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KUJIP00YGCKI 

SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

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

(ID 001918.0001) 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 
(dále jen "Kraj") 

bankovní spojení: 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050004999/6800 

Město Velké Meziříčí 
se sídlem: Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 
IČO: 00295671 
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, starostou města 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 19-1427751/0100 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních ploch 
víceúčelového sportovního areálu ve Velkém Meziříčí", blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci. 

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

ČI. 4 
Závazek Příjemce 
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1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy, 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních 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. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun 
českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 

prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejích výši. 

Celkové náklady akce 25 227 000 Kč 
Výše dotace v Kč 100 000 Kč 
Výše dotace v % 0,4 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 99,6 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 25 127 000 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v ČI. 5 
odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v ČI. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se 
nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše 
dotace dle ČI. 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 ČI. 5 odst. 2. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Souběh dotace z několika dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není 
možný. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 
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Poskytnutí dotace kraje je podmíněno získáním finančních prostředků na akci od MŠMT z 
Programu 133510 - Státní podpora sportu pro rok 2017. Jestliže akce nebude z programu 
MŠMT podpořena, nárok na vyplacení dotace zaniká. 
Příjemce bude bezodkladně informovat kraj o skutečnosti, zda byla akce vybrána k podpoře 
ze strany MŠMT; v kladném případě zašle kraji na vědomí fotokopii rozhodnutí MŠMT o 
poskytnutí dotace, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne jeho obdržení. 
V případě realizace akce bude dotace poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet 
Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne 
včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. 
V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude 
obsahovat náležitosti dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 3. 2018. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají dnem označeným v rozhodnutí MŠMT o 
poskytnutí dotace Příjemci z Programu 133510 jako okamžik rozhodný pro vznik 
uznatelných nákladů na realizaci akce. 

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 Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou: 
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, ), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k) náklady na publicitu. 

5) Uznatelné náklady akce jsou všechny náklady prokazatelně související s výstavbou 
zázemí a šaten, rekonstrukcí sportovních ploch víceúčelového sportovního areálu ve 
Velkém Meziříčí uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy - Položkový rozpočet. 

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 
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ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci. Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k akci 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní doklady apod.) 
uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID 001633.0001", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové 
náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona 
č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. V případě aplikace režimu přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 31. 3. 2018. Úhradou DPH je 
v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na 
zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh, 

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

f) doručit Kraji do 31. 5. 2018 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie prvotních resp, účetních dokladů o výší celkových nákladů akce a jejich 

úhradě, 
- kopii stavebního deníku, 
- kolaudační souhlas, 

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

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

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

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

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 této smlouvy k přeměně nebo 
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zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace 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 ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) -
písm. k) této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy. 

ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita (dále jen „Sponzorský vzkaz"). 

3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu: 

• Oficiální pozvání zástupců Kraje na slavnostní otevření objektu. 
• Sponzorský vzkaz na materiálech (pozvánky, plakáty, atd.) vztahujících se ke 

slavnostnímu otevření. 
• Propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo 

www.facebook.com/vvsocinakrai na příslušné stránce (profilu) související s 
konáním akce; 

• Umístění aktivního odkazu www.kr-vvsocina.cz na domovských www stránkách 
příjemce. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od 
nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či 
darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 

ČI. 12 
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Důsledky porušení povinností Příjemce 

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dní 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Milan Kastner, tel: 564 602 971, email: 
kastner. m @kr-vysoci na. cz. 

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran, s výjimkou změny ČI. 
13 odst. 2 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. 

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy 
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění 
podmínek této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Kraj. 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 
a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 2. 12. 2016, 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet. 

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
20. 12. 2016 usnesením č. 0635/08/2016/ZK. 
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V Jihlavě dne 

Ing. Radovan Ňecid MUDr. Jiří Běhounek 
hejtmak/krajs 

Strana 7 (celkem 7) 



KUJIP017FOD4 

ŽÁDOST O PODPORU AKCE 

1. Základní Informace 

KRAJ VYSOČINA H 

SS° -2-12-2016 
c.j 

&?t wm/J#/6 

POČCT ÍÍStŮ 

Počet př.:!oh 

www « 
Itfa Internetu 
^vniisútíie 

Jetóivitě 

Výstavba zázemí a rekonstrukce sportovních ploch 

Výstavba zázemí a šaten, rekonstrukce sportovních 
ploch víceúčelového sportovního areálu ve Velkém 
Meziříčí 

03/2017-03/2018 

Velké Meziříčí 
Zpracování prováděcí dokumentace rekonstrukce 
sportovních ploch 
Žádost je podávána městem Velké Meziříčí do programu 
133510 MŠMT Celkové náklady činí 25 227 000,- Kč, 
z toho: 

- požadovaná dotace 12 000 000 Kč 
« vlastní podíl činí 13 127 000 Kč 
- požadovaná dotace od Kraje Vysočina 100 000,- Kč. 

Právnická osoba 
1. Město Velké Meziříčí 
2. Velké Meziříčí 
3. IČO 00295671 
4. Obec 
5. Ing. Radovan Necid - Starosta 
6. Kontaktní údaje 
a) tel. 777101710 b) necid@vefkemezírici.cz, Radnická 
29/1,59413 Velké Meziříčí 

KB Velké Meziříčí, 5.účtu 19-1427751/0100 

www.velkemezirici, cz 

Obec 

1/ Nabídka projekčních prací 
2/ doklad dle zákona č, 250/2000 Sb. 

http://www.velkemezirici


CELKOVÝ rozpočet akce: položková rozvaha výdajů a příjmu 

Výdaje Příjmy 

25 227 000,- Kč 0,- Kč 

2. Bližší informace o použiti dotace od Kraie Vysočina 
<onkretizace části akce, na kterou je dotace požadována _____ 
Použití požadované dotace od Kraje Vysočina. 
Výčet NEUZNATELNYCH nákladů: Dotace bude použita na zpracování prováděcí 

» mzdové náklady (výdaje) a ostatní dokumentace rekonstrukce sportovních ploch 
osobní náklady (výdaje) a náklady dle nabídky - víz příloha č,1, 
(výdaje) na sociální a zdravotní pojištění 
organizátora a jeho zaměstnanců 

* náklady (výdaje) na pohoštěni 
* běžné provozní náklady (výdaje) (např. 

telefonní služby, energie, poplatky za 
připojeni k síti, poštovné, balné, 
doprava, bankovní poplatky,......) 

® náklady (výdaje) na nákup věcí osobní 
potřeby, které nesouvisejí s realizací 
akce, 

* úhrada úvěrů a půjček 
* penále, pokuty 
* náhrady škod a manka 
* zálohové platby neuhrazené a 

nevyúčtované v době realizace akce 
o náklady (výdaje) na právní spory 
* náklady (výdaje) na publicitu 
9 daně, dotace a dary 

Řádek 
číslo 

Rozpis použití dotace od Kraje Vysočina 

1. Požadovaná výše dotace od Kraje 
Vysočina v Kč 100 000,-Kč 

2. 
Celkové náklady (výdaje) na aktivitu(y), 
které bude žadatel hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

25 227 000,- Kč 

3. Výše dotace od Kraje Vysočina v % 
0,4 % z celkových nákladů na aktivity, 

které budete hradit (zcela nebo 
částečně) z dotace od Kraje Vysočina 



4, 

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v Kč 

25 127 000,-Kč 

5. 

Podíl vlastních prostředků žadatele 
na úhradě aktivit(y), které bude žadatel 
hradit (zcela nebo částečně) z dotace od 
Kraje Vysočina v % 

99,6% z celkových nákladů na aktivity, 
které budete hradit (zcela nebo 

částečně) z dotace od Kraje Vysočina 

Ve Velkém Meziříčí dne 28.11.2016, 

«• • < • 
razítko a podpis statutárního zástupce žadatele 
(v případě zastoupeni na základě plné moci je třeba 
plnou moc přiložit) 



Položkový rozpočet realizace projektu 

Zázemí, šatny a tribuna 13 997 497 Kč 
Částky vychází ze zpracované PD pro 
provedení stavby - doložena kopie krycího 
listu, kompletní rozpočet je doložen na CD 
v příloze č. 4 

Retoping atletické dráhy a sektorů 1 424 606 Kč 
Částka vychází z VR (zrušeno, částka 
převyšovala předpokládaný rozpočet) -
doložena kopie 

Výměna povrchu UMT na fotbalovém hřišti 9 805 100 Kč 
Částka vychází z nabídky - doložena kopie 

Cena celkem (zaokrouhleno na tisíce) 25 227 000 Kč 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba : FELD/N006 
ZÁZEMÍ A ŠATNY VICEUCELOVEHO SPORTOVMIHO AREALU VE VELKEW MEZIRíCt 

Zadavatel : Město Velké Meziříčí IČO 00295671 
Radnická 29/1 DIČ CZQ0295S71 

59401 Velké Meziííčí-Velké Meziříčí 

Projektant: Ing. Petr Feid ICO 40387577 
Hlaváčkova 2596/13 Q!C 

61200 Bmo-Královo Pole 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souboru 

Císío a rtázcv objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena 
Ostatní a vedlejší náklady 1 00 
00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 1 00 539 999.99 
Stavební objekt 5 00 
01 ZÁZEMÍ A ŠATNY 801 55 3 1 1 00 9 498 270 11 
02 PŘÍPOJKA VODY 827 19 A1 i 1 1 00 37 465,00 
03 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 823 29 8 9 1.00 353 184.14 
04 PŘÍVOD NN 828 73 1 1 1.00 156 389,00 
05 TERÉNNÍ A SADOVĚ ÚPRAVA' 823 29 1 1 1.00 982 870.59 

Celkem za stavbu 11 5G8 179.83 

Rekapitulace DPH Cena 
Základ pro DPH 15% efom 
DPH 15 % 0.00 
Základ pro DPH 21% 11 588 179 83 
DPH 21 % 2 429 317.76; 

Celkem za stavbu s DPH 13 997 497,591 
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MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 
Veřejná zakázka malého rozsahu, limit 80,000,- KČ - 499,999 Kč bez DPH 

L Zadavatel veřejné zakázky: Město Veiké Meziříčí 
Radnická 29/! 
594 13 Velké Meziříčí 
IČ: 00295 671 
zastoupené starostou Ing. Radovanem Necidem 

//, Název veřejné zakázky Retoping atletické ťartanové dráhy a sektorů hřiště u 
3.ZŠ Školní ve Velkém Meziříčí 

III, Seznam oslovených uchazečů 

Název/ Jméno a příjmení IC / Datum narození 
1. SPORT HNE servis, s.r.o. 

Smetanova 944, 604 01, Slavkov u Brna 
25922096 

2. StavoSport s.r.o. 
Přehradní 233, 763 16, Fryjták - Do:re Ves 

29278481 

3, TUSEKO SPORT, spol. s r.o. 
Na armádě 364, 270 62, Rynhoiec 

49825020 

4, SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. 
Mostní 5552, 760 01, Zlín 

2SS60191 

5. sport čité + s.r.o, 
687 12, Bílovice 519 

04929845 

IV, Seznam obdržených nabídek 

Číslo 
nabíd 

ky 

Název / 

Jméno a příjmení 

1C/ Datum 
narození 

Datum 
doručeni 
nabídky 

Čas 
doruče 

ni 

Cena Kč bez DPH Cena Kč 
včetně DPH 

1, sport cíté + s.r.o. 
04929845 

27,09.2016 9:10 /?. oot-  ̂ - G(> .5 

2. 
SPORTOVNÍ 
PODLAHY ZLÍN 

25560191 
29.09.2016 8:00 3 C^- 4 LrJl<. C OQ ~ 

V. Podpisy 

i 
"Ve Velkém Meziříčí dne 30. září 2016 ; 

• i /! / 

Ing. Radovan Necid 
í : / •!! 
\ ixJr 

i,, 

Jiří Oulehla I IJfUh 
L 

MÉSTO Vklkí. xmtití, Radnická 29/1. 594 J3 Velké Meziříčí, 
tel.: 566 781 ni.fcx: 566 535 657,c-maíh mesiQvm(»mcslm-ir-c/, 
internet: wmvjnesimTB.cz, Identifikátor datové sehrůnin: gvebwhm. 
ÍČ; 0029567s. bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č, účtu: ly-í „í;—,: 



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 2014-01-16 Velké Meziřfdí-rekonstrukce fotbalového hřiště 

Objekt: 1 rekonstrukce fotbalového hřiště 

Rozpočet: 1 Výměna povrchu UMT 

Objednatel; IČO: 

DIČ: 

Zhotovitel: IČO; 

DIČ; 

Vypracoval-

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem 

,-ISV 5 778 983,98 2 319 075,35 8 098 059,31 

PSV 0,00 5 328,75 5 328,75 

MON 0,00 0,00 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady • 0,00 0,00 0,00 

Ceikem 5 778 983,95 2 324 404,10 8 103 388,06 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 8 103 388,06 CZK 

Základní DPH 21 % 1 701 711,49 CZK 

Zaokrouhlení 0,45 CZK 

Cena celkem s DPH 9 805 100,00 CZK 

v dne 23.11,2016 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem % 

Zemni práce HSV 0.00 176 800,00 176 800.00 2 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 9 237.96 52 022,04 61 260,00 1 

501 Oprava podloží pro sportovní povrchy HSV 0.00 510 560,00 510 560.00 6 

701 sportovní povrchy HSV 5 30? 746,00 758 012.00 6 065 758,00 75 

99 SSavenlšíní přesun hmot HSV 0,00 100 446,06 100 446.06 1 

709 Demontáže sportcvnšch povrchů PS v 0.00 5 328,75 5 328,75 0 

999 Poplatky za skládky PSU 462 000.00 0,00 462 000,00 6 

Přesuny su'i a vybouraných hmoi PSU 0,00 721 235,25 721 235,25 9 

Cena celker "i 5 778 983,96 2 324 404,10 8 103 388,06 100 

Zpracováno programem BUíLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2 


