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Krqvysůtma 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

96938 

Název dokumentu: Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 

Schváleno: ZK Datum: 13.9.2016 Č.usnesení: 0462/05/201 6/ZK 

Dokument uložen u: Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Město Velká Bíteš 

Smluvní částka: 1) 150000.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor regionálního rozvoje 

Podpis zajistit do: 21.9.2016 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis 

Zpracoval: ORR/Hrůza 14.9.2016 

Projednáno s: ORR/Fryšová 14.9.2016 

Právní kontrola: ORR/Tlustoš 15.9.2016 

Předkládá: ORR/Hrůza 14.9.2016 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ORR/Fryšová 14.9.2016 

Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 14.9.2016 

Správce rozpočtu: OE/Tesařová 16.9.2016 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 00295647), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hrůza, datum ověření: 14.09.2016 14:36:44): 

Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2016, ID dotace FV01637.0030 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 150000, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 3639, ORJ: 1362, ORG: POL: UZ: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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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") 

FV01637.0030 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 

Cl. 1 
Smluvní strany 

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

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800 

Město Velká Bíteš 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupeno: 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 

Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš 
00295647 
Ing. Milanem Vlčkem, starostou 

Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 9005-1822751/0100 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Rekonstrukce cesty Jestřábí - Březka, 4. etapa", 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. 
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ČI. 4 
Závazek Příjemce 

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 150 000 Kč (slovy: stopadesáttisíc 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 jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši. 

Celkové náklady akce 784 896 Kč 
Výše dotace v Kč 150 000 Kč 
Výše dotace v % 19,11 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 80,89 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 634 896 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 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 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 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 nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 

Strana 2 (celkem 7) 



ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude 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 dotací k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 10. 2017. 

2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve 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 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) náklady na právní spory, 
j) náklady na publicitu, 
k) nákup strojů, počítačů a software, 
I) nájem, nákup zásob, nákup přístrojů spotřební elektroniky, 
m) náklady na reprezentaci, 
n) informativní měřiče rychlosti a zpomalovací semafory. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) opravy a technické zhodnocení místní komunikace, 
b) opravy, technické zhodnocení nebo pořízením stavby přilehlého chodníku. 

6j 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, 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 Fondu Vysočiny ID FV01637.0030", 

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. 10. 2017. 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 30. 11. 2017 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.fondvysociny.cz, která bude obsahovat: 
- stručný popis realizované akce, 
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 

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 smlouvy k přeměně nebo 
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 
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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. 

3) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka nebo samolepka 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 ČI. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

5) „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, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

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. 
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ČI. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) 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. 

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

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné 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, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Luděk Hrůza, tel: 564 602 543, email: 
hruza.l@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 ČI. 13 
odst. 3 této smlouvy. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu 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. 

7) 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. 

I 
8) 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. 

9) Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 18. 5. 2016. 
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10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraie Vvsočina dnp 1 ̂  a 
2016 usnesením č. 0462/05/2016/ZK. ysoona dne 13, 9. 

Ve Velké Bíteši dne 
3 -10- 2010 

V Jihlavě dne 2 1. 09. 2016 

Ing. Milan Vlček 
starosta X IshĚS 

8ÍTĚ$. 

!g. Vladimír Novotný 
náměstek hejtmana 

Kraj Vysočina 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
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Kraj Vysočina 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) FVQiéSJ. 0050 
Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01637-20_05_16-35 

Název grantového programu Rozvoj vesnice 2016 

Název projektu Rekonstrukce cesty Jestřábí - Březka, 4. etapa 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Město Velká Bíteš 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obec 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Masarykovo náměstí 87 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Velká Bíteš 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 59501 Identifikační údaje žadatele 
Pošta: 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00295647 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: KOMERČNÍ BANKA A.S. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 9005-1822751/0100 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Ing. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Milan 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Vlček 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta města 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Ing. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Lenka 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Kerberová Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: referentka odboru majetkového 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: lenka.kerberova@vbites.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 566789132 

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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Velká Bíteš / místní část Březka / Velkomeziříčsko 
- Bítešsko 

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

Rekonstruovaná cesta mezi místními částmi Velké 
Bíteše Jestřábím a Březkou je opravována z 
vlastních zdrojů s použitím finančních prostředků z 
dotačních titulů. V minulých letech byla provedena 
kompletní rekonstrukce tří etap, do nichž bylo 
investováno celkeml .500,000 Kč. Předmětem 
poslední 4. etapy jsou dva poslední úseky, které 
jsou ve značně poškozeném stavu a nesplňují 
požadavky na sjízdnost. V místě se nachází 
výmoly, díry, trhliny a vydrolený kryt vozovky až na 
vrstvu podloží. 

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

Cílem projektu je: 
1. Zlepšení dopravní obslužnosti místních částí 
Jestřábí a Březka 
2. Zlepšení podmínek pro cyklistiku a jízdu na 
koních 
3. Zvýšení mobility obyvatel 
4. Zvýšení dostupnosti krajiny a turistických míst v 
okolí 
5. Do budoucna lze předpokládat zvýšení 
cestovního ruchu a turistiky 
6. Zlepšení dopravního spojení za občanskou 
vybaveností do větších okolních měst 

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

Cílové skupiny: 
1. Obyvatelé místních částí Jestřábí, Březka, 
Jindřichov, Holubí Zhoř a okolních obcí, kteří 
využijí danou komunikaci k dopravě do 
zaměstnání, do školy, k lékaři a k veškeré 
občanské vybavenosti, která se nachází v okolí 
2. Turisté Kraje Vysočina a okolí Velké Bíteše 
3. Cyklisté, jak z místních částí, tak i z širšího okolí 

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

Rekonstrukce dvou úseků rekonstruované 
komunikace, která se nachází mezi místními 
částmi Velké Bíteše - Jestřábí a Březka, je v 
nevyhovujícím stavu. Součástí rekonstrukce bylo 
provedeno rozrytí svrchního krytu vozovky v šířce 
4m (stávající šířka) a následně by byla pláň 
zhutněna, Po té by byla uložena vrstva hrubého 
penetračního makadamu PMH a finální 
dvojnásobná úprava povrchu živičným nátěrem a 
posypem. Bližší popis je doložen v samostatné 
příloze žádosti. 

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

Výstupy projektu: 
1. Zvýšení dopravní obslužnosti pro místní části -
Březka (91 obyvatel), Jestřábí (40 obyvatel) a 
okolních obcí Holubí Zhoř (160 obyvatel), 
Jindřichov (114 obyvatel). Celkem se to týká 405 
obyvatel. 
2. Kompletní rekonstrukce dvou úseků cesty široké 
4 m v celkové délce 409 m (úsek č. 1 délky 133 a 
úsek č. 2 délky 276m) 



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

08/2016-09/2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

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

Stavební práce budou realizovány odborným 
dodavatelem vybraným na základě zadávacího 
řízení. Práce budou dozorovány investičními 
technicky, kteří jsou zaměstnanci města a mají tuto 
činnost v pracovní náplni. 

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 784 896 Kč 100,00 % 

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 

Požadovaná výše 
dotace 150 000 Kč 19,11 % 

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 

- z toho investiční 
dotace 150 000 Kč 100,00 % 

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 

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 % 

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 

Spoluúčast žadatele 634 896 Kč 80,89 % 

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 

- z toho investiční 
spoluúčast 634 896 Kč 100,00 % 

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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 % 

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

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

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.) 

územních rozpočtů 
3 Kopie dokladu o vlastnictví komunikace - výpis z KN, snímek z KM) 

dokumentace) 
7. Fