Smlouva mandátní
uzavĜená ve smyslu § 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tČmito smluvními stranami:
Mandantem:
MČsto KopĜivnice
povČĜený zástupce:
Ing. Ivan Viskupiþ, vedoucí ORM
Se sídlem:
Štefánikova 1163, 742 21 KopĜivnice
Iý:
00298077
DIý:
CZ00298077
Bankovní spojení:
ýeská spoĜitelna a.s., poboþka KopĜivnice
ý. úþtu:
1767241349/0800
a
MandatáĜem:
CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.
zastoupeným:
Ing. JiĜím Huškem, Ĝeditelem
Se sídlem:
Štefánikova 244, 742 21 KopĜivnice
Iý:
25357948
DIý:
CZ25357948
Bankovní spojení:
Komerþní banka a.s., poboþka KopĜivnice
ý. úþtu:
197 366 030 257/0100
zapsaným v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v OstravČ, oddíl C, vložka 9952
za úþelem podpory podnikatelského prostĜedí v KopĜivnici.

ýlánek I.
PĜedmČt plnČní
MandatáĜ se zavazuje vykonat pro mandanta tyto þinnosti:
A. Poradenská a informaþní þinnost pro malé a stĜední podnikatele (dále jen MSP)
1. Poradenství pro obþany a zaþínající podnikatele – zejména bezplatná pomoc pĜi
rozhodnutí o zahájení podnikání, motivace k zahájení podnikání, základní informace
o povinnostech vyplývajících z živnostenského zákona, úvod do problematiky
úþetnictví, daní, sociálního a zdravotního pojištČní, základy marketingu, výbČr
vhodné právní formy, další poradenství pĜi zakládání spoleþnosti apod.;
Pozn.: Zaþínajícím podnikatelem je podnikatel (fyzická osoba nebo obchodní
spoleþnost, s výjimkou akciové spoleþnosti nebo družstva), který byl registrován jako
plátce danČ z pĜíjmu na finanþním úĜadČ v roce 2011 nebo 2012..
2. Odborné poradenství pro ostatní podnikatele – napĜ. poradenství pĜi zmČnČ právní
formy podnikatele, poradenství v oblastech úþetnictví a daní, pracovnČprávních
povinností, poskytování informací a poradenství v oblasti financování rozvojových
zámČrĤ, poradenství v oblasti marketingu a další dle poptávky podnikatelĤ a
možnosti zajistit odborné poradenství mandatáĜem.
MandatáĜ zajišĢuje tuto þinnost formou osobních jednání s klienty.
B. Pomoc pĜi získávání zdrojĤ pro financování rozvojových zámČrĤ - zpracování žádostí o
dotaci na realizaci rozvojových projektĤ pro dotaþní programy, které jsou financovány ze
strukturálních fondĤ EU, národního a regionálních rozpoþtĤ, nadaþních fondĤ a podobných
zdrojĤ:
1. pro malé a stĜední podnikatele (MSP) se sídlem/místem podnikání nebo provozovnou
v KopĜivnici. Poskytnutí této pomoci MSP se sídlem/místem podnikání nebo
provozovnou mimo KopĜivnici bude projednáno s mandantem.
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2. pro neziskové organizace (NO), pĜíspČvkové organizace zĜízené mČstem KopĜivnice
a obþany z KopĜivnice. Poskytnutí této pomoci NO a obþanĤm mimo KopĜivnici bude
projednáno s mandantem.
C. Organizace a realizace kurzĤ a semináĜĤ pro zamČstnance firem a podnikatele pĤsobící
v kopĜivnickém regionu dle zjištČné poptávky.
PĜíklady poĜádaných kurzĤ:
i.
manažerské a marketingové kurzy pro podnikatele, zamČĜené napĜ. na rozvoj
manažerských dovedností, prezentaþních dovednosti, komunikaþních
dovedností, tvorbu obchodní strategie apod.
ii.
kurzy se zamČĜením na daĖové a úþetní zákony a jejich novelizaci
iii.
