování bezpečnosti (nap . penetrační testy, testy zranitelností), 
d) disková pole, SAN/NAS a jejich komponenty, 
e) archivační a zálohovací SW a HW, 
f) metodiky zálohování, archivace a obnovy dat, 
g) náklady na digitalizaci, ukládání a elektronickou archivaci. 
h) nákup, vývoj a nasazení virtualizačního ešení, 
i) dedikovaný HW pro serverovou/desktopovou virtualizaci, p ičemž uvedený HW musí 

být uveden na kompatibility listu, 
j)  koncová za ízení pro VDI (terminály), 
k) virtualizační SW – s podmínkou skutečného nasazení systému virtualizace  

(není povoleno v rámci projektu po ídit pouze a jenom licenci virtualizačních SW), 
l) jednorázové zaškolení zaměstnanců v p ípadě komplexního nasazení systému 

virtualizace a ízení bezpečnosti. 
 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0069, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 2Ř. 02. 201Ř). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
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účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  

f)   doručit Kraji do 31. 3. 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

 
3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 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 Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Tomáš Škaryd  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta náměstek hejtmana 
 
 



FOND 5O{INY

ZAoosr o posKyrruuri oo cEzFoNDU wsocltry

Evidendni 6islo (zadatet nevyptiuje)

K6d elektronick6 Z6dosti 1po
findlnim vypln6ni Z6dosti klikn6te na

,,Odeslat data" v zAhlavi formuldie)
FV01977-10 04 17-84

N6zev grantov6ho programu lnformadnI a komunikacni technologie 2017

N6zev projektu

Podprogram

Bezpednost dat - M6stskii 0iad Chotdboi

B: Bezpecnost dat a virtualizace

ldentifikadni f daje Zadatete

Piesnf ndzev: M6sto Choteboi

Prdvniforma: Obecniriiad

Ulice: Trdk0 z Lipy 69

Obec: Chot6boi

PSC: 58301

PoSta:

rc0lne : 00267538

Ndzev banky: eesk6 n6rodni banka

e islo ri6tu: 94-601652110710

Statut6rni zdstupce Zadatele

Titul: Ing.

Jm6no: Tomd5

Piijmeni: Skaryd

Funkce: starosta

Zddost zpracoval (kontaktni
osoba projektu)

Titul:

Jm6no: Gabriela

Pi'rjmeni: Capkovd

Funkce: pracovnlk administrace a podpory
projekt0

Email: capkova@chotebor.cz

Tel.: 569641173



Indentifikadni fdaje
ziizovatele (vyplni jen Zadatel,
pokud je piisp6vkovou
orga n izac i ziizov anou o bc i)

Piesny nAzev'.

tco:

Ndzev banky:

eisto odtu:

1. Lokalizace projektu
( M d sto/o b e c/m i k ro reg i o n )

n6sto Chot6boi, okr. Havlick&v Brod

2. Odrivodn6ni projektu
(PopiSte vychozi situaci, ktera V6s
vede k podanf Zadosti)

rrovozujeme 4 fyzicke servery. Jeden z nich je

ryclenen pro hlavnI informa6nI system mestskeho
iiadu. Virlualizovand na n6m beZi aplikadni i

jatab6zovf server. Soudasn6 ieseni vyZaduje
rosilenI viikonu i zvy5enl diskove kapacity.
Z6rovefi je nutne zachovat bezpednost dat pro
lilpadne poruchy a mit disky zapojen6 v RA|D1. V
rudovd kde jsou servery umist6ny doch6zi dasto k

4ipad kfi m e lektrick6h o p roud u. St6vaj ici z6lo2ni
zdroje maji baterie, kter6 je nutn6 vym6nit.

3. Cile projektu
(Struc\nf vydet cilA, jich? ma b,it
projektem dosaZeno)

lilem projektu je zvf5eni 0rovn6 bezpednosti ICT
Mestskeho 0iadu v Choteboii. Dojde k posileni
rfkonu, zvf5eni diskove kapacity pro datab6zi
tlavniho informadniho syst6mu mestskeho 0iadu.
Zaji5teni redundance a ochrany pied vfpadky
-'lektrickeho proudu.

4. Cilov6 skupiny
(PopiSte cllove skupiny, na ndZ je
navrhovany projekt zamdien a
jejich potieby, kter6 navrhovany
projekt ieii)

- zam6stnanci m6stskeho uiadu
-5irok6 veiejnost (klienti uiadu)

5. Popis projektu
(V pifpadd potieby podrobndji
rozepi fte v samostatnem
dokurnentu, ktery doloZte k
26dosti)

r/ r6mci projektu chceme poiidit nov6 Hard Disky
:echnologie solid-state drive s vy55f kapacitou.
Iyto disky budou z d0vodu zaji5tenl ochrany dat
nstalov6ny do RAlD1. Bude provedena vfmena
raterii u st6vajicich z6lo2nich zdrojfr UPS a
roiizen nov'i zAloZni zdroj. Podrobn6j5i popis viz.
riiloha c. 5.

6. Vistupy projektu
(Uvedte konkr5tnl a pokud moLno
kv a ntif i kov a n 6 vy st u py p rojekt u)

r/ r5mci projektu bude poiizeno:
. Hard Disk SSD - 2ks
. baterie do zAloZnich zdrojfr UPS
-zAloZni zdroj UPS

7. Piedpokl5dani dasovf
harmonogram realizace
projektu - zaEAtekl uko nden i
projektu

)7 -11t2017



8. Organizadni a odborn6
zabezpedeni projektu

(PopiSte VaSe odbornl a
organizadnl schopnosti vietnd
piede1lych zkuSenostl s
realizacl projektit)

Realizaci akce povedou informatici M6U Chotdboi
\d m i n i st ra liv ni zabezpece n I p roj e ktu zaj i St'uj I

lracovnlci administrativy a podpory projekt& MeLJt

lhot6boi, kteii maji dostatecn6 zku5enosti s
rdministraci dotacl ze st6tniho rozpodtu, kraje a

=u.

9. Rozpodet projektu
( p od rctb n y pol oZ kovy rozpoiet
projektu zaSlete spolecnd s touto
26dosti) U Zadateltt, kteff mohou
uplatnit odpodet DPH na vstupu,
se naklady uvaddji bez DPH.
Ostatni iadatel6 uvadeji naktady
vietnii DPH.

dAstky uv6d6jte v celfch Kd

Celkov6 n6klady na
projekt 287 840 K6 100,00 %

PoZadovani vf5e
dotace

143 920 Kd 50,00 %

- z toho investiinl
dotace

101 014 Kd 70,19 %

- z toho neinvesti1ni
dotace 42906 K6 29,91 %

Spoluf dast Zadatele 143 920 K6 50,00 %

- z toho investiini
spolu0iast 101 014 K6 70,19 %

- z toho neinvestiini
spotuAiast 42906 Kd 29,B1 %

10. Pfdtcovstvi DPH u Zadatele (zakfl2kujte vhodnou variantu)

zadatelje pldtcem DPH a u zdanitelnyich prndni piijatfch v souvislosti s
financclv6nim dan6ho projektu nem6 n6rok na odpocet dan6 z piidane hodnoty

x

Zadatelje pldtcem DPH a u zdanitelnfch prneni piijatfch v souvislosti s
financovdnim dan6ho projektu m6 n6rok na odpocet dan6 z piidan6 hodnoty

n

Zadatel neni pldtcem DPH n

11. Prohl65eni Zadatele, Ze zajisti podil na spolufinancovdni projektu a souhlasi se
zveiejn6nim vybranich ridajri o projektu

Zadatef prohla5uje ,2e zaiisti podil na spolufinancovdni projektu a souhlasi se
zveiejn6nim sv6ho im6na (obchodniho jm6na), adresy (sidla), n6zvu projektu a vliie
piid6len6 podpory pro ridely informov6ni o 6erp6ni prostiedkri z Fondu Vyso6iny.

12. ProhlilSeni Zadatele o vypoiAdAni zAvazktt (net1ik5 se obci, svazki obci a
organizaci ziizovanfch a zakl6danfch Krajem Vyso6ina)

Zadatef prohla5uje ,2e mA:

a) vypoi6d6ny zAvazky vtidi st6tnimu rozpodtu a st6tnim fondrim (za zavazky vrtii
stdtnimu rozpoitu se povaZuji zavazky vrtiifinaninimu 1iadu, Spravd socialniho
zabezpeienf, zdravotnlm pojiSt'ovnam a Celnl sprav6; za statni fondy se povaZuji Fond
n1rodniho maietku, Statni fond livotniho prostiedi, Pozemkovy fond, Sta,tnf fond rozvoje
bydleni a Stdtni fond dopravni infrastruktury),

b) na majetek Zadatele neni vyhl6Sen konkurz nebo pod6n nSvrh na konkurz aZadatel
neni v likvidaci.



13. Prohl65eni Zadatele o udetnim obdobi (nevyplfiuje Zadatel, kteni pouZiv6 ridetni
obdobi shodn6 s kalend6inim rokem a Zadatel, kteni neni u6etni jebnotkou)

Zadatef prohla5uje ,2e pou2iv6 fdetni obdobi (hospod6iski rok) od 1.1 . do 11.12".

14. Seznam dokladri (Uved'te seznam vSech doktacltt, ktere k Zadosti piikladate a oilstujte
je.)

1. Strudnf popis naplndnl specifickfch kriterii
2. Nerelevantnf
3. DolcrZenl n6leZitosti dle z6kona e .2SOI2OO0 Sb.
4. Podnobnf poloZkovli rozpis n6kladir
5. Podnobnf slovnI popis projektu

V Choteboii dne 10.4.2017

Razitko a podpis statut6rniho
zdstupce Zadatele

Poznimka pro Zadatele :

Pied poddnfm projektu siov6ite, zda:

- je formul1i 1adosti komptetn1 vyplndn

- i:.r)u piiloieny veikere doktady nutn6 k posouzeni ladosti poiadovane v bod6 14
Vyzvy k piedkl1dani projektit

- v piipadd potieby konkretnl bod lactosti rozepiste v samostatnem dokumentu

- proiekt splnuie krit6ria a podminky uvedene ve Vyzvd k piedktadani projekt7

- ie Zld9st vdetnd dokladI nutnych k posouzenl ladostl pfipravena k podani dte
podminek uvedenych v bod6 14 Vyzvy k piedktadani projektT

Na dal\f iadek (odfadkovdni) v textovem polise dosfanete stisknutfm klaves CTRL + ENIER



Piiloha i. 7

STRUENV PoPIs NAPLNENi sPEcIFIcKYcH KRITERIi

Titul B: Bezpetnost dat a virtualizace:

a) ieSeni problematiky vir0, ransomware, spamu, spyware
Re5eni problematiky vir0, ransomware, spamu, spyware ieSeni ji2 existuje. Tato
problematika je u nds ieSena antivirovou ochranou Symantec, kterd ndm zajiSt'uje okamZitou
ochranu, piindSi pokrodi16 skenovacitechnologie vdetnd efektivniho blokovdni a odstrariovdni
virO, ransomware, spamu, spyware.

b) ieSeni problematiky sltbv6 bezpetnosti
FeSeni problematiky sltove bezpednosti - m6me ieSeno na zaYizenkh firewall FortiGate-60D a

Fortigate-60C v redundantnim zapojeni vdetn6 v5ech pokrodilfch funkci a zabezpedenf
firewallu - lcSA Labs: Firewall, lpsec, lps, Antivirus, ssL-VpN; USGv6/lpv6.

c) z:ilohovdni a archivace

Navrhovan6 ieSeni zamliSli zapojeni novrich diskfr do RAlD1. V piipad6 poruchy jednoho z diskfi
jsou stejnd data obsaZena ina disku druh6m.T6lohov6ni mdme ieSeno pies backup syst6m
Veeam Backup Essentials Enterprise. Kompletn6 se zdlohuji viechny virtudlni stroje s denni
frekvenci. Proces probihd automaticky po konci pracovni doby a emailem chodi notifikace o
fsp6Snosti zdlohovdni. Vytvoien6 ziilohy se ddle uklddaji na pdsky do pdskov6 knihovny
s tfdenni frekvenci piir0stkovd a s m6sidni frekvenci kompletnd. Proces probihd opdt
automaticky.

d) viirtualizace serverfi (bodov6 rozpEti 0-2)

Servery mdme virtualizovan6 na technologii VMware. Navrhovan6 ieSeni bude opdt
v prostiediVMware.

e) vyuiiti technik virtualizace desktop0 (bodov6 rozpdti 0-2)

Desktopovou virtualizaci nemdme.

SkSlovatelnost ieieni (bodov6 rozpdti 0-2)

Soudasn6 ieieni je SkSlovateln6 s moinosti dalSiho roziiieni diskov6 kapacity, piipadnd
navriSeni vlpodetniho vyikonu, poiizenim nov6ho serveru a jeho zadlendnim do stiivajiciho
ier5eni Virtuiilni storage - VSA.

redundance a dostupnost

ReSeni obsahuje redundanci - disky jsou v pdru a v piipad6 poruchy jednoho z disk0 nedojde
ke ztrdtd dat. V rdmciSkdlovatelnosti lze posilit i redundanci a dostupnost virtudlnich serverfi,

rozsah ie5eni - mnoZstvi virtualizovan,ich zdroj0 - posouzeni miry rozsahu projektu vs.

rnroin'i potenciSl virtualizace v prosttedi iadatele

ReSenije navrZeno pro zajiStdni vySSivyikonnosti, dostupnosti a ochrany dat virtudlnich strojri
pro aplikadnia databdzovyi server hlavniho informadniho syst6mu mdstsk6ho iiadu.

s)

h)



Piilohd d.4

PoDRoBNV poLoZKovV Rozpts ruArmo0

HPE 1.92T8 SAS RI SFF SC SSD

N6hradni baterie do UPS 12vliZAh

APG Smaft-UPS X 1500VA RacUTower LCD 230V
1200 Watts / 1500 VA,Vstup 23OV / Vystup 2gOV, Extended runtime modet, VySka stojanu
2U

UPS Network ManagementCard 2

APC 4-Post Perforated Rackmount Rails

lmplementace - Instalace a konfigurace SSD HDD do serveru, konfigurace
RAID 1 , lnTm6na bateriiv UPS gx ApC 1 5OOVA,2x ApC 1000X11, 4x ApC
Battery Pack - kalibrace, testy

83 000 K6 100 430 K6

9s0 Kd 1 150 Kd

25 694 Ke 31 090 Ke

5 500 Kd 6 655 K6

1 990 KC 2408KC

14000 Ke 16 940 Ke

166 000 Ke 34 860 Kd 200 860 K6

24700R8 5 187 K6 29 887 KC

25 694 Kd 5 396 Kd 31 090 Kd

5 500 Kd 1 15s K6 6 655 Kd

1 990 K6 418Ka 2408K8

14000 K6 2940KC 16 940 Ke
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0070) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Arnolec 
Adresa: Arnolec čp. 53, Arnolec, 58827 
IČO: 373613 
zastoupen: Ing. Ladislav Fiala, starosta obce 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Čs, a.s. Jihlava 

číslo účtu: 1466598379/0800 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Responzivní webové stránky obce Arnolec, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 9831 Kč (slovy: 

devěttisícosmsett icetjedna korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 19662 Kč 

Výše dotace v Kč 9831 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 9831 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0070, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 5. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Ladislav Fiala  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta obce náměstek hejtmana 
 
 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)          

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

 FV01977-10_04_17-85 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Responzivní webové stránky obce Arnolec

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Obec Arnolec

Právní forma: obec

Ulice: Arnolec čp. 53

Obec: Arnolec

PSČ: 58827

Pošta: Jamné

IČO/RČ: 00373613

Název banky: Čs, a.s. Jihlava

Číslo účtu: 1466598379/0800

Statutární zástupce žadatele

Titul: Ing.

Jméno: Ladislav

Příjmení: Fiala

Funkce: starosta obce

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing.

Jméno: Ladislav

Příjmení: Fiala

Funkce: starosta obce

Email: starosta@arnolec.cz

Tel.: +420602779754



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 Arnolec

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Stránky obce byly vytvořeny v roce 2008. Přestože 
byly průběžně upgradovány, v současné době 
nestačí potřebám našim i uživatelů - při tvorbě 
obsahu jsme limitováni nedostatečným množstvím 
nástrojů a stránky zaostávají také z pohledu 
moderních trendů v zobrazování na různých 
zařízeních. Cílem projektu je proto zvýšení 
administrátorského i uživatelského komfortu, 
rozšíření obsahu stránek a prohloubení 
informovanosti veřejnosti. Součástí je také nabídka 
nových služeb občanům pro komunikaci s 
veřejnou správou v duchu zásad eGovernmentu.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

- moderní design stránek
- responzivní design (přizpůsobení obsahu webu 
zobrazovacímu zařízení)
- struktura webu, podporující v maximální míře 
snadnou orientaci uživatelů v obsahu
- vytvoření stránek pro hlavní témata
- služby občanům pro komunikaci s veřejnou 
správou v duchu zásad eGovernmentu
- zvýšení dohledatelnosti informací na webových 
stránkách

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

- občané: upgrade zvýší přehlednost informací a 
usnadní vyhledávání v obsahu webových stránek, 
které jsou základem informačního systému obce
- aktivní občané: nabídka nových služeb pro 
komunikaci s veřejnou správou
- mládež: responzivní design přizpůsobuje obsah 
stránek zobrazovacím zařízením
- podnikatelé: informace o výběrových řízení a 
veřejným zakázkám
- turisté, návštěvníci obce: informace o nabídce 
ubytování, stravování a služeb, přehled turistických 
zajímavosti, přehled akcí



5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Předmětem projektu je tvorba webových stránek 
včetně implementace redakčního systému s 
originálním řešením editačního prostředí, 
zakládajícím se na principu „Edituj, co vidíš“. Dále 
bude zahrnuta úprava struktury informací. Stránky 
budou vytvořeny s responzivním designem 
(přizpůsobení obsahu webu zobrazovacímu 
zařízení)

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

- webové stránky, vytvořené s oheldem na aktuální 
designové a technologické trendy, umožňující 
přístup ze všech zařízení
- nový grafický vzhled
- přehledná struktura, snadné vyhledávání 
informací a služeb
- rozšíření o nové služby občanům pro komunikaci 
s veřejnou správou v duchu zásad eGovernmentu

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Celý projekt bude realizován do 3 měsíčů od 
pospisu smlouvy s dodavatelem. Nejpozději do 
30.11.2017

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Dodavatel webu spol. WEBHOUSE, s.r.o. má 
dlouholeté zkušenosti z projektů 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

19 662 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

9 831 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

9 831 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 9 831 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

9 831 Kč 100,00 %

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)



žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel není plátcem DPH

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.



13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12..

14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 

Příloha č. 1 Stručný popis naplnění spec. kritérií
Příloha č. 2 Podrobný položkový rozpis nákladů
Příloha č. 3 Podbroný slovní popis projektu
Příloha č. 4 Příloha pro účely novely zákona 250/2000 Sb.

V Arnolci  dne 5.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

-
je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER



 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY 

Z FONDU VYSOČINY PRO ARNOLEC 

 

Příloha č.  1 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 
 

a. Systém aktualizací webových stránek  
Základ webu, tj. systém pro správu webových stránek, bude založen na redakčním systému vismo 

Online, který díky svému intuitivnímu ovládání umožní zapojit do publikační činnosti i méně počí-
tačově znalé uživatele. Aktualizace stránek proto může být prováděna i několikrát denně, a to 

z libovolného počítače připojeného k internetu. 

 

b. Dostupnost webových stránek  

Zkušenost a reference vybraného dodavatele stránek, společnosti WEBHOUSE, s.r.o., zaručují 
bezbariérovou přístupnost webu v rozsahu daném zákonnými požadavky. 

c. Integrace autentizačních a federalizačních služeb   
Stránky budou poskytovat integraci se službou mojeID. Podpora dalších služeb bude záviset na 
dalším vývoji související legislativy.      

d. Užití webové aplikace  
Webovou aplikací je redakční systém vismo Online, který nejen administrátorovi stránek umožňuje 
spravovat obsah přes webový prohlížeč, ale např. také pomocí nastavení přístupových práv vytvá-
řet privátní sekce, přístupné jen přihlášeným uživatelům apod.  
 

Součástí webových stránek budou dále následující aplikace:  

 

Responzivní design - pod tímto termínem se rozumí programování webové stránky s optimaliza-

cí zobrazení pro více druhů zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety, PC aj.). Vlastnosti za-

řízení (velikost a rozlišení displeje), na kterém jsou stránky prohlíženy, jsou při načtení stránky au-

tomaticky rozpoznány a přizpůsobena je jak samotná stránka, tak i její obsah.  
 

Aplikace Odběr novinek - systém na rozesílání avíz občanům o novinkách na webu. Modul 
umožňuje registrovaným uživatelům odebírat službu zasílání zpráv o novinkách na webu. V rámci 
aplikace je možné použít nejen administrátorem nastavené základní odběry, ale nadefinovat si i 
vlastní kritéria - výběr typu informací, periodicitu i  podobu zpráv, např. v podobě plného znění ne-

bo pouhého odkazu. 
             

Hromadné zveřejnění obrázků. Instalovaná aplikace, vhodná zejména pro uživatele, kteří zve-

řejňují větší množství obrázků (typicky fotografií z digitálního fotoaparátu). Umožní hromadné zve-

řejnění a správu fotografií (kdy by vkládání po jedné fotografii bylo časově náročné). 

 

Úřední deska. Modul umožňující přehlednou formou zveřejňovat dokumenty úřední desky podle 
požadavků správního řádu dle zák. č. 500/2004 Sb.   
 

Stránky budou rozšířeny o aplikaci Závady a nedostatky. Jejím prostřednictvím může být úřad 
snadno upozorněn na závadu či nedostatek na městském majetku či veřejném prostranství. 
K hlášení je možné přiložit přílohy (například fotografie místa). 
 



Prvky sociálních sítí. Další komunikační kanály, vhodné k uveřejňování informací i třeba neofici-

álním tónem, výhodou je rychlost zveřejnění a vyšší potenciál oslovení mladší generace. 
 

e. Zpětná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek  

 

Anketa umožní sběr dat od uživatelů. Jedná se o prvek webové stránky, umožňující návštěvní-
kům vyjádřit svůj názor odpovědí na anketní otázky. Aplikace je vybavena základní ochrannou 

proti opakovanému hlasování. 
 

Formulář Napište nám umožní návštěvníkům webu snadné oslovení úřad, a to vyplněním formu-

lářových polí přímo na webu. K použití není potřeba registrace uživatele. 

 

Implementace responzivního designu při tvorbě webových stránek je jednoznačným technolo-

gickým trendem. Uživatel díky němu dostává stránku v optimalizovaném rozlišení, přizpůsobeném 
zařízení, ve kterém si web prohlíží, uzpůsobeny jsou také ovládací prvky, což je důležité zejména 

u zařízení s dotykovou vrstvou (mobilní telefony, tablety atd.). Optimalizace zobrazení webové 
stránky pro různá zařízení je proto základním prostředkem pro zvýšení uživatelského komfortu. 
Velkou měrou rozhoduje o úspěšnosti použití stránky, podílí se na uživatelském zážitku a na fak-

toru návratnosti návštěvníků. 
 

Modul Závady a nedostatky rozšiřuje možnosti komunikace mezi uživateli webových stránek 

a veřejnou správou. Prostřednictvím modulu můžou občané či návštěvníci obce úřad způsobem 
upozornit na závadu či nedostatek na městském majetku či veřejném prostranství. Modul umožňu-

je zaslání podnětu z mobilního telefonu. 

 

Prostřednictvím Google Analytics a dalších počítadel přístupů bude možnost na stránkách zjistit, 
co uživatele nejvíce zajímá, a lépe tak přizpůsobit obsah a jeho zobrazení potřebám návštěvní-
kům webu. 
 

Prvky sociálních sítí - propojení webu se sociálními sítěmi zpřístupní informace z úřadu zejména 
mladším návštěvníkům, kteří na ně budou moci reagovat z jim známé mobilní aplikace. 

 

f. Originalita a inovativnost projektu  

Předmětem projektu je úprava kódu stránky v podobě implementace responzivního designu. 

Zobrazovací vlastnosti prohlížecího zařízení jsou automaticky rozpoznány a webová stránka je mu 
přizpůsobena. Tím je umožněno pohodlnější čtení obsahu, procházení nabídek či listování galeri-
emi a snímky. Předností je redukce objemu přenášených dat a tedy zvýšení rychlosti načítání 
stránek. 

 

g. Přínos projektu z hlediska žadatele  

V projektu budou vytvořeny nové webové stránky a implementován redakční systém s originálním 
řešením editačního prostředí, zakládajícím se na principu „Edituj, co vidíš“. Toto řešení výrazně 
usnadňuje práci s obsahem stránek a díky němu lze proto očekávat navýšení publikační aktivity 

ze strany úřadu. Pomocí tohoto redakčního systému si budeme moci sami vytvářet stránky a sek-

ce webu dle našich požadavků, tato možnost se týká např. dokumentů, adresářů i fotogalerií. 
V rámci projektu bude dále vytvořena specializovaná sekce úřední desky. 
Web bude splňovat legislativní požadavky na bezbariérovou přístupnost a zveřejňování zákon-

ných informací. Občanům bude usnadněna komunikace s úřadem, a to pomocí formuláře Napište 
nám. Na stránkách bude dále k dispozici přehled akcí, kde uživatelé naleznou informace o aktuál-

ním dění v obci. Propojení stránek se sociálními sítěmi zpřístupní web mladé generaci a pomůže 
podpořit zájem o informace z obce a reakce na informace z úřadu ze strany mládeže. Optimaliza-

ce přístupu na webové stránky obce z mobilních zařízení pomocí responzivního designu podpoří 



návštěvnost stránek a zájem o dění v naší obci. Díky novým modulům jako Anketa, Závady a ne-

dostatky, Sociální sítě či formuláře Napište nám umožní webové stránky zvýšit komunikaci úřadu s 
občany a zpětnou vazbu z jejich strany. Nový design webu a aktuální informace z kulturního, spor-

tovního a turistického dění zvýší zájem o naši obec a její návštěvnost ze strany turistů. 
 

h. Podpora mobilního přístupu  
Podpora mobilních zařízení a mobilního přístupu k informacím, obsaženým na webových strán-
kách, bude dosažena implementací responzivního designu, tj. automatickou optimalizací 
pro všechny druhy zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety, PC aj.). Vlastnosti zařízení, 
na kterém jsou stránky prohlíženy, jsou automaticky rozpoznány a jak samotná stránka, tak i její 
obsah je zobrazovacímu zařízení přizpůsoben takovým způsobem, aby bylo dosaženo optimální-
ho zobrazení obsahu uživateli. 
 

 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY 

Z FONDU VYSO INY PRO ARNOLEC  

 

Příloha .  2 

 

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu  
 

Kraj Vysočina 9 831 Kč 50% 

Vlastní zdroje žadatele 9 831 Kč 50% 

Jiné zdroje (grant, dar apod.)         Kč                       0% 

Celkem 19 662 Kč 100% 

    

                             
Celkem Finan ní prostředky 

žadatele (vlastní + jiné 
zdroje) 

Podpora z Fondu 
Vyso iny 

        

Responzivní webové stránky včetně 
nového redakčního systému vismo Online  11 495,00 Kč 5 748 Kč 5 748 Kč 

Modul - Hromadné zveřejnění obrázků 605,00 Kč 303 Kč 303 Kč 

Modul  - Kalendář akcí 968,00 Kč 484 Kč 484 Kč 

Provázání se sociální sítí 605,00 Kč 303 Kč 303 Kč 

Prolínání obrázků 605,00 Kč 303 Kč 303 Kč 

Hlášení závad a nedostatků 605,00 Kč 303 Kč 303 Kč 

Integrace služby mojeID 1 815,00 Kč 908 Kč 908 Kč 

Modul - Odběr novinek 2 964,00 Kč 1 482 Kč 1 482 Kč 

Celkem 19 662 Kč 9 831 Kč 9 831 Kč 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0072) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec B ezejc 
Adresa: B ezejc 6, B ezejc, 59401 
IČO: 842435 
zastoupen:  Eva Rosová, Starostka 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Česká spo itelna, a.s. 

číslo účtu: 1621788309/0800 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky Obec B ezejc, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 21000 Kč (slovy:  dvacetjednatisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 42000 Kč 

Výše dotace v Kč 21000 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 21000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. Ř 

Základní povinnosti P íjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0072, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 7. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Eva Rosová  Mgr. Pavel Pacal 
 Starostka náměstek hejtmana 

 

 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)          

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

 FV01977-10_04_17-87 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Webové stránky Obec Březejc

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Obec Březejc

Právní forma: Obec

Ulice: Březejc 6

Obec: Březejc

PSČ: 59401

Pošta: Velké Meziříčí 

IČO/RČ: 00842435

Název banky: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1621788309/0800

Statutární zástupce žadatele

Titul:          

Jméno: Eva 

Příjmení: Rosová

Funkce: Starostka

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul:          

Jméno: Eva

Příjmení: Rosová

Funkce: starostka

Email: obec.brezejc@seznam.cz

Tel.: 774349998



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 Březejc, okres Žďár nad Sázavou

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Webové stránky jsou technolgicky zastaralé. 
Moderní redakční systém nám umožní jednodušší 
správu webu Obce a naplnění zákonných norem. 
Interaktivní formulář nám umožní získat názory od 
občanů.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektu je zajistit především:
- technologický upgrade redakčního systému, který 
zjednodušší správu
- zvýšení interakce občanů se zástupci obce přes 
konverzní formulář
- modernizace uživatelské úrovně webových 
stránek, responzivní chování (pro mobilní zařízení) 
apod.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Cílová skupina jsou všichni občané Březejce a 
přilehlého okolí.

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Viz příloha 5. Popis projektu

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Moderní webová prezentace, která se bude díky 
novému RS jednodušeji spravovat, dále bude 
umožňovat budovat vztah Obce s občany.
Web zajiští moderní prezentaci a informovanost 
obce k občanům (úřední deska, fotogalerie, články, 
novinky,inspirativní odkazy).



7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Realizace projektu bude v rozsahu 2-3 měsíců, 
předpokládáme v období červenec - září 2017.

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Pro realizaci jsme zvolili specializovanou firmu 
která projekt uskuteční. Jedná se o fyzickou 
osobu, pana Ing. Aleše Janonuška s více jak 12 
letými zkušenostmi z tvorby a servisu webových 
řešení

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

42 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

21 000 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

21 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 21 000 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

21 000 Kč 100,00 %

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel není plátcem DPH

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 



bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.



13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od           do          .

14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 

Přílohy:
č. 1 Stručný popis specifických kritérií
č. 2 Příloha podle zákona č. 250/2000 Sb.
č. 3 Cenová nabídka od dodavatele
č. 4 Popis projektu

V Březejci  dne 7.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

-
je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER



 

Příloha 1 – Spe ifi ká kritéria projektu 
 

Náze  projektu:  We ové strá ky O e  Březej  

Žadatel:   O e  Březej , 594 01  Březej  6 

 

Spe ifi ká kritéria pro posuzo á i projektu: 

 

a) systé  aktualiza e 

 aktualiza e o sahu e o ý h strá ek pro íhají ěkolikrát týd ě, jde 

přede ší  o i for o á í o ča ů o růz ý h společe sko –kultur í h ak í h, 

 součástí yuží a ého redakč ího systé u je esta ě ý WYSIWYG editor, pro 

sprá u a aktualiza e e í ut é i stalo at žád ý další spe iál í progra , 

 o sah ůže ýt aktualizo á  kdekoli  a kdykoli  esta ě ý editor 
zo razo a ý  ok ě e o ého prohlížeče , 

 ož ost ezá islé aktualiza e í e lid i s růz ý i přístupo ý i prá y. 

 

b) dostup ost e o ý h stránek (blind friendly web) 

 redakč í systé  je a rže  pro ejširší skupi u á ště íků – ož ost 
yuží at růz é e o é prohlížeče a řadu zo razo a í h reži ů,  

 we o é strá ky udou yt oře y dle požada ků a přístup ost pro zdravot ě 
postiže é o ča y / li d frie dly e /. Valid í dle doporuče í W C XHTML 

.  Stri s a CSS .  a ětši u zásad přístup osti podle uz á a ý h etodik,  

 we  ude ít i tuiti í o ládá í a jed odu hou a iga i, 
  

c) i tegra e aute tizač í h a federalizač í h služe  

 do e o é aplika e ude přidá  plugi  a propoje í se služ ou mojeID. Tuto 

služ u ude ož é olat jak z prostředí přihlašo á í do redakč ího systé u 
tak do jed otli ý h sek í a e u 

 

d) užití e o é aplika e 

 i teraktiv í for ulář ude sloužit k zjed oduše é ko u ika i široké 
eřej osti se zástup i Obce,  

 plá o a é pro ázá í so iál í sítě Facebook s o ý  e e  Obce 

v budoucnosti z ýší interakci k poskyto a ý  i for a í , 
 

e) zpět á az a od uži atelů prostřed i t í  e o ý h strá ek 

 po spuště í e u ude vyhláše a a keta apř. „Našli jste a o ý h 
strá ká h Obce še, o jste potře o ali?“, zá ěry zpět é az y od uži atelů 
budou po 15 dnech hod o e í u eřej ě y opět a e u, 

 prů ěž á zpět á az a ude zřej á i z a ěře ý h hod ot ávštěv osti díky 
a alyti ké u ástroji Google A alyti s. Ad i istrátor strá ek ude s hope  
zjistit jakou á ště ost, za jaké o do í, e o é strá ky ěly a jaké té ata 
o ča é ej í e yhledá ali případ ě čas strá e ý a podstrá ká h , 

 

f) originalita a inovativnost projektu 

 klíčová je jed odu há a efektiv í i for ova ost o ča ů  



 stá ají í e  je již z pohledu struktury zastaralý a epřehled ý a proto 

navrhujeme jeho upgrade.  

 ož ost tyto strá ky leh e uží at a o il í h zaříze í h ta let, o il , 

 z ýší se ýt ar á a te h ologi ká úro eň stá ají í h e o ý h strá ek, 

 ude yt oře  origi ál í grafi ký á rh profesio ál í  grafike , 

 ude podporo á o kládá í dy a i ký h pr ků, 

 z ýše í prestiže e o ý h strá ek i i o o e , a oze í příje ého 
prostředí pro případ é turisty, 

 I o a í ude už je  to, že strá ky udou pl it s é hla í poslá í a tí  ude 
i for o á í o ča ů o růz ý h společe sko-kultur í h ak í h a o prá i O e 
apod. 

 

g) pří os projektu z hlediska žadatele 

 zlepše í přehled osti i for a í pro uži atele strá ek o á, pro yšle ější 
struktura webu) 

 te h ologi ká ýhoda – o ý redakč í systé  - ude ož á aktualizace 

o sahu strá ek kdykoli  a kdekoli  í e lid i s růz ý i přístupo ý i prá y 

 zjiště í odezvy o ča ů a růz é kultur í, společe ské či ji é ak e pořáda é 
v rá i Obce (Ankety) 

 z ýše í prestiže při prezentaci Obce přes e o é strá ky z ýše í grafi ké a 
te h ologi ké úro ě strá ek  

 

h) podpora o il ího přístupu 

 podpora o il í h zaříze í – respo zi í desig  pro ta lety a smarthphony 

 

 

 



  

 

 

 

 

WEBOVÉ ŘEŠENÍ XART  
O e  Březej  

i ter eto á řeše í 
šitá a íru 



  

 

 

1. PŘEDMĚT NABÍDKY 

Vytvo ení nové webové prezentace specifické pro obce. 
 
Web bude obsahovat:  
 - jednoduše ovladatelný redakční systém, 
 - ú ední desku - nástroj pro uve ejňování dokumentů zastupitelstva pro občany,  
 - responzivní kódování pro mobilní za ízení (tablety, mobily) 

Popis řeše í 
Webová prezentace musí zajistit jednoduchou správu formálních i neformálních informací o fungování 
obce, společenských, kulturních a sportovních akcích. Pro občana by se měl web stát p irozeným 
místem pro získání informací. 

 Podobné projekty  
Na základě této nabídky byly nap íklad realizovány weby pro obec Radenice 
http://www.radenice.cz/ nebo Mě ín http://www.merin.cz/ .  
Z p edp ipravené webové struktury bude vycházet i p ípadné další webové prezentace.  

 Dodavatel 

Dodavatelem webových stránek bude fyzická osoba Ing. Aleš Janoušek, neplátce DPH.  
 

http://www.radenice.cz/
http://www.merin.cz/


  

 

 

NÁVRH ŘEŠENÍ XART 

Kreativa 

 Návrh grafiky web, 

 P íprava šablon webu 

V t oře í o sahu a struktur  webu 

 Návrh a publikování struktury webu 

 Publikování obsahu webu, copywritting 

Implementace 

 Správa domény (registrace, nebo p evod technické správy)  

 Nasazení šablon webu na redakční systém, úpravy na míru 

 Testování, ladění a p ipomínkování 

 Výstupní kontrola 

 Školení uživatelů a p edání projektu 



  

 

 

2. Před ěž á kalkula e 

2.1. )áklad í řeše í e u 

Nabídka základního ešení webové prezentace obsahuje dvě cenové položky, jde o práce na 
základním ešení webu a moduly základního ešení. 

Kreativa - grafi ký desig  strá ek a sou isejí í grafi ké prá e 

Zahrnuje kreativu - návrh jedinečného grafického návrhu webu a související 
grafické práce. Prvotní návrhy zasíláme v PNG. V ceně je zahrnut jeden grafický 
návrh a dvě kola p ipomínkování. 

10000 Kč 

Přípra a ša lo  e u  
HTML a kaskádové styly CSS. 

Validní dle doporučení W3C XHTML 1.0 Strict a CSS 3.0 a většinu zásad 
p ístupnosti podle všeobecně uznávaných metodik (nap . WCAG 2.0).  
Použité technologie - HTML5, jQuery, CSS3 (Media Queries) 

4500 Kč 

Respo zi í ša lo  e u  

Pro uživatele mobilních za ízení (mobilní telefony a tablety), jejichž počet 
každým rokem roste, Vám p ipravíme responzivní provedení Vašeho webu. 

 Kč 

Nasaze í redakč ího s sté u artCMS .  s o ý  editore  

Redakční systém pro snadnou aktualizaci webového ešení svépomocí. 
Individuální úpravy "na míru" pot eb projektu. 

8500 Kč 

Prá e s o sahe  - t oře í struktur  e o ý h strá ek do redakč ího 
s sté u 

Založení struktury WWW v redakčním systému (sekce, kategorie, položky menu, 
kontaktní údaje, fotogalerie, ankety, bannery) 

1500 Kč 



  

 

 

Prá e s o sahe  - pu liko á í o sahu e u základ í apl ě í  

Publikování obsahu dle podkladů zákazníka (zdroj: stávající web, konzultace, 
p edané podklady - pro zaslání objemnějších podkladů lze použít 
xartUPLOADER). Publikování dokumentů audio, video, text (pdf, doc, xls), 
zahrnuje nezbytný stylistické úpravy textů 

35  kč 

 této e ě je 
deset hodin 

redakč í 
prá e) 

)ajiště í přes ěro á í ze stá ají í h e o ý h řeše í 
Stávající weby většinou obsahují velkou škálu různých odkazů, které jim 
zabezpečují v rámci SEO lepší hodnocení.  
Tyto odkazy je t eba projít p esměrovat na nové webové ešení. 

 Kč 

I stala e s sté u, doku e ta e a škole í 
Instalace redakčního systému xartCMS na serveru poskytovatele, nastavení 
DNS domény, dokumentace k redakčnímu systému a školení redaktorů (v 
rozsahu 1hod). 

1500 Kč 

Prá e a základ ím řeše í e u .  Kč 

 

http://upload.xart.cz/


  

 

 

2.2. Modul   e ě základ ího řeše í 
Máme celou adu , které rozší í Váš web podle Vašich požadavků. Část modulů 
je automaticky zahrnuta v základním ešení .... 

xKONTAKTY 

Modul pro správu kontaktních informací. Jednotlivé kontakty lze členit do kategorií. 
Kontakty mohou obsahovat – jméno, p íjmení, pozice, adresa, email, město, stát, 
psč, země, telefon, mobil, fax, další informace, odkaz na mapy, možnost p idat 
fotografii. Ke každému kontaktu lze vygenerovat samostatný kontaktní formulá . 

součást 

základ ího  
řeše í 

xFOTOGALERIE 

Modul pro prezentaci vlastních fotografií na webu. Umožňuje vytvá et tematicky 
zamě ené kategorie a podkategorie. Fotografie můžete nahrávat jednotlivě nebo 
ve formátu zip. Ke každé kategorii můžete p i adit její popis, jednotlivé fotografie 
lze komentovat, ohodnotit. Vyhledá Vám nejvíce prohlížené nebo nejlépe 
hodnocené fotografie. 

součást 

základ ího  
řeše í 

xANKETY 

Modul pro zapojení návštěvníků Vašeho webu. K jednotlivým anketám lze p i adit 
libovolný počet odpovědí. Eviduje statistiku hlasování jednotlivých uživatelů včetně 
historie IP adres a okamžiku (data a času) hlasování. Výsledky dokáže zobrazit v 
p ehledné grafické podobě. eší ochranu proti zneužití (opakovaní) hlasování z 
jednoho PC.. 

součást 

základ ího  
řeše í 

xBANNERY 

Modul pro správu reklamních kampaní, který má široké využití. Bannery můžete 
zamě it na konkrétní klienty, lze stanovit celkový objednaný počet kliků, k dispozici 
máte zpětnou vazbu – víte, kolik lidí Vaši reklamu shlédlo, kolik na ní kliklo, v 
jakých časech a spoustu dalších možností monitorování a vyhodnocení kampaně.. 

součást 

základ ího  
řeše í 

xMAPAWEBU 

Modul pro generování a správu mapy webu (tzv. sitemap). Oblíbený nástroj pro 
snadné generování struktury Vaší webové prezentace ze zvolených menu. Umí 
generovat i p íslušné XML soubory usnadňující procházení webu pro vyhledávače 
(vyhledávací roboty).. 

součást 

základ ího  
řeše í 



  

 

 

2.3. Moduly na íru 

Moduly a funkčnost na míru jsou zvolené na základě konzultace a požadavků na funkce webu. 
Protože tvo íme ešení "na míru", vybrané moduly pro Váš projekt vždy upravujeme pro konkrétní 
situaci a způsob použití. Není problém vyvinout zcela nové moduly a funkce na míru Vašim pot ebám. 

Úřed í deska - ástroj pro u eřejňo á í doku e tů zastupitelst a pro 
o ča  

Modul pro správu informací zastupitelstva k občanům. Viz 
http://www.merin.cz/urad-mestyse/uredni-deska 

http://www.radenice.cz/obecni-urad/uredni-deska  

Tato funkčnost zajistí správu a archivaci informací které poskytuje obec. 

Jde o termínu zve ejnění od, termínu zve ejnění do, počet zobrazení uživateli 
na webových stránkách. Pro oprávněné osoby je p ístupný archív, nap . 

http://www.merin.cz/component/users/?view=login  

 Kč 

Ko erz í for ulář 

Pro p ímočaré zadávání dotazů od občanů. Formulá  vygeneruje e-mailovou 
zprávu, která p ijde na nastavené e-mailové adresy. Zpráva může být 
i anonymní, na rozdíl od e-mailu.  

 Kč 

Celkem fu kč ost a íru .  Kč 

 

 

2.4. Rekapitulace ceny  

Prá e a základ ím řeše í e u 34500 Kč 

Modul  a íru e u – Úřed í deska i for a e pro o ča , 

ko erz í for ulář 
7500 Kč 

Celkem ko ple í webo é řeše í pro obce 42.000 Kč 

Tento cenový souhrn tvo í základní webové ešení s funkčností Ú ední desky pro obec.  
Dále nabídka obsahuje možnost vytvo ení konverzního formulá e, který by mohl výrazně 
zjednodušit dotazování občanů na obec. Tato komunikace by mohla být neve ejná nebo dokonce 
anonymní. Viz. nap íklad: http://www.petravec.cz/elektronicka-kniha-prani-a-stiznosti (provedení 
může být různé). 
 
P estože Vám jednorázová investice do našeho redakčního systému umožní snadnou 
aktualizaci obsahu nové webové prezentace svépomocí, jsme samoz ejmě p ipraveni se 
podílet na správě Vašeho webu i po jeho spuštění. Minimálně formou konzultací či drobnými 
redakčními zásahy.  

 

http://www.merin.cz/urad-mestyse/uredni-deska
http://www.radenice.cz/obecni-urad/uredni-deska
http://www.merin.cz/component/users/?view=login
http://www.petravec.cz/elektronicka-kniha-prani-a-stiznosti


  

 

 

 

Ing. Aleš Janoušek 

Lesní 211ř/17, 5ř4 01 Velké Mezi íčí 

IČ: 68062206 

 

Tel.: 564 409 332 

E-mail: info@xart.cz 

Web: www.xart.cz 

 

Autor dokumentu: František Blažek, BA (HONS) 

Vytvo eno: 2ř. 3. 2017 

Upozornění: tento dokument je chráněn autorskými právy. Jeho použití či další ší ení je 
podmíněno souhlasem autorů. Stažením souboru se jeho uživatel zavazuje dodržovat 
všechny výše uvedené podmínky a p íslušná ustanovení autorského zákona.

 WEBOVÁ EŠENÍ NA MÍRU 

* tvorba webových stránek 

* tvorba e-shopů 

* programování webových aplikací 
* redakční systém xart 

 DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE 

* partnerský program xartPARTNER 

* hostingové a doménové služby 

 INTERNETOVÝ MARKETING 

* optimalizace pro vyhledávače (SEO) 
* zvyšování obchodní účinnosti webů/eshopů 

* placené kampaně PPC 

 GRAFICKÉ A REKLAMNÍ SLUŽBY 

* tvorba loga a vizuální identity firmy 

* reklamní kreativa 

* realizace a tisk 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0073) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Staré B íště 
Adresa: Staré B íště 11, Staré B íště, 39601 
IČO: 511234 
zastoupen: Ing. Mgr. Václav Honzl, starosta 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA A.S. 

číslo účtu: 3050855/0300 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky obce Staré B íště, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 12100 Kč (slovy: dvanácttisícsto korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 24200 Kč 

Výše dotace v Kč 12100 Kč 

Výše dotace v %  50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 50 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 12100 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. Ř 

Základní povinnosti P íjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0073, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Mgr. Václav Honzl  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta náměstek hejtmana 
 
 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)          
Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

 FV01977-10_04_17-88 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Webové stránky obce Staré Bříště
Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Obec Staré Bříště

Právní forma: Obecní úřad

Ulice: Staré Bříště 11

Obec: Staré Bříště

PSČ: 39601

Pošta: Humpolec

IČO/RČ: 00511234

Název banky: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ 
BANKA A.S.

Číslo účtu: 3050855/0300

Statutární zástupce žadatele

Titul: Ing. Mgr.

Jméno: Václav

Příjmení: Honzl

Funkce: starosta

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing. Mgr.

Jméno: Václav

Příjmení: Honzl

Funkce: starosta

Email: obec@starebriste.cz

Tel.: 724369347



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)

Staré Bříště

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Náplní projektu je komplexní vytvoření nových 
funkčních stránek obce, které splňují nejpřísnější 
současná kritéria pro tuto oblast, současné stránky 
již neplní svou funkci a jsou zastaralé.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Zlepšení informovanosti nejširší veřejnosti o 
činnosti obce. Díky použitému redakčnímu 
způsobu bude umožněna, aktualizace konkrétní 
části webu a tím se zaručí nejenom vyšší 
frekvence změny obsahu, ale i širší spektrum 
zveřejňovaných informací a zajímavostí. Dalším 
cílem projektu je možnost zpětné vazby mezi obcí 
a uživateli stránek. 

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Přínosem projektu bude zlepšení informovanosti 
nejširší veřejnosti o činnosti obce. Dále si od této 
změny slibujeme další způsob, jak se otevřít 
nejenom občanům naší obce, ale i široké 
veřejnosti.

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Díky projektu dojde ke kompletnímu vytvoření 
nových stránek obce, které budou splňovat 
nejpřísnější současná kritéria pro tuto oblast. 
Samotná realizace bude probíhat formou zakázky 
u profesionální firmy, která se zaměřuje na projekci 
a realizaci komplexních internetových řešení. 
Nedílnou součástí je i celkové zabezpečení 
obsažených dat i jejich provozu. Součástí zadání 
zakázky jsou i další nezbytné služby např.: 
základní SEO optimalizace pro vyhledávače.

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Vytvoření nových stránek obce, korektně 
zobrazovaných i na mobilních zařízeních, které 
budou přispívat k informování obyvatel obce, ale i 
široké veřejnosti o dění v obci.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Zahájení projektu po podpisu smlouvy o poskytnutí 
dotaceUkončení projektu 30.11.2017



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Jsem neuvolněný starosta a samotná realizace 
bude probíhat formou zakázky u odborné firmy, 
která se zaměřuje na projekci a realizaci 
komplexních internetových řešení.

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 24 200 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 12 100 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace      Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 12 100 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 12 100 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast      Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 12 100 Kč 100,00 %

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel není plátcem DPH

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 
Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.



13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od           do          .

14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 

         

V Starých Bříštích  dne 10.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

- je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER



Příloha č. 1 

OBEC STARÉ BŘÍŠTĚ ,  Staré Bříště , 396  Humpolec 

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2017 

 

Věc: Popis naplnění specifických kritérií 
 

Specifická kritéria pro Titul A: Webové stránky: 
 

a) Díky redakčnímu systému na nových webových stránkách předpokládáme v jejich začátku 
aktualizace minimálně 2x týdně. V dalším období bude snahou zapojit do této práce čím dále 
větší počet občanů.  

b) ANO webové stránky společnosti Antee s.r.o. (firma, která vypracovala přiloženou cenovou 
nabídku) jsou realizovány tak, aby splňovaly zákonná kritéria přístupnosti. Budou také 
uzpůsobeny pro kvalitní zobrazování ve všech běžných internetových prohlížečích. Funkce 
budou odladěny i pro používání na mobilních zařízeních (IOS, Android atd.) Uživatelé se 
zrakovým postižením používají ke čtení obsahu webových stránek speciální technologie, které 
jim obsah webových stránek zpřístupňují. 

c) U webových stránek bude pro případ návštěvníka vyžadující cizojazyčnou verzi aplikován free 

modul Google Translate. Díky tomuto odkazu bude možný přechod do několika 
z nejrozšířenějších světových jazyků. Touto formou bude umožněno několik jazykových 
mutací stránek. 

d) Webové stránky budou postaveny na redakčním systému IPO, který se již 16 let průběžně 
vyvíjí. Jedná se o velmi přehledný a intuitivní systém, ve kterém se rychle orientuje každý 
uživatel se základní znalostí práce v textovém editoru,  jako například úprava textů, vkládání 
tabulek, fotek, dokumentů, možnost jednoduché editace struktury stránek. Pro pokročilé 
uživatele však systém IPO skýtá i mnoho nadstandardních možností úprav pomocí vlastních 
CSS stylů či uživatelských HTML. 

e) Na novém webu budou využity moduly pro možnou zpětnou vazbu návštěvníků webu, jako 
např. Ankety, Napište nám, Aktuality s automatickým rozesíláním (na email odběratelů) 
s možností případné odpovědi na aktualitu, komentování či hodnocení aktuality. Dalším 
prvkem bude systém na provádění průzkumu pomocí elektronických dotazníků či anket. 

f) Originální a profesionální grafické zpracování webu, Jquery animace, jednoduchá navigace 
pro uživatele (např. rozcestníky na úvodní stránce, Informace pro rodiče, Informace pro žáky, 
Informace pro občany, turisty atd.. Stránky budou nově odladěny pro nejpoužívanější 
prohlížeče např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari atd.  

g) Přínos projektu bude zlepšení informovanosti nejširší veřejnosti o činnosti obce. Dále bude 

umožněno, aby aktivnější občané obce  díky redakčnímu způsobu aktualizoval konkrétní část 
webu a tím se zaručila nejenom vyšší frekvence aktualizací, ale i širší spektrum 
zveřejňovaných informací a zajímavostí. Velký klad vidíme v možnosti zpětné vazby. To bude 

probíhat formou anket či dotazníků. Dále si slibujeme od této změny další způsob, jak se 

otevřít nejenom našim občanům, ale i široké veřejnosti. 
h) Samozřejmostí je korektní zobrazení pro všechna mobilní zařízení a tablety (iOS, Android 

nebo Windows Phone atd…). Webové stránky od společnosti Antee s.r.o. jsou již od počátku 
tvorby navrhnuty tak, aby i pro mobilní zařízení byly přehledné a intuitivní. Dokonce redakční 
systém IPO umožňuje úpravy stránek také přímo z mobilního zařízení. 

 

 

 

        Ing. Václav Honzl - starosta 



NABÍDKA NA REALIZACI WWW 

PREZENTACE OBEC Staré Bříště 
 
 

Varianta,grafika a další možnosti Cena za výrobu bez 

DPH 

Cena za výrobu s DPH 

Varianta prezentace 

POKROČILÁ: 
- profesionální grafika 

- horní + boční menu,  
-výroba až 40 sekcí a podsekcí 
-kompletní možnost editace stránek 

-marketingová optimalizace webu 

(přehlednost a jednoduchá navigace) 
-responzivní design 

-Spec. funkce: automat. rozesílání 
novinek, fulltextové vyhledávání, 
ankety, diskuzní fórum, redaktoři 
- Emailové schránky – 1 GB emailová 
schránka 

- licence na redakční systém IPO 

- 1 GB web hosting  

- monitorování provozu 24 h denně 

- řešení případných problémů do 48 h 

- pravidelné zálohování dat 2x denně 

- technická podpora (hot line) 

20 000,- 24 200,- 

   

Cena celkem 20 000,-  bez DPH 24 200,- s DPH 

 

 

Věřím, že budete s naší nabídkou pro vytvoření www prezentace spokojeni a těším se na 

spolupráci. 
 

S pozdravem za společnost Antee s.r.o. 
Vladimír Kacetl 
Regionální manažer pro Vysočinu 

E-mail: jihlava@antee.cz 

Tel.:   +420 739 444 953 

ANTEE s.r.o., Havlíčkova 1680/13, Praha 1 

Tel.: +420 495 491 023, +420 224 916 202 

http://www.antee.cz 

mailto:jihlava@antee.cz
http://www.antee.cz/
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0074) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Město Žďár nad Sázavou 
Adresa: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, 59101 
IČO: 295841 
zastoupen: Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 9005-424751/0100 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Bezpečná síť 2017, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen 
„akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 85000 Kč (slovy: osmdesátpěttisíc korun 
českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 230067 Kč 

Výše dotace v Kč 85000 Kč 

Výše dotace v %  36,95 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 63,05 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 145067 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
Čl. 6 

Způsob poskytnutí dotace 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
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dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 28. 02. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) nákup, vývoj a nasazení bezpečnostního SW a HW, 
b) náklady na zpracování bezpečnostního projektu (pop . vnit ních směrnic, analýzy 

rizik, dokumentace IS…), 
c) náklady na testování bezpečnosti (nap . penetrační testy, testy zranitelností), 
d) disková pole, SAN/NAS a jejich komponenty, 
e) archivační a zálohovací SW a HW, 
f) metodiky zálohování, archivace a obnovy dat, 
g) náklady na digitalizaci, ukládání a elektronickou archivaci. 
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h) nákup, vývoj a nasazení virtualizačního ešení, 
i) dedikovaný HW pro serverovou/desktopovou virtualizaci, p ičemž uvedený HW musí 

být uveden na kompatibility listu, 
j)  koncová za ízení pro VDI (terminály), 
k) virtualizační SW – s podmínkou skutečného nasazení systému virtualizace  

(není povoleno v rámci projektu po ídit pouze a jenom licenci virtualizačních SW), 
l) jednorázové zaškolení zaměstnanců v p ípadě komplexního nasazení systému 

virtualizace a ízení bezpečnosti. 
 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. Ř 

Základní povinnosti P íjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0074, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 2Ř. 02. 201Ř). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 3. 201Ř závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 4. 2017.  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Mgr. Zdeněk Navrátil  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta města náměstek hejtmana 
 
 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)          

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formulá e)

 FV01977-10_04_17-89 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Bezpečná síť 2017

Podprogram B: Bezpečnost dat a virtualizace

Identifikační údaje žadatele

P esný název: Město Žďár nad Sázavou

Právní forma: město

Ulice: Žižkova 227/1

Obec: Žďár nad Sázavou

PSČ: 59101

Pošta: Žďár nad Sázavou

IČO/RČ: 00295841

Název banky: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 9005-424751/0100

Statutární zástupce žadatele

Titul: Mgr.

Jméno: Zdeněk

P íjmení: Navrátil

Funkce: starosta města

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing.

Jméno: Libor

P íjmení: Vostrejš

Funkce: vedoucí oddělení informatiky

Email: libor.vostrejs@zdarns.cz

Tel.: +420566688195



Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

P esný název:          

IČO:          

Název banky:          

Číslo účtu:          

1. Lokalizace projektu
(Město/obec/mikroregion)

město Žďár nad Sázavou

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Na začátku prosince tohoto roku vyprší platnost 
stávajících licencí bezpečnostního software, pro 
udržení bezpečnosti počítačové sítě MěÚ Žďár 
nad Sázavou je nutná náhrada nebo obnova 
těchto licencí.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Udržet, resp. posílit bezpečnost serverů 
Technologického centra ORP Žďár nad Sázavou, 
serverů a osobních počítačů v síti MěÚ, zachovat 
dostupnost poskytovaných služeb TC, udržet 
pověst partnera, který není zdrojem spamu a 
zavirovaných e-mailových zpráv.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Primárně zaměstnanci MěÚ Žďár nad Sázavou, 
dále klienti Technologického centra ORP Žďár nad 
Sázavou (p íspěvkové organizace a obce ve 
správním obvoduORP Žďár nad Sázavou), 
návštěvníci webových serverů a partne i, se 
kterými MěÚ komunikuje elektronicky.

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Prost ednictvím elektronické aukce bude vybrán 
dodavatel bezpečnostního software s platností 
licencí na 36 měsíců. Budou po ízeny licence 
antivirových programů na ochranu koncových 
stanic, mobilních telefonů (OS Android) a 
souborových serverů. Instalace 
anitispamové/antivirové brány, serveru pro správu 
klientů bezp. SW, instalace bezp. SW na 
serverech, koncových stanicích a mobilních 
telefonech. Bezpečnostní SW bude rovněž 
instalován na serveru el. pošty.

ešeno bude rovněž i šifrování na úrovní souborů 
a celých disků.

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Licence bezpečnostního SW pro ochranu celkem 
200 ks serverů, koncových stanic a mobilních 
telefonů. Licence na ochranu 170 mailboxů na 
Exchange serveru a antivirovou/antispamovou 
bránu.
Po ízením výše uvedených licencí a jejich 
správnou instalací bude výstupem projektu 
komplexní zabezpečení počítačové sítě MěÚ.

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Začátek realizace projektu: po podpisu smlouvy o 
poskytnutí dotace, p edpoklad zá í 2017
Ukončení realizace projektu: nejpozději 31.1.2018
Konec udržitelnosti projektu: listopad 2020



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Projekt bude realizovat Ing. Libor Vostrejš, vedoucí 
oddělení informatiky, mmj. i správce sítě/antivirové 
a antispamové ochrany. Realizoval již několik 
projektů podpo ených FV, včetně projektů 
zamě ených na bezpečnost ICT, dále realizoval 
projekt výstavby TC ORP Žďár nad Sázavou dle 
výzvy č. 6 IOP a rozší ení služeb TC ORP v rámci 
výzvy č. 22 IOP.

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

230 067 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

85 000 Kč 36,95 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

85 000 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 145 067 Kč 63,05 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

145 067 Kč 100,00 %

10. Plátcovství DPH u žadatele (zak ížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z p idané hodnoty

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z p idané hodnoty

žadatel není plátcem DPH

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.



13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od           do          .

14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele - město nedokládá
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů (obsahuje kopii výpisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva 
města)
4. Podrobný položkový rozpis nákladů
5. Podrobný slovní popis projektu

V e Žďá e nad Sázavou  dne 10.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

-
je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

Zdeněk 
Navrátil

Digitálně podepsal Zdeněk Navrátil 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00295841, o=Město 
Žďár nad Sázavou [IČ 00295841], ou=Město Žďár 
nad Sázavou, ou=671, cn=Zdeněk Navrátil, 
sn=Navrátil, givenName=Zdeněk, 
serialNumber=P71100, title=starosta 
Datum: 2017.04.10 13:37:22 +02'00'



Příloha č. 1: Stručný popis naplnění specifických kritérií 
a) řešení problematiky virů, ransomware, spamu, spyware  

projekt řeší na několika stupních antivirovou/antispywareovou problematiku – jednak 
na koncových stanicích a serverech, dále na poštovním serveru, součástí projektu 
je rovněž antispamová/antivirová brána předřazená poštovnímu serveru, kde jsou e-
mailové zprávy také testovány na přítomnost škodlivého kódu; 
nově projekt řeší ochranu proti ransomware a šifrování souborů/disků; 
jedná se de facto o nové řešení, protože projekt navazuje na dříve nasazené řešení, 
kde platnost stávajících licencí na antivirovou/antispamovou ochranu vyprší 
3.12.2017 

 
b) řešení problematiky síťové bezpečnosti  

projekt zvyšuje síťovou bezpečnost nasazením centrálně spravovaných firewallů na 
úrovni koncových stanic a serverů, všechny stroje jsou rozděleny do několika 
skupin, na která jsou uplatňována odpovídající pravidla;  
firewall na úrovni sítě byl pořízen dříve a není řešen tímto projektem, 

 
c) zálohování a archivace  

projekt neřeší problematiku zálohování a archivace, je řešeno mimo projekt, 

d) virtualizace serverů 
projekt neřeší problematiku virtualizace serverů jako takovou, nicméně pořízené 
řešení bude využívat stávající virtualizační platformu (VMware) a bezpečnostní SW  
s ní bude úzce spolupracovat – virtuální appliance antispamové/antivirové brány 
 

e) využití technik virtualizace desktopů  
projekt toto neřeší 

f) škálovatelnost řešení 
licence bezpečnostního SW je možné dokoupit dle aktuální potřeby, dále by bylo 
možné doplnit přímou podporu virtualizačního prostředí - za účelem efektivního 
využití výpočetních zdrojů při ochraně virtuálních serverů 
 

g) redundance a dostupnost  
server pro správu bezpečnostního SW a antispamová/antivirová brána budou 

umístěny na virtuální infrastruktuře, která zajistí vysokou dostupnost (HA) 
bezpečnostního řešení 

 
h) rozsah řešení – množství virtualizovaných zdrojů – posouzení míry rozsahu projektu 

vs. možný potenciál virtualizace v prostředí  
projekt neřeší otázku virtualizace 



Doklad č. : Podro ý položkový rozpis ákladů

Poř.č. Položka počet e a za kus 
ez DPH

elke  ez DPH elke  s DPH

1
Lic. Kaspersky Endpoint Security ADVANCED    na 

 ěsíců 
200 .  Kč    .  Kč    .  Kč   

2
Lic. Kaspersky Security for Mail Server na 36 

ěsíců 
114 .  Kč    .  Kč      .  Kč     

3
Lic. Kaspersky Security for Mail Server - zdarma 

a  ěsíců 
56 -  Kč          -  Kč                 -  Kč                 

 .  Kč    .  Kč  CELKEM ZA PROJEKT
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0075) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Město Moravské Budějovice 
Adresa: nám. Míru 31, Moravské Budějovice, 67602 
IČO: 289931 
zastoupen: Ing. Vlastimil Ba inka, starosta 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-6616711/0710 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Upgrade webových stránek, nový redakční systém, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 



Strana 2 (celkem 225)  

Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 21000 Kč (slovy: dvacetjednatisíc korun 

českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 42000 Kč 

Výše dotace v Kč 21000 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 21000 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 
6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 

smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0075, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 
1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 4. 2017.   
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Vlastimil Bařinka  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta náměstek hejtmana 
 
 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)          

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

 FV01977-10_04_17-90 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Upgrade webových stránek, nový redakční 
systém

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Město Moravské Budějovice

Právní forma: Obecní úřad

Ulice: nám. Míru 31

Obec: Moravské Budějovice

PSČ: 67602

Pošta:          

IČO/RČ: 00289931

Název banky: Česká národní banka

Číslo účtu: 94-6616711/0710

Statutární zástupce žadatele

Titul: Ing. 

Jméno: Vlastimil

Příjmení: Bařinka

Funkce: starosta

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: Ing.

Jméno: Vladimíra

Příjmení: Pešková

Funkce: vedoucí odboru

Email: vpeskova@mbudejovice.cz

Tel.: 568408310



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)

Moravské Budějovice

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Web města byl vytvořen již před 9 lety a přestože 
byl průběžně upgradován, v současné době 
nestačí potřebám našim i uživatelů - při tvorbě 
obsahu jsme limitováni nedostatečným množstvím 
nástrojů a stránky zaostávají také z pohledu 
moderních trendů v zobrazování na různých 
zařízeních. Vzhledem k nutnosti zvýšení 
administrátorského i uživatelského komfortu, jsme 
práce na přípravě nového webu již zahájili a 
vypracovali jsme prozatím analýzu webu, návrh 
informační infrastruktury a předběžný grafický 
návrh. Předkládáme tento projekt, kterým chceme 
na základě již vypracovaných podkladů, vytvořit 
nový kvalitní web a tím ho posunout dále v souladu 
s nejnovějšími trendy ve vývoji.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

- moderní design stránek
- responzivní design
- struktura webu, podporující v maximální míře 
snadnou orientaci uživatelů v obsahu
- vytvoření profilových stránek pro hlavní témata
- služby občanům pro komunikaci s veřejnou 
správou v duchu zásad eGovernmentu
- zvýšení dohledatelnosti informací na webových 
stránkách

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

- občané: upgrade zvýší přehlednost informací a 
usnadní vyhledávání v obsahu webových stránek, 
které jsou základem informačního systému města
- aktivní občané: nabídka nových služeb pro 
komunikaci s veřejnou správou
- mládež: responzivní design přizpůsobuje obsah 
stránek zobrazovacím zařízením
- podnikatelé: modul pro zveřejňování výběrových 
řízení na veřejné zakázky,
- turisté, návštěvníci města: historie města, 
osobnosti města, informace o nabídce ubytování, 
stravování a služeb, přehled turistických 
zajímavostí, přehled akcí



5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Předmětem projektu je upgrade webových stránek 
v duchu responzivního designu pro přizpůsobení 
obsahu webu zobrazovacímu zařízení. Dále bude 
zahrnuté vytvoření profilových stránek a upgrade 
stávajících modulů.

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

- webové stránky, vytvořené s oheldem na aktuální 
designové a technologické trendy, umožňující 
přístup ze všech zařízení
- přehledná struktura, snadné vyhledávání 
informací a služeb
- rozšíření o nové služby občanům pro komunikaci 
s veřejnou správou v duchu zásad eGovernmentu

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

06/2017 - 11/02017

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Město má zkušenosti s realizací projektů z Fondu 
Vysočiny i od jiných poskytovatelů. V oblasti ICT 
jsme v minulosti realizovali několik 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 42000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 21000 Kč 50 %

- z toho investiční 
dotace 21000 Kč 100 %

- z toho neinvestiční 
dotace 0 Kč 0 %

Spoluúčast žadatele 21000 Kč 50 %

- z toho investiční 
spoluúčast 21000 Kč 100 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 0 Kč 0 %

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 1.1.2017 do 
31.12.2017.

14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Příloha dle zákona 250/2000 Sb.
3. Usnesení o zvolení starosty
4. Podrobný položkový rozpočet
5. Slovní popis projektu

V Moravských Budějovicích  dne 10.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

- je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER



 

 

Příloha č. 1 - Stručný popis naplnění specifických kritérií 

a. Systé  aktualiza e e o ý h strá ek 

We o é strá k  udou spra o á  po o í redakč ího s sté u is o O li e s prostředí , 
které u ož í zapojit do pu likač í či osti i é ě počítačo ě zkuše é uži atele. Aktualiza e 
strá ek bude pro ádě a de ě, a to z li o ol ého počítače připoje ého k internetu.  

b. Dostup ost e o ý h stra  

Bez ariéro á přístup ost li d-friendl  e  a e o é strá k  s redakč í  s sté e  is o 
O li e je doda atele  strá ek, společ ostí WEBHOUSE, s.r.o. zaruče a  souladu s aktuál í i 
záko ý i požada k .  

c. I tegra e aute tizač í h a federalizač í h služe    

Strá k  udou posk to at integraci se služ ou ojeID. Podpora další h služe  ude zá iset a 
další  ý oji sou isejí í legislati .      

d. Užití e o é aplika e  

We o ou aplika í je redakč í s sté  is o O li e, který eje  ad i istrátoro i strá ek 
u ožňuje spra o at o sah přes e o ý prohlížeč, ale apř. také po o í asta e í přístupo ý h 
prá  t ářet pri át í sek e, přístup é je  přihláše ý  uži atelů  apod.  

Součástí e o ý h strá ek v respo zi í  designu udou t to aplika e: Diskuz í fóru , 
podpora pro te to ý editor Mi rosoft Word, Od ěr o i ek, Kale dář ak í, Telefo í sez a , 
Úřed í deska, RSS ka ál, for ulář )á ad  a edostatk . We o é strá k  udou pro ázá  se 
so iál í i sítě i. 

e. Zpět á az a od uži atelů prostřed i t í  e o ý h strá ek 

We o é strá k  udou obsahovat diskuz í fóru , jehož prostřed i t í  ohou o ča é s áze 
o li e ko u iko at s úřade .  

Anketa u ož í s ěr dat od uži atelů. Jed á se o pr ek e o é strá k , u ožňují í 
á ště íků  jádřit s ůj ázor odpo ědí a a ket í otázk . Aplika e je a e a základ í 

o hra ou proti opako a é u hlaso á í. 

For ulář Napište á  u ož í á ště íků  e u s ad é oslo e í úřad, a to pl ě í  
for ulářo ý h polí pří o a e u. K použití e í potře a registra e uži atele. 

Modul Zá ady a edostatky rozšiřuje ož osti ko u ika e ezi uži ateli e o ý h stránek 

a eřej ou sprá ou. Prostřed i t í  odulu ůžou o ča é či á ště í i o e úřad způso e  
upozor it a zá adu či edostatek a ěstské  ajetku či eřej é  prostra st í. Modul 
u ožňuje zaslá í pod ětu z o il ího telefo u. 

 



Prostřed i t í  Google Analytics a další h počítadel přístupů ude ož ost a strá ká h zjistit, 

o uži atele ej í e zají á, a lépe tak přizpůso it o sah a jeho zo raze í potře á  
á ště íků  e u. 

Pr ky so iál í h sítí - propoje í webu se so iál í i sítě i zpřístup í i for a e z úřadu zej é a 
ladší  á ště íků , kteří a ě udou o i reago at z ji  z á é o il í aplikace. 

f. Originalita a inovativnost projektu  

Před ěte  projektu je úpra a kódu strá k   podo ě i ple e ta e respo zi ího desig u. 

)o razo a í last osti prohlíže ího zaříze í jsou auto ati k  rozpoz á  a e o á strá ka je 
u přizpůso e a. Tí  je u ož ě o pohodl ější čte í obsahu, pro háze í a ídek či listo á í 

galerie i a s í k . Před ostí je redukce o je u pře áše ý h dat a ted  z ýše í r hlosti 
ačítá í stránek. 

 

g. Pří os projektu z hlediska žadatele 

V projektu udou t oře  o é e o é strá k  a imple e to á  redakč í s sté  

s origi ál í  řeše í  editač ího prostředí „Edituj, o idíš. Po o í tohoto redakč ího s sté u si 
budeme moci sami t ářet strá k  a sek e e u dle aši h požada ků, tato ož ost se týká 

apř. doku e tů, adresářů i fotogalerií. We  ude splňo at legislati í požada k  a 
ez ariéro ou přístup ost a z eřejňo á í záko ý h i for a í. O ča ů  ude us ad ě a 

komunikace s úřade , a to po o í for uláře Napište á , odulů  )á ad  a edostatk , 
A keta či propoje í se so iál í i sítě i, které i o ji é pomohou podpořit záje  o i for a e 
z ěsta a jejich zpět ou. No ý desig  e u a aktuál í i for a e pomohou z ýšit záje  o dě í 

e ěstě. 

 

h. Podpora o il ího přístupu 

Ergo o i k  propra o a á erze u ožňuje el i pohodl é čte í obsahu, pro háze í a ídek či 
listo á í galerie i a s í k . Před ostí je redukce o je u pře áše ý h dat a ted  z ýše í 
r hlosti ačítá í strá ek. Opti aliza e zo raze í e o é strá k  elkou ěrou rozhoduje o 
úspěš osti použití strá k , podílí se a uži atelské  zážitku a a faktoru á rat osti 

á ště íků. 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0076) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Hluboké 
Adresa: Hluboké čp 31, Hluboké, 67571 
IČO: 376841 
zastoupen:  Marie Svobodová, starostka obce 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Komerční banka T ebíč 

číslo účtu: 17323711/0100 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Responzivní webové stránky obce Hluboké, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 9387 Kč (slovy: 

devěttisíct istaosmdesátsedm korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 18774 Kč 

Výše dotace v Kč 9387 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 9387 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  

 
 
 
 
 
 



Strana 3 (celkem 225)  

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0076, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 5. 4. 2017. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Marie Svobodová  Mgr. Pavel Pacal 
 starostka obce náměstek hejtmana 

 

 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)          

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

 FV01977-10_04_17-91 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Responzivní webové stránky obce Hluboké

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Obec Hluboké

Právní forma: obec

Ulice: Hluboké čp 31

Obec: Hluboké

PSČ: 67571

Pošta: Náměšť nad Oslavou

IČO/RČ: 00376841

Název banky: Komerční banka Třebíč

Číslo účtu: 17323711/0100

Statutární zástupce žadatele

Titul:          

Jméno: Marie 

Příjmení: Svobodová

Funkce: starostka obce

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul:          

Jméno: Marie

Příjmení: Svobodová

Funkce: starostka obce

Email: obec.hluboke@gmail.com

Tel.: +420724192706



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 Hluboké

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Stránky obce byly vytvořeny v roce 2013. Přestože 
byly průběžně upgradovány, v současné době 
nestačí potřebám našim i uživatelů - při tvorbě 
obsahu jsme limitováni nedostatečným množstvím 
nástrojů a stránky zaostávají také z pohledu 
moderních trendů v zobrazování na různých 
zařízeních. Cílem projektu je proto zvýšení 
administrátorského i uživatelského komfortu, 
rozšíření obsahu stránek a prohloubení 
informovanosti veřejnosti. Součástí je také nabídka 
nových služeb občanům pro komunikaci s 
veřejnou správou v duchu zásad eGovernmentu.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

- moderní design stránek
- responzivní design (přizpůsobení obsahu webu 
zobrazovacímu zařízení)
- struktura webu, podporující v maximální míře 
snadnou orientaci uživatelů v obsahu
- vytvoření stránek pro hlavní témata
- služby občanům pro komunikaci s veřejnou 
správou v duchu zásad eGovernmentu
- zvýšení dohledatelnosti informací na webových 
stránkách

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

- občané: upgrade zvýší přehlednost informací a 
usnadní vyhledávání v obsahu webových stránek, 
které jsou základem informačního systému obce
- aktivní občané: nabídka nových služeb pro 
komunikaci s veřejnou správou
- mládež: responzivní design přizpůsobuje obsah 
stránek zobrazovacím zařízením
- podnikatelé: informace o výběrových řízení a 
veřejným zakázkám
- turisté, návštěvníci obce: informace o nabídce 
ubytování, stravování a služeb, přehled turistických 
zajímavosti, přehled akcí



5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Předmětem projektu je tvorba webových stránek 
včetně implementace redakčního systému s 
originálním řešením editačního prostředí, 
zakládajícím se na principu „Edituj, co vidíš“. Dále 
bude zahrnuta úprava struktury informací. Stránky 
budou vytvořeny s responzivním designem 
(přizpůsobení obsahu webu zobrazovacímu 
zařízení)

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

- webové stránky, vytvořené s oheldem na aktuální 
designové a technologické trendy, umožňující 
přístup ze všech zařízení
- nový grafický vzhled
- přehledná struktura, snadné vyhledávání 
informací a služeb
- rozšíření o nové služby občanům pro komunikaci 
s veřejnou správou v duchu zásad eGovernmentu

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Celý projekt bude realizován do 3 měsíčů od 
pospisu smlouvy s dodavatelem. Nejpozději do 
30.11.2017

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Dodavatel webu spol. WEBHOUSE, s.r.o. má 
dlouholeté zkušenosti z projektů 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

18 774 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

9 387 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

9 387 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 9 387 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

9 387 Kč 100,00 %

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)



žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel není plátcem DPH

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.



13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12..

14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 

Příloha č. 1 Stručný popis naplnění spec. kritérií
Příloha č. 2 Podrobný položkový rozpis nákladů
Příloha č. 3 Podbroný slovní popis projektu
Příloha č. 4 Příloha pro účely novely zákona 250/2000 Sb.

V Hluboké  dne 5.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

-
je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER



 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY 

Z FONDU VYSOČINY PRO HLUBOKÉ 

 

Příloha č.  1 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 
 

a. Systém aktualizací webových stránek  
Základ webu, tj. systém pro správu webových stránek, bude založen na redakčním systému vismo 

Online, který díky svému intuitivnímu ovládání umožní zapojit do publikační činnosti i méně počí-
tačově znalé uživatele. Aktualizace stránek proto může být prováděna i několikrát denně, a to 

z libovolného počítače připojeného k internetu. 

 

b. Dostupnost webových stránek  

Zkušenost a reference vybraného dodavatele stránek, společnosti WEBHOUSE, s.r.o., zaručují 
bezbariérovou přístupnost webu v rozsahu daném zákonnými požadavky. 

c. Integrace autentizačních a federalizačních služeb   
Stránky budou poskytovat integraci se službou mojeID. Podpora dalších služeb bude záviset na 
dalším vývoji související legislativy.      

d. Užití webové aplikace  
Webovou aplikací je redakční systém vismo Online, který nejen administrátorovi stránek umožňuje 
spravovat obsah přes webový prohlížeč, ale např. také pomocí nastavení přístupových práv vytvá-
řet privátní sekce, přístupné jen přihlášeným uživatelům apod.  
 

Součástí webových stránek budou dále následující aplikace:  

 

Responzivní design - pod tímto termínem se rozumí programování webové stránky s optimaliza-

cí zobrazení pro více druhů zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety, PC aj.). Vlastnosti za-

řízení (velikost a rozlišení displeje), na kterém jsou stránky prohlíženy, jsou při načtení stránky au-

tomaticky rozpoznány a přizpůsobena je jak samotná stránka, tak i její obsah.  
 

Aplikace Odběr novinek - systém na rozesílání avíz občanům o novinkách na webu. Modul 
umožňuje registrovaným uživatelům odebírat službu zasílání zpráv o novinkách na webu. V rámci 
aplikace je možné použít nejen administrátorem nastavené základní odběry, ale nadefinovat si i 
vlastní kritéria - výběr typu informací, periodicitu i  podobu zpráv, např. v podobě plného znění ne-

bo pouhého odkazu. 
             

Úřední deska. Modul umožňující přehlednou formou zveřejňovat dokumenty úřední desky podle 
požadavků správního řádu dle zák. č. 500/2004 Sb.   
 

Stránky budou rozšířeny o aplikaci Závady a nedostatky. Jejím prostřednictvím může být úřad 
snadno upozorněn na závadu či nedostatek na městském majetku či veřejném prostranství. 
K hlášení je možné přiložit přílohy (například fotografie místa). 
 

Prvky sociálních sítí. Další komunikační kanály, vhodné k uveřejňování informací i třeba neofici-

álním tónem, výhodou je rychlost zveřejnění a vyšší potenciál oslovení mladší generace. 
 



e. Zpětná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek  

 

Anketa umožní sběr dat od uživatelů. Jedná se o prvek webové stránky, umožňující návštěvní-
kům vyjádřit svůj názor odpovědí na anketní otázky. Aplikace je vybavena základní ochrannou 

proti opakovanému hlasování. 
 

Formulář Napište nám umožní návštěvníkům webu snadné oslovení úřad, a to vyplněním formu-

lářových polí přímo na webu. K použití není potřeba registrace uživatele. 

 

Implementace responzivního designu při tvorbě webových stránek je jednoznačným technolo-

gickým trendem. Uživatel díky němu dostává stránku v optimalizovaném rozlišení, přizpůsobeném 
zařízení, ve kterém si web prohlíží, uzpůsobeny jsou také ovládací prvky, což je důležité zejména 

u zařízení s dotykovou vrstvou (mobilní telefony, tablety atd.). Optimalizace zobrazení webové 
stránky pro různá zařízení je proto základním prostředkem pro zvýšení uživatelského komfortu. 
Velkou měrou rozhoduje o úspěšnosti použití stránky, podílí se na uživatelském zážitku a na fak-

toru návratnosti návštěvníků. 
 

Modul Závady a nedostatky rozšiřuje možnosti komunikace mezi uživateli webových stránek 

a veřejnou správou. Prostřednictvím modulu můžou občané či návštěvníci obce úřad způsobem 
upozornit na závadu či nedostatek na městském majetku či veřejném prostranství. Modul umožňu-

je zaslání podnětu z mobilního telefonu. 

 

Prostřednictvím Google Analytics a dalších počítadel přístupů bude možnost na stránkách zjistit, 
co uživatele nejvíce zajímá, a lépe tak přizpůsobit obsah a jeho zobrazení potřebám návštěvní-
kům webu. 
 

Prvky sociálních sítí - propojení webu se sociálními sítěmi zpřístupní informace z úřadu zejména 
mladším návštěvníkům, kteří na ně budou moci reagovat z jim známé mobilní aplikace. 

 

f. Originalita a inovativnost projektu  

Předmětem projektu je úprava kódu stránky v podobě implementace responzivního designu. 

Zobrazovací vlastnosti prohlížecího zařízení jsou automaticky rozpoznány a webová stránka je mu 
přizpůsobena. Tím je umožněno pohodlnější čtení obsahu, procházení nabídek či listování galeri-
emi a snímky. Předností je redukce objemu přenášených dat a tedy zvýšení rychlosti načítání 
stránek. 

 

g. Přínos projektu z hlediska žadatele  

V projektu budou vytvořeny nové webové stránky a implementován redakční systém s originálním 
řešením editačního prostředí, zakládajícím se na principu „Edituj, co vidíš“. Toto řešení výrazně 
usnadňuje práci s obsahem stránek a díky němu lze proto očekávat navýšení publikační aktivity 

ze strany úřadu. Pomocí tohoto redakčního systému si budeme moci sami vytvářet stránky a sek-

ce webu dle našich požadavků, tato možnost se týká např. dokumentů, adresářů i fotogalerií. 
V rámci projektu bude dále vytvořena specializovaná sekce úřední desky. 
Web bude splňovat legislativní požadavky na bezbariérovou přístupnost a zveřejňování zákon-

ných informací. Občanům bude usnadněna komunikace s úřadem, a to pomocí formuláře Napište 
nám. Na stránkách bude dále k dispozici přehled akcí, kde uživatelé naleznou informace o aktuál-

ním dění v obci. Propojení stránek se sociálními sítěmi zpřístupní web mladé generaci a pomůže 
podpořit zájem o informace z obce a reakce na informace z úřadu ze strany mládeže. Optimaliza-

ce přístupu na webové stránky obce z mobilních zařízení pomocí responzivního designu podpoří 
návštěvnost stránek a zájem o dění v naší obci. Díky novým modulům jako Anketa, Závady a ne-

dostatky, Sociální sítě či formuláře Napište nám umožní webové stránky zvýšit komunikaci úřadu s 
občany a zpětnou vazbu z jejich strany. Nový design webu a aktuální informace z kulturního, spor-

tovního a turistického dění zvýší zájem o naši obec a její návštěvnost ze strany turistů. 



 

h. Podpora mobilního přístupu  
Podpora mobilních zařízení a mobilního přístupu k informacím, obsaženým na webových strán-
kách, bude dosažena implementací responzivního designu, tj. automatickou optimalizací 
pro všechny druhy zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety, PC aj.). Vlastnosti zařízení, 
na kterém jsou stránky prohlíženy, jsou automaticky rozpoznány a jak samotná stránka, tak i její 
obsah je zobrazovacímu zařízení přizpůsoben takovým způsobem, aby bylo dosaženo optimální-
ho zobrazení obsahu uživateli. 
 

 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY 

Z FONDU VYSO INY PRO HLUBOKÉ  

 

Příloha .  2 

 

Podrobný položkový rozpis nákladů projektu  
Kraj Vysočina 9 387 Kč 50% 

Vlastní zdroje žadatele 9 387 Kč 50% 

Jiné zdroje (grant, dar apod.)         Kč                       0% 

Celkem 18 774 Kč 100% 

    

                             
Celkem Finan ní prostředky 

žadatele (vlastní + jiné 
zdroje) 

Podpora z Fondu 
Vyso iny 

        

Responzivní webové stránky včetně 
nového redakčního systému vismo Online  11 495,00 Kč 5 748 Kč 5 748 Kč 

Modul - Odběr novinek 1 482,25 Kč 741 Kč 741 Kč 

Zpravodajství z regionálního deníku 593,38 Kč 297 Kč 297 Kč 

Prolínání obrázků 968,00 Kč 484 Kč 484 Kč 

Přiznaná galerie 605,00 Kč 303 Kč 303 Kč 

Proškolení na nové moduly 1 210,00 Kč 605 Kč 605 Kč 

Hlášení závad a nedostatků 605,00 Kč 303 Kč 303 Kč 

Integrace služby mojeID 1 210,00 Kč 605 Kč 605 Kč 

Provázaní se sociální sítí 605,00 Kč 303 Kč 303 Kč 

Celkem 18 774 Kč 9 387 Kč 9 387 Kč 

 





Strana 1 (celkem 225)  

 

FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0077) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Oudoleň 
Adresa: Oudoleń 123, Oudoleň, 58224 
IČO: 267996 
zastoupen:  Ivo Béna, starosta 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: ČSOB a. s. 

číslo účtu: 215945167/0300 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce IT senio i obce Oudoleň, blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále jen 
„akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 19200 Kč (slovy: devatenácttisícdvěstě 

korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 37040 Kč 

Výše dotace v Kč 19200 Kč 

Výše dotace v %  51,84 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 48,16 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 17840 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 31. 03. 2018. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) nákup licencí výukového (ne vyučovaného) SW, 
b) pronájem školících prostor (externí prostory – tzn. nikoliv prostory nositele projektu), 
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c) odměny pro školitele (odměny mimo pracovní poměr nebo školení provedená 
externím subjektem), 

d) náklady na školení (kurzovné), 
e) drobný hmotný dlouhodobý majetek pro účely vzdělávacích kurzů (pouze CD/DVD, 

fotoaparát, webová kamera, tablet atd.), nutná p ímá souvislost s projektem,  
f) tvorba tištěných i elektronických propagačních a výukových materiálů. 

 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0077, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 31. 03. 201Ř). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 30. 4. 201Ř závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 4. 2017  
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Ivo Béna  Mgr. Pavel Pacal 
 starosta náměstek hejtmana 
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0078) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec Suchá 
Adresa: Suchá čp. 1, Suchá, 58833 
IČO: 373923 
zastoupen:  Miroslava Bártů, starostka obce 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Česká spo itelna 

číslo účtu: 1466066399/0800 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Responzivní webové stránky obce Suchá, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako 
P íloha č. 1 (dále jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 6891 Kč (slovy: 

šesttisícosmsetdevadesátjedna korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 13782 Kč 

Výše dotace v Kč 6891 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 6891 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

7)  
 

Čl. Ř 
Základní povinnosti P íjemce  

 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0078, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
73ř33ř/p1=Ř764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 6. 4. 2017. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Miroslava Bártů  Mgr. Pavel Pacal 
 starostka obce náměstek hejtmana 

 

 



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)          

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

 FV01977-10_04_17-93 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Responzivní webové stránky obce Suchá

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Obec Suchá

Právní forma: obec

Ulice: Suchá čp. 1

Obec: Suchá

PSČ: 58833

Pošta: Stonařov

IČO/RČ: 00373923

Název banky: Česká spořitelna

Číslo účtu: 1466066399/0800

Statutární zástupce žadatele

Titul:          

Jméno: Miroslava

Příjmení: Bártů

Funkce: starostka obce

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul:          

Jméno: Miroslava

Příjmení: Bártů

Funkce: starostka obce

Email: obec.sucha@tiscali.cz

Tel.: +420606045073



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 Suchá

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Stránky obce byly vytvořeny v roce 2012. Přestože 
byly průběžně upgradovány, v současné době 
nestačí potřebám našim i uživatelů - při tvorbě 
obsahu jsme limitováni nedostatečným množstvím 
nástrojů a stránky zaostávají také z pohledu 
moderních trendů v zobrazování na různých 
zařízeních. Cílem projektu je proto zvýšení 
administrátorského i uživatelského komfortu, 
rozšíření obsahu stránek a prohloubení 
informovanosti veřejnosti. Součástí je také nabídka 
nových služeb občanům pro komunikaci s 
veřejnou správou v duchu zásad eGovernmentu.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

- moderní design stránek
- responzivní design (přizpůsobení obsahu webu 
zobrazovacímu zařízení)
- struktura webu, podporující v maximální míře 
snadnou orientaci uživatelů v obsahu
- vytvoření stránek pro hlavní témata
- služby občanům pro komunikaci s veřejnou 
správou v duchu zásad eGovernmentu
- zvýšení dohledatelnosti informací na webových 
stránkách

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

- občané: upgrade zvýší přehlednost informací a 
usnadní vyhledávání v obsahu webových stránek, 
které jsou základem informačního systému obce
- aktivní občané: nabídka nových služeb pro 
komunikaci s veřejnou správou
- mládež: responzivní design přizpůsobuje obsah 
stránek zobrazovacím zařízením
- podnikatelé: informace o výběrových řízení a 
veřejným zakázkám
- turisté, návštěvníci obce: informace o nabídce 
ubytování, stravování a služeb, přehled turistických 
zajímavosti, přehled akcí



5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Předmětem projektu je tvorba webových stránek 
včetně implementace redakčního systému s 
originálním řešením editačního prostředí, 
zakládajícím se na principu „Edituj, co vidíš“. Dále 
bude zahrnuta úprava struktury informací. Stránky 
budou vytvořeny s responzivním designem 
(přizpůsobení obsahu webu zobrazovacímu 
zařízení)

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

- webové stránky, vytvořené s oheldem na aktuální 
designové a technologické trendy, umožňující 
přístup ze všech zařízení
- nový grafický vzhled
- přehledná struktura, snadné vyhledávání 
informací a služeb
- rozšíření o nové služby občanům pro komunikaci 
s veřejnou správou v duchu zásad eGovernmentu

7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Celý projekt bude realizován do 3 měsíčů od 
pospisu smlouvy s dodavatelem. Nejpozději do 
30.11.2017

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Dodavatel webu spol. WEBHOUSE, s.r.o. má 
dlouholeté zkušenosti z projektů 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

13 782 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

6 891 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

6 891 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 6 891 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

6 891 Kč 100,00 %

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)



žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel není plátcem DPH

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.



13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12..

14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 

Příloha č. 1 Stručný popis naplnění spec. kritérií
Příloha č. 2 Podrobný položkový rozpis nákladů
Příloha č. 3 Podbroný slovní popis projektu
Příloha č. 4 Příloha pro účely novely zákona 250/2000 Sb.

V obci Suchá  dne 6.4.2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

-
je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER
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FOND VYSOČINY 
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzav ená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
(FV01977.0080) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina, 
se sídlem:   Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Ji ím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pově en: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050005211/6Ř00 
  

a 
 
Obec He manv 
Adresa: He manov 35, He manov, 59458 
IČO: 599387 
zastoupen:  Pavla Chadimová, starostka obce 
(dále jen “P íjemce”)  
bankovní spojení: Česká spo itelna 

číslo účtu: 1625334339/0800 
 
 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové ve ejné finanční podpory z Fondu Vysočiny  
(dále jen „dotace“) na realizaci akce Webové stránky Obec He manov, blíže specifikované v 
žádosti o poskytnutí dotace, která tvo í nedílnou součást této smlouvy jako P íloha č. 1 (dále 
jen „akce“).  

 
Čl. 3 

Závaznost návrhu  
 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendá ních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy P íjemci. 

 
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude P íjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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Čl. 4 
Závazek P íjemce 

 
1) P íjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě p ijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními p edpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) P íjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendá ních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 

sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,…) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.  

 
 

Čl. 5 
Dotace  

 
1) Kraj poskytuje P íjemci na akci dotaci ve výši 19500 Kč (slovy: devatenácttisícpětset 

korun českých). 
 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvo ené součtem dotace 
a vlastním podílem P íjemce. 

b)  Vlastní podíl P íjemce jsou prost edky, které jsou tvo eny vlastními prost edky 
P íjemce.  

 

Celkové náklady akce 40000 Kč 

Výše dotace v Kč 19500 Kč 

Výše dotace v %  48,75 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v % 51,25 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl P íjemce v Kč 20500 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce p ekročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí P íjemce částku tohoto p ekročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V p ípadě, že procentní výše dotace 
dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle Čl. 5 odst. 2. 

 
4) Dotace je ve ejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších p edpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje / nevylučuje. Výše poskytnutých dotací  
na akci však v takovém p ípadě nesmí p esáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
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Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním p evodem na účet P íjemce, a to nejpozději 
do ř0 kalendá ních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy  
dle Čl. Ř písm. f) této smlouvy. V p ípadě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s Čl. Ř písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) P íjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 30. 11. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejd íve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví P íjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1  
této smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) náklady na vlastní daně a daň z p idané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má  
u zdanitelných plnění p ijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z p idané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), s výjimkou uvedenou v Čl. Ř písm. d) této smlouvy, 

b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění P íjemce za zaměstnance,  
d) náklady na nákup věcí osobní pot eby,  
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kancelá í, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za p ipojení k síti, papír, topení, kancelá ské pot eby aj.)  
a mimo ádné náklady uživatele p ímo nesouvisející s projektem, 

i)    náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
l)  služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) po ízení či oprava prost edků komunikační, výpočetní či spot ební elektroniky (video, 

fotoaparát, toner, p ehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií (tiskárna, 
skener atd.), p ímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty p ímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) SW, který p ímo souvisí s cílem projektu a aktualizací stránek (nap . redakční systém, 
webový pop . aplikační server, SW pro zp ístupnění OpenDat, identitní a autentizační 
systémy), 
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b) po ízení p ídavných modulů redakčních systémů, 
c) po ízení webových aplikací a multimediálních online prezentací, 
d) po ízení a digitalizace dokumentů, fotografií, mapových podkladů, 
e) náklady na po ízení domény (DNS) a šifrovacích certifikátů, 
f) multimediální prezentace, 
g) po ízení SW pro integraci autentizačních a federalizačních služeb. 

 

6) V p ípadě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a P ílohou této 
smlouvy, použijí se p ednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, p ípadně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
 

 
Čl. Ř 

Základní povinnosti P íjemce  
 
P íjemce se zavazuje: 

a) dotaci p ijmout, 
b) realizovat akci p i dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního ízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými p edpisy, zejm. zákonem č. 563/1řř1 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit ádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (nap . analytickým účtem, účetním znakem, st ediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud P íjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních z p íjmů, 
ve znění pozdějších p edpisů, rozší enou tak, aby p íslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby p edmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné p íjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně  
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou  
k akci). P íjemce odpovídá za ádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV01977.0080, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“) v p ípadě, kdy P íjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž P íjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané 
hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů. V takovém p ípadě může P íjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V p ípadě 
aplikace režimu p enesení daňové povinnosti ve smyslu § ř2e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 30. 11. 2017). Úhradou DPH je v tomto p ípadě myšlen p evod na 
účet p íslušeného Finančního ú adu nebo na zvláštní účet P íjemce, z ízený 
speciálně pro účely daňových záloh,  

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,  
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f)   doručit Kraji do 31. 12. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn  
na http://www.krvysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
739339/p1=8764, která bude obsahovat:  
- stručný popis zrealizované akce,  
- fotodokumentace zrealizované akce,  
- informace o realizované publicitě a její doložení,  
- finanční vyúčtování akce,  
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. ř této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. ř odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v p ípadě,  

že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k p eměně nebo 
zrušení p íjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez p edchozího souhlasu Kraje,  
a to do 15 kalendá ních dnů ode dne rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
 

Čl. ř 
Kontrola 

 
1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „kontrola“). 

 
2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 

a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. Ř písm. a) – písm. f) a písm.  
i) – písm. k) této smlouvy.  

 
3) P íjemce je povinen poskytnout součinnost p i výkonu kontrolní činnosti dle Čl. ř  

této smlouvy.  
 

Čl. 10 
Publicita 

 
 
1) P íjemce je povinen v p ípadě informování sdělovacích prost edků o akci uvést fakt, 

že akce byla podpo ena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

P íjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita. 

 
3) V p ípadě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, p íjemce hardware označí 

„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který  
je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 

http://www.kr-vysocina.cz/publicita
http://www.kr-vysocina.cz/publicita
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uvedeného v čl. 7 odst. 1 této smlouvy. P íjemce p ípadně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn.  

 
4) V p ípadě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 

v její bezprost ední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na  
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v Čl. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

 
5) P íjemce je povinen p edložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 

Kraje Vysočina“ ke schválení Kraji, p ípadně upravit návrh podle námitek Kraje 
a p edložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

 
6) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 

č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, p ísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších p edpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších p edpisů.  

 
Čl. 11 

Udržitelnost akce 
 
P íjemce je povinen nakládat po dobu t í let ode dne nabytí platnosti této smlouvy  
s veškerým majetkem podpo eným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zamě ením 
projektu, s péčí ádného hospodá e a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy t etích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a p edchozího písemného 
souhlasu Kraje. P íjemce nesmí majetek po ízený z poskytnuté dotace po dobu t í let  
od nabytí platnosti této smlouvy p evést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí P íjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část po ízenou z dotace prodat, pronajmout  
či darovat bez vědomí a p edchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností P íjemce 
 

1) V p ípadě, že se P íjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno  
dle ustanovení tohoto zákona.   

 
2) V p ípadě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí p íjemce o p eměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
 

Čl. 13 
Závěrečná ujednání 

 
1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uve ejnění v informačním systému ve ejné správy - Registru 
smluv. 
 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat P íjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340,  
email: Stastna.D@kr-vysocina.cz. 

 
4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 
a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů P íjemce uvedených v Čl. 1 
této smlouvy je oprávněn provést P íjemce jednostranně s tím, že tuto změnu  
je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit P íjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zamě ení akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.  

 
5) Vztahy touto smlouvou neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
6) Vzhledem k ve ejnoprávnímu charakteru Kraje P íjemce výslovně prohlašuje,  

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zve ejněním celého textu smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svě eny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezp ístupní t etím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro P íjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
 
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho p ipojují své vlastnoruční podpisy. 
 
9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 

P íloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 10. 4. 2017. 
 
10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne  

20. 6. 2017 usnesením č. xxx/04/2017/ZK 
 
 
 
 
V ............................. dne ........................    V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
  Pavla Chadimová  Mgr. Pavel Pacal 
 starostka obce náměstek hejtmana



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)          

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

 FV01977-10_04_17-95 

Název grantového programu Informační a komunikační technologie 2017

Název projektu Webové stránky Obec Heřmanov

Podprogram A: Webové stránky

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Obec Heřmanv

Právní forma: obec

Ulice: Heřmanov 35

Obec: Heřmanov

PSČ: 59458

Pošta: Heřmanov

IČO/RČ: 00599387

Název banky: Česká spořitelna

Číslo účtu: 1625334339/0800

Statutární zástupce žadatele

Titul:          

Jméno: Pavla

Příjmení: Chadimová

Funkce: starostka obce

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul:          

Jméno: Pavla

Příjmení: Chadimová

Funkce: starostka obce

Email: ou.hermanov@seznam.cz

Tel.: 602509130



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 Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou

2. Odůvodnění projektu
(Popište výchozí situaci, která Vás 
vede k podání žádosti)

Webové stránky jsou technolgicky zastaralé. 
Moderní redakční systém nám umožné jednoduší 
správu webu Obce a naplnění zákonných norem. 
Interaktivní formulář nám umožní získat názory od 
občanů.

3. Cíle projektu
(Stručný výčet cílů, jichž má být 
projektem dosaženo) 

Cílem projektu je zajistit především:
- technologický upgrade redakčního systému, který 
zjednoduší správu
- zvýšení interakce občanů se zástupci obce přes 
on-line formulář
- modernizace uživatelské úrovně webových 
stránek, responzivní chování (pro mobilní zařízení) 
a pod.

4. Cílové skupiny
(Popište cílové skupiny, na něž je 
navrhovaný projekt zaměřen a 
jejich potřeby, které navrhovaný 
projekt řeší)

Cílová skupina jsou všichni občané obce a 
přilehlého okolí.

5. Popis projektu
(V případě potřeby podrobněji 
rozepište v samostatném 
dokumentu, který doložte k 
žádosti)

Viz příloha 4. Popis projektu

6. Výstupy projektu
(Uveďte konkrétní a pokud možno 
kvantifikované výstupy projektu)

Moderní webová prezentace, která se bude díky 
novému RS jednodušeji spravovat, dále bude 
umožňovat budovat vztah Obce s občany.
Web zajiští moderní prezentaci a informovanost 
obce k občanům (úřední deska, fotogalerie, články, 
novinky,inspirativní odkazy).



7. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu

Realiace projektu bude v rozsahu 4 měsíců, 
předpokládáme v období červenec - říjen 2017.

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu

(Popište Vaše odborné a 
organizační schopnosti včetně 
předešlých zkušeností s 
realizací projektů) 

Pro realizaci jsme zvolili nabídku služeb našeho 
administrátora, který projekt uskuteční. Ing. Jitka 
Novotná spravuje náš stávající web, je jeho 
autorkou a má dostatek zkušeností se 
zpracováním celého projektu. Heřmanovské 
webovky byly již 2 x oceněny v soutěži Zlatý erb 
Kraje Vysočina. Naši občané oceňují obsažnost 
našeho webu a proto chceme většinu informací 
zachovat a přenést do nových stránek. Moderní 
možnosti redakčního systému jsou to, co nám v 
současnosti chybí.

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

40 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace

19 500 Kč 48,75 %

- z toho investiční 
dotace

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace

19 500 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 20 500 Kč 51,25 %

- z toho investiční 
spoluúčast

     Kč ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast

20 500 Kč 100,00 %

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel není plátcem DPH

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 



státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.



13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1.2017 do 
31.12.2017.

14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 

Přílohy:
č. 1 Stručný popis specifických kritérií
č. 2 Příloha - prostý výpis z veřejného rejstříku
č. 3 Cenová nabídka od dodavatele
č. 4 Popis projektu
č. 5 Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

V Heřmanově  dne 10. 4. 2017 ................................................
.

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele : 
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn

-
jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

-
je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER



 

Příloha 1 – Specifická kritéria projektu 
 
Název projektu: Webové stránky Obec Heřmanov 
 
Žadatel: Obec Heřmanov  

 
 
 
Specifická kritéria pro posuzováni projektu: 
 
 

a) systém aktualizace 
� aktualizace obsahu webových stránek probíhají několikrát týdně, jde 

především o informování občanů o různých společensko –kulturních 
akcích, 

� součástí využívaného redakčního systému je vestavěný editor (obdoba 
Wordu), není nutné instalovat žádný další speciální program, 

� obsah může být aktualizován kdekoliv a kdykoliv (vestavěný editor 
zobrazovaný v okně webového prohlížeče), 

� možnost nezávislé aktualizace více lidmi s různými přístupovými právy. 
 
 

b) dostupnost webových stránek (blind friendly web) 
� redakční systém je navržen pro nejširší skupinu návštěvníků – možnost 

využívat různé webové prohlížeče a řadu zobrazovacích režimů,  
� webové stránky budou vytvořeny dle požadavků na přístupnost pro 

zdravotně postižené občany /blind friendly web/. Validní dle 
doporučení W3C XHTML 1.0 Strics a CSS 2.0 a většinu zásad 
přístupnosti podle uznávaných metodik,  

� web bude mít intuitivní ovládání a jednoduchou navigaci, 
 

 
c) integrace autentizačních a federalizačních služeb 

� do webové aplikace bude přidán plugin na propojení se službou 
mojeID. Tuto službu bude možné volat jak z prostředí přihlašování do 
redakčního systému, tak do jednotlivých sekcí na webu 

 
 

d) užití webové aplikace 
� interaktivní formulář bude sloužit k zjednodušené komunikaci široké 

veřejnosti se zástupci Obce,  
� plánované provázání sociální sítě Facebook s novým webem Obce 

v budoucnosti zvýší interakci k poskytovaným informacím, 
 
 
 
 

e) zpětná vazba od uživatelů prostřednictvím webových stránek 



� po spuštění webu bude vyhlášena anketa např. „Našli jste na nových 
stránkách Obce vše, co jste potřebovali?“, závěry zpětné vazby od 
uživatelů budou po 15 dnech hodnocení uveřejněny opět na webu, 

� průběžná zpětná vazba bude zřejmá i z naměřených hodnot 
návštěvnosti díky analytickému nástroji Google Analytics. 
Administrátor stránek bude schopen zjistit jakou návštěvnost, za jaké 
období, webové stránky měly a jaké témata občané nejvíce vyhledávali 
(případně čas strávený na podstránkách), 

 
 

f) originalita a inovativnost projektu 
� klíčová je jednoduchá a efektivní informovanost občanů  
� stávající web je již z pohledu struktury zastaralý a nepřehledný a proto 

navrhujeme jeho upgrade.  
� možnost tyto stránky lehce užívat na mobilních zařízeních (tablet, 

mobil), 
� zvýší se výtvarná a technologická úroveň stávajících webových stránek, 
� bude vytvořen originální grafický návrh profesionálním grafikem, 
� bude podporováno vkládání dynamických prvků, 
� zvýšení prestiže webových stránek i mimo obec, navození příjemného 

prostředí pro případné turisty, 
� Inovací bude už jen to, že stránky budou plnit své hlavní poslání a tím 

bude informování občanů o různých společensko-kulturních akcích a o 
práci Obce apod. 

 
 

g) přínos projektu z hlediska žadatele 
� zlepšení přehlednosti informací pro uživatele stránek (nová, 

promyšlenější struktura webu) 
� technologická výhoda – nový redakční systém - bude možná 

aktualizace obsahu stránek kdykoliv a kdekoliv více lidmi s různými 
přístupovými právy 

� zjištění odezvy občanů na různé kulturní, společenské či jiné akce 
pořádané v rámci Obce (Ankety) 

� zvýšení prestiže při prezentaci Obce přes webové stránky (zvýšení 
grafické a technologické úrovně stránek) 

 
h) podpora mobilního přístupu 

� podpora mobilních zařízení – responzivní design pro tablety a 
smarthphony 
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