kurzy se zamČĜením na obchodní a pracovní právo
Podmínkou pro nárokování pĜíspČvku na vynaložené náklady na realizaci kurzu (odst. 2.) je
minimální úþast 8 frekventantĤ v kurzu.
Poskytované zvýhodnČné poradenské služby dle budu A - C nesmí mít povahu trvalých nebo
soustavných þinností.
D. Správa a aktualizace Portálu rozvoje podnikání KopĜivnicka na adrese www.prokopr.cz,
vþetnČ pĜípravy podkladĤ a informací pro jejich zveĜejnČní – sbČr a zpracování dat
relevantních pro rozvoj podnikání; napĜ.
1. informace z oblasti podpory podnikání ze státního rozpoþtu ýR, strukturálních fondĤ
EU a dalších zdrojĤ,
2. zpracování odkazĤ na www stránky zabývající se problematikou podpory podnikání,
zahraniþním a vnitĜním obchodem, rozvojem lidských zdrojĤ, daĖovou, úþetní,
personální a legislativní problematikou vztahující se k podnikání, odkazy vztahující
se k ochranČ spotĜebitele, autorským právĤm, zkušebnictví, podporou vČdy a
výzkumu ve vztahu k užití jejich výsledkĤ v praxi,
3. zpracování a aktualizace databáze poradenských firem a vzdČlávacích firem
pĜedevším v moravskoslezském regionu,
4. zpracování a aktualizace databáze kopĜivnických firem,
5. zpracování dat o aktualizaci pĜedpisĤ vztahujících se k podnikání, a další relevantní
informace
E. ýinnost manažera prĤmyslové zóny PrĤmyslový park KopĜivnice jak formou osobních
jednání s klienty, tak i dalšími formami: telefonicky, písemnČ, elektronickou poštou nebo
prostĜednictvím datového media minimálnČ v tomto rozsahu:
1. poskytování informací o PrĤmyslovém parku KopĜivnice a doplĖujících informací a
jejich prezentace zájemcĤm o PrĤmyslový park KopĜivnice,
2. zprostĜedkování a úþast na spoleþenských a technických jednáních s potenciálními
investory,
3. zabezpeþení cizojazyþného servisu v rámci jednání a pĜípravy pĜíslušných podkladĤ
a marketinkových materiálĤ vyhodnocení požadavkĤ investora na technickou
infrastrukturu v regionu,
4. spolupráce s agenturou CzechInvest, zpracování monitorovacích a informaþních
zpráv týkajících se prĤmyslové zóny dle požadavkĤ agentury CzechInvest,
5. aktualizace webových stránek PrĤmyslového parku www.inward.cz, aktualizace
informaþních souborĤ a statistických dat o pracovní síle, prĤmČrném výdČlku,
potenciální spolupráce s podnikatelskými subjekty a školami v regionu
6. vytvoĜení, prĤbČžná aktualizace a zveĜejnČní databáze dalších ploch a objektĤ
vhodných pro rozvoj podnikání a služeb v KopĜivnici.
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F.
VytvoĜení systému spolupráce mČsta a místních podnikatelĤ v návaznosti na
marketingovou strategii mČsta – realizace aktivit marketingové strategie vztahujících se
k naplĖování marketingové strategie dle pokynĤ mandanta (PĜíklad realizované aktivity –
provedení prĤzkumu podnikatelského prostĜedí v KopĜivnici).
G. Propagace þinností mČsta KopĜivnice a Centra podnikání a rozvoje, s.r.o. v oblasti
podpory podnikání v hodnotČ do 5 000,- Kþ vþ. DPH roþnČ – napĜ. inzerce v místním a
regionálním tisku, reklama Kabelové televizi KopĜivnice aj. regionálních TV, reklama
v regionálních rádiích, odkazy na Portál rozvoje podnikání, distribuce nabídky kurzĤ aj. na
veĜejnČ pĜístupných místech

ýlánek II.
Stanovení výše odmČny
1. MandatáĜi pĜísluší odmČna, která bude poskytnuta na základČ skuteþnČ úþelnČ
vynaložené a prokázané dobČ plnČní þinností dle þl. I vyjádĜené v hodinách, a jejího
ocenČní hodinovými sazbami dle dále uvedené tabulky:
ýinnost dle þl. I. smlouvy

Sazba Kþ/hod.
vþ. DPH

Podíl
mandanta

Podíl
klienta

A.1 Poradenská a informaþní þinnost – zaþínající

696,-

100%

0%

A.2 Poradenská a informaþní þinnost – ostatní

696,-

50%

50%

B. 1 Pomoc pĜi získávání zdrojĤ financování – MSP

696,-

50%

50%

B. 2 Pomoc pĜi získávání zdrojĤ financování – NNO

696,-

75%

25%

C. Organizace a realizace kurzĤ a semináĜĤ

696,-

50%

50%

D. Správa a aktualizace Portálu rozvoje podnikání

396,-

100%

0%

E. 1 – 4 ýinnost manažera prĤmyslové zóny

696,-

100%

0%

E. 5 a 6 ýinnost manažera prĤmyslové zóny

396,-

100%

0%

696,-

100%

0%

F. VytvoĜení
podnikatelĤ

systému

spolupráce

mČsta

a

2. Mandant se bude rovnČž podílet na úhradČ dalších úþelnČ vynaložených a prokázaných
nákladĤ spojených s þinností uvedenou v þl. I. písmeno C (napĜ. náklady na lektora,
propagaci apod.),. v maximální výši 50 %.
3. Celková výše odmČny mandatáĜe bez ohledu na výši skuteþnČ vynaložených nákladĤ
spojených s výkonem þinností pro mandatáĜe nepĜesáhne þástku 250 000,- Kþ vþetnČ
DPH.
4. Rámcové rozdČlení výkonĤ mandatáĜe dle jednotlivých þinností dle þl. I., bylo dohodnuto
v této struktuĜe:
ýinnost dle þl. I. smlouvy

MandatáĜ vykonává þinnosti do výše

A. Poradenská a informaþní þinnost – zaþínající

50.000,- Kþ (vþ. DPH)

B. Pomoc pĜi získávání zdrojĤ financování

70.000,- Kþ (vþ. DPH)

C. Organizace a realizace kurzĤ a semináĜĤ

20.000,- Kþ (vþ. DPH)

D. Správa a aktualizace Portálu rozvoje podnikání

25.000,- Kþ (vþ. DPH)

E. ýinnost manažera prĤmyslové zóny

30.000,- Kþ (vþ. DPH)

F. VytvoĜení systému spolupráce mČsta a podnikatelĤ

50.000,- Kþ (vþ. DPH)

G. Propagace þinností

5.000,- Kþ (vþ. DPH)
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5. Pro zajištČní optimálního a efektivního vynaložení vyþlenČných rozpoþtových prostĜedkĤ
mĤže být struktura výkonĤ mandatáĜe podle jednotlivých þinností dle þl. II., odst. 4,
bČhem roku upĜesnČna, a to s pĜihlédnutím k reálnému naplĖování této smlouvy - formou
písemného dodatku k této smlouvČ.
6. Mandant se zavazuje poskytnout mandatáĜi potĜebnou asistenci pĜi výkonu þinností,
spojených s plnČním této smlouvy, nezbytnou úþast na spoleþenských a reprezentaþních
akcích a podpĤrných programech.

ýlánek III.
Splatnost odmČny
Úplatu dohodnutou v þl. II. této smlouvy se mandant zavazuje zaplatit mandatáĜi takto:
1. OdmČna bude uhrazena pĜevodem na úþet mandatáĜe na základČ þtvrtletních faktur
vystavených mandatáĜem. Faktura musí být vystavena do 15 dnĤ od ukonþení þtvrtletí,
faktura za IV. þtvrtletí musí být vystavena do 21. 12. 2012. Faktura bude splatná do 15
dnĤ ode dne jejího doruþení mandantu.
2. OdmČna bude vyplacena pouze v rozsahu, který bude odpovídat prokazatelnČ odvedené
þinnosti doložené formou výkazu prací, který musí být pĜílohou faktury a musí být
mandantem (resp. jím povČĜenou osobou) odsouhlasen.
3. Faktura musí splĖovat náležitosti daĖového dokladu ve smyslu platného zákona o DPH.
4. V pĜípadČ, že mandatáĜ vyúþtuje práce, které neprovedl, vyúþtuje chybnČ cenu nebo
faktura nebude obsahovat nČkterou náležitost, je mandant oprávnČn vadnou fakturu pĜed
uplynutím lhĤty vrátit mandatáĜi bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuĜe
vyznaþí dĤvod vracení. MandatáĜ provede opravu vystavením nové faktury.
5. Vrátí-li mandant vadnou fakturu druhé smluvní stranČ, pĜestává bČžet pĤvodní lhĤta
splatnosti. Celá lhĤta bČží opČt ode dne doruþení novČ vyhotoveného dokladu.
6. Povinnost mandanta zaplatit je splnČna dnem odepsání pĜíslušné þástky z úþtu
mandanta.

ýlánek IV.
Podpora de minimis
1. PĜíjemcĤm poradenské služby dle þl. I. bodu A-C je prostĜednictvím této smlouvy
poskytována podpora v režimu de minimis.
2. U každého pĜíjemce takto poskytnutá podpora nesmí spolu s veškerou jinou podporou
dle pravidla de minimis poskytnutou za období tĜí fiskálních let (tj. za období vymezené
fiskálním rokem, ve kterém je dotace poskytnuta, a dvČma pĜedcházejícími roky – viz bod
17 NaĜízení 1998/2006, o podpoĜe de minimis) pĜesáhnout þástku 200.000 EUR. Pro
odvČtví silniþní dopravy je maximální þástka podpory stanovena na 100 000 EUR.
3. MandatáĜ je povinen dodržet všechny podmínky stanovené NaĜízením Komise (ES) þ.
1998/2006, zejména
a.

si musí vždy od pĜíjemce podpory vyžádat þestné prohlášení o výši podpor de
minimis, které získal v rozhodném období. Vzor þestného prohlášení je pĜílohou þ.
1 této smlouvy.

b.

musí pĜíjemce informovat o poskytnuté podpoĜe v režimu de minimis
prostĜednictvím rozhodnutí o poskytnutí podpory (vzor je pĜílohou þ. 2 této
smlouvy).

c.

musí písemnČ oznámit Odboru financí MČstského úĜadu v KopĜivnici poskytnutí
podpory de minimis s uvedením výše veĜejné podpory a názvu/jména pĜíjemce.
PĜílohou musí být originál rozhodnutí o poskytnutí podpory. Oznámení musí být
doruþeno nejpozdČji do 1 pracovního dne od poskytnutí veĜejné podpory.
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4. Dnem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis
(dle konkrétního pĜípadu – nabytí úþinnosti smlouvy, datum poskytnutí poradenské
služby apod.)
5. Podporu de minimis a tedy i služby dle þ. I bodu A - C nelze poskytnout
a.

v oblasti rybolovu a akvakultury,

b.

v oblasti prvovýroby zemČdČlských produktĤ uvedených v pĜíloze I Smlouvy

c.

na nabývání vozidel pro silniþní nákladní dopravu poskytovanou podnikĤm
provozujícím silniþní nákladní dopravu pro cizí potĜebu,

d.

v odvČtví uhlí,

e.

exportu a podpory podmiĖující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží,

f.

podnikĤm v obtížích.

6.
V pĜípadČ, že mandatáĜ poruší nČkterou z povinností uvedených v tomto þlánku,
odpovídá mandantu za pĜípadnou škodu (napĜ. uložené sankce).

ýlánek V.
Ostatní ujednání
1. MandatáĜ se zavazuje provádČt uvedenou þinnost s odbornou péþi v souladu se zájmy
mandanta v návaznosti na Strategický plán rozvoje mČsta KopĜivnice pro období 2007 2022. Dále se zavazuje zachovat mlþenlivost o všech skuteþnostech souvisejících
s plnČním pĜedmČtu této smlouvy další osobČ – mimo mandanta (název subjektu, rozsah
finanþního plnČní, investice, þasový horizont zámČru þi plnČní, pĜedmČt poradenské
þinnosti apod.), a to do doby, než se stanou obecnČ známými.
2. V pĜípadČ zpracovávání zákonem chránČných údajĤ musí mandatáĜ realizovat souhrn
takových technicko – organizaþních opatĜení, která vylouþí pĜístup k datĤm
zpracovávaným v souvislosti s plnČním pĜedmČtu smlouvy, resp. která vylouþí zneužití
tČchto dat nepovolanými osobami. PĜitom je povinen pĜedevším respektovat ustanovení
zákona þíslo 101/2000 Sb., o ochranČ osobních údajĤ, v platném znČní.
3. Povinné zpĤsoby ochrany dat proti neoprávnČnému pĜístupu a zneužití:
a)

obecnČ znemožnČní jakéhokoliv pĜístupu nepovolaných osob k výpoþetní technice a
datĤm v pracovní i mimopracovní dobČ

b)

neponechávání zapnuté výpoþetní techniky bez dozoru

c)

situování pracovištČ tak, aby nebylo možno odeþítat údaje z obrazovkových výstupĤ
nepovolanými osobami

d)

uložení tiskových výstupĤ mimo dosah nepovolaných osob

e)

použití systémĤ pro zpracování dat umožĖujících vstup do systému nebo pĜístup
k datĤm prostĜednictvím pĜístupových hesel. Udržování hesel v tajnosti, þastá
zmČna hesel, dodržování zásad pro vytváĜení a nakládání s hesly

f)

použití systémĤ pro zpracování dat umožĖujících ochranu uložených dat šifrováním
a autentizaci uživatele

g)

v pĜípadČ práce se systémy používajícími nČkterý ze zpĤsobĤ autentizace uživatele
pro vstup do systému dodržovat dĤsledné odhlašování se ze systému pĜi odchodu
z pracovištČ, resp. z místnosti.
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ýlánek VI.
ZávČreþná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od data podpisu smlouvy do 20. 12. 2012.
2. MandatáĜ se zavazuje pĜedložit závČreþnou zprávu o výkonu a výsledku þinností, které
jsou pĜedmČtem této smlouvy do 31. 1. 2013.
3. Strany této smlouvy se dohodly, že vztah založený touto smlouvou se Ĝídí obchodním
zákoníkem.
4. Tuto smlouvu lze mČnit pouze dohodou obou smluvních stran a to na základČ písemného
dodatku smlouvy.

V KopĜivnici dne 16.2.2012

...........................................

............................................

Ing. Ivan Viskupiþ
vedoucí odboru rozvoje mČsta

Ing. JiĜí Huške
Centrum podnikání a rozvoje s.r.o.

PĜíloha þ. 1 – Vzor þestného prohlášení
PĜíloha þ. 2 – Rozhodnutí o poskytnutí podpory „de minimis“
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;ƚũ͘ǀƐŽƵēĂƐŶĠŵĂĚǀŽƵƉƎĞĚĐŚĄǌĞũşĐşĐŚƷēĞƚŶşĐŚŽďĚŽďşĐŚϮͿ



ŶĞŽďĚƌǎĞůǎĄĚŶĠƉŽĚƉŽƌǇŵĂůĠŚŽƌŽǌƐĂŚƵ;ĚĞŵŝŶŝŵŝƐͿ͕
ŽďĚƌǎĞůŶĄƐůĞĚƵũşĐşƉŽĚƉŽƌǇŵĂůĠŚŽƌŽǌƐĂŚƵ;ĚĞŵŝŶŝŵŝƐͿ͗Ύ

WŽĚƉŽƌĂ
ƉŽƐŬǇƚŶƵƚĄĚůĞ
ŶĂƎşǌĞŶş<ŽŵŝƐĞ
;^Ϳē͘






ĂƚƵŵ
ƉŽƐŬǇƚŶƵƚş
ƉŽĚƉŽƌǇ
ĚĞŵŝŶŝŵŝƐ





WŽƐŬǇƚŽǀĂƚĞů
ƉŽĚƉŽƌǇ





sǉƓĞŽďĚƌǎĞŶĠ
ƉŽĚƉŽƌǇǀ<ē





sǉƓĞŽďĚƌǎĞŶĠ
ƉŽĚƉŽƌǇǀΦϯ





jēĞƚŶşŽďĚŽďş
jēĞƚŶşŽďĚŽďşƉŽƵǎşǀĂŶĄǀǉƓĞƵǀĞĚĞŶǉŵƐƵďũĞŬƚĞŵ
ũƐŽƵƐŚŽĚŶĄƐŬĂůĞŶĚĄƎŶşŵŝƌŽŬǇ;ƚĞĚǇǀǎĚǇϭ͘ϭ͘ʹϯϭ͘ϭϮ͘ƉƎşƐůƵƓŶĠŚŽƌŽŬƵͿ͕
ŶĞũƐŽƵƐŚŽĚŶĄƐŬĂůĞŶĚĄƎŶşŵŝƌŽŬǇ͕ĂũƐŽƵŶĄƐůĞĚƵũşĐş͗Ύ


KĚ
Ž
^ŽƵēĂƐŶĠƷēĞƚŶşŽďĚŽďş


WƎĞĚĐŚĄǌĞũşĐşƷēĞƚŶşŽďĚŽďş


WƎĞĚĐŚĄǌĞũşĐşƷēĞƚŶşŽďĚŽďşϮ






ϭ

WŽĚƉŽƌǇƉŽƐŬǇƚŶƵƚĠƉŽĚůĞŶĂƎşǌĞŶş<ŽŵŝƐĞ;^Ϳē͘ϭϵϵϴͬϮϬϬϲǌĞĚŶĞϭϱ͘ƉƌŽƐŝŶĐĞϮϬϬϲŽƉŽƵǎŝƚşēůĄŶŬƽϴϳĂϴϴ^ŵůŽƵǀǇŶĂ
ƉŽĚƉŽƌƵĚĞŵŝŶŝŵŝƐ͖ŶĂƎşǌĞŶş<ŽŵŝƐĞ;^Ϳē͘ϭϱϯϱͬϮϬϬϳǌĞĚŶĞϮϬ͘ƉƌŽƐŝŶĐĞϮϬϬϳŽƉŽƵǎŝƚşēůĄŶŬƽϴϳĂϴϴ^ŵůŽƵǀǇ^ŶĂ
ƉŽĚƉŽƌƵĚĞŵŝŶŝŵŝƐǀƉƌŽĚƵŬēŶşŵŽĚǀĢƚǀşǌĞŵĢĚĢůƐŬǉĐŚƉƌŽĚƵŬƚƽ͖ŶĂƎşǌĞŶş<ŽŵŝƐĞ;^Ϳē͘ϴϳϱͬϮϬϬϳǌĞĚŶĞϮϰ͘ēĞƌǀĞŶĐĞ
ϮϬϬϳŽƉŽƵǎŝƚşēůĄŶŬƽϴϳĂϴϴ^ŵůŽƵǀǇŽ^ŶĂƉŽĚƉŽƌƵĚĞŵŝŶŝŵŝƐǀŽĚǀĢƚǀşƌǇďŽůŽǀƵĂŽǌŵĢŶĢŶĂƎşǌĞŶş;^Ϳē͘ϭϴϲϬͬϮϬϬϰ͘
Ϯ

sƐŽƵůĂĚƵƐΑϯŽĚƐƚ͘ϮǌĄŬŽŶĂē͘ϱϲϯͬϭϵϵϭ^ď͕͘ŽƷēĞƚŶŝĐƚǀş͕ǀĞǌŶĢŶşƉŽǌĚĢũƓşĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽ͕ũĞƷēĞƚŶşŽďĚŽďşĚĞĨŝŶŽǀĄŶŽũĂŬŽ
ŶĞƉƎĞƚƌǎŝƚĢƉŽƐŽďĢũĚŽƵĐşĐŚĚǀĂŶĄĐƚŵĢƐşĐƽ͘jēĞƚŶşŽďĚŽďşƐĞďƵěƐŚŽĚƵũĞƐŬĂůĞŶĚĄƎŶşŵƌŽŬĞŵ͕ŶĞďŽũĞŚŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉŵ
ƌŽŬĞŵ͘,ŽƐƉŽĚĄƎƐŬǉŵƌŽŬĞŵũĞƷēĞƚŶşŽďĚŽďş͕ŬƚĞƌĠŵƽǎĞǌĂēşŶĂƚƉŽƵǌĞƉƌǀŶşŵĚŶĞŵũŝŶĠŚŽŵĢƐşĐĞ͕ŶĞǎũĞůĞĚĞŶ͘
ϯ

<ƉƎĞƉŽēƚƵ<ŶĂhZƐĞƉŽƵǎŝũĞŬƵƌǌǀǇĚĂŶǉǀƌŽƉƐŬŽƵĐĞŶƚƌĄůŶşďĂŶŬŽƵƉůĂƚŶǉŬĚĂƚƵƉŽƐŬǇƚŶƵƚşƉŽĚƉŽƌǇĚĞŵŝŶŝŵŝƐ͘

ΎEĞŚŽĚşĐşƐĞƓŬƌƚŶĢƚĞ͘

WƎşůŽŚĂē͘ϭDĂŶĚĄƚŶşƐŵůŽƵǀǇǌĞĚŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
WƽƐŽďĞŶşǀƐŝůŶŝēŶşĚŽƉƌĂǀĢ
:ƐĞŵʹŶĞũƐĞŵΎƐƵďũĞŬƚĞŵƉƽƐŽďşĐşŵǀŽďůĂƐƚŝƐŝůŶŝēŶşĚŽƉƌĂǀǇǀĞƐŵǇƐůƵƉƎşƐůƵƓŶĠŚŽ
ƵƐƚĂŶŽǀĞŶşŶĂƎşǌĞŶş<ŽŵŝƐĞ;^Ϳē͘ϭϵϵϴͬϮϬϬϲ͘

WƌŽŚůĄƓĞŶşŬĞǌƉƌĂĐŽǀĄŶşŽƐŽďŶşĐŚƷĚĂũƽ
^ŽƵŚůĂƐşŵƐĞǌƉƌĂĐŽǀĄŶşŵŽƐŽďŶşĐŚƷĚĂũƽŽďƐĂǎĞŶǉĐŚǀƚŽŵƚŽƉƌŽŚůĄƓĞŶşǀĞƐŵǇƐůƵǌĄŬŽŶĂ
ē͘ϭϬϭͬϮϬϬϬ^ď͕͘ŽŽĐŚƌĂŶĢŽƐŽďŶşĐŚƷĚĂũƽ͕ǀĞǌŶĢŶşƉ͘Ɖ͕͘ǌĂƷēĞůĞŵĞǀŝĚĞŶĐĞƉŽĚƉŽƌŵĂůĠŚŽ
ƌŽǌƐĂŚƵǀƐŽƵůĂĚƵƐĞǌĄŬŽŶĞŵē͘ϮϭϱͬϮϬϬϰ^ď͕͘ŽƷƉƌĂǀĢŶĢŬƚĞƌǉĐŚǀǌƚĂŚƽǀŽďůĂƐƚŝǀĞƎĞũŶĠ
ƉŽĚƉŽƌǇĂŽǌŵĢŶĢǌĄŬŽŶĂŽƉŽĚƉŽƎĞǀǉǌŬƵŵƵĂǀǉǀŽũĞ͕ǀĞǌŶĢŶşƉ͘Ɖ͘dĞŶƚŽƐŽƵŚůĂƐƵĚĢůƵũŝ
ŵĢƐƚƵ<ŽƉƎŝǀŶŝĐĞƉƌŽǀƓĞĐŚŶǇƷĚĂũĞŽďƐĂǎĞŶĠǀƚŽŵƚŽƉƌŽŚůĄƓĞŶş͕ĂƚŽƉŽĐĞůŽƵĚŽďƵϭϬůĞƚ
ŽĚĞĚŶĞƵĚĢůĞŶşƐŽƵŚůĂƐƵ͘ĄƌŽǀĞŸũƐĞŵƐŝǀĢĚŽŵͬĂƐǀǉĐŚƉƌĄǀƉŽĚůĞǌĄŬŽŶĂē͘ϭϬϭͬϮϬϬϬ^ď͕͘
ŽŽĐŚƌĂŶĢŽƐŽďŶşĐŚƷĚĂũƽ͘sƓĞĐŚŶǇƵǀĞĚĞŶĠƷĚĂũĞũƐŽƵƉƎĞƐŶĠĂƉƌĂǀĚŝǀĠĂũƐŽƵƉŽƐŬǇƚŽǀĄŶǇ
ĚŽďƌŽǀŽůŶĢ͘


s͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

ĚŶĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 



͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ZĂǌşƚŬŽ͕ƉŽĚƉŝƐŽƉƌĄǀŶĢŶĠŽƐŽďǇ

PĜíloha þ. 2 Mandátní smlouvy ze dne …………………………….

Rozhodnutí o poskytnutí podpory v režimu de minimis
MċSTO KOPěIVNICE
Štefánikova 1163, 742 21 KopĜivnice
Iý: 00298077, DIý: CZ00298077
zastoupené
CENTREM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o.
Štefánikova 244, 742 21 KopĜivnice
Iý: 25357948 DIý:CZ25357948
na základČ mandátní smlouvy uzavĜené
v KopĜivnici dne. …………………

za úþelem podpory podnikatelského prostĜedí

poskytuje
Název subjektu / jméno fyzické osoby
Iý / Rý
Sídlo / adresa
(dále jen pĜíjemce podpory)

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………….

podporu v režimu de minimis
Podporovaná þinnost

Celková cena
služby

Podpora dle
mandátní
smlouvy

Doplatek klienta

Poradenská a informaþní
þinnost pro malé a stĜední
podnikatele dle þ. I odst. A
mandátní smlouvy
Pomoc pĜi získávání zdrojĤ pro
financování rozvojových zámČrĤ
dle þ. I odst. B mandátní
smlouvy
PoĜádání kurzĤ dle þ. I odst. C
mandátní smlouvy

V KopĜivnici dne …………………… Za poskytovatele podpory: ……………………………….

PĜíjemce podpory bere na vČdomí, že mu byla dne ……………….. poskytnuta mČstem
KopĜivnice podpora v režimu de minimis ve výši ………… Kþ, tj. …………EUR1 a tuto
podporu pĜijímá.
V KopĜivnici dne ………………………. Za pĜíjemce podpory ……………………………

1

Pro pĜepoþet se použije mČnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy jsou
zveĜejnČny v úĜedním vČstníku Evropské unie.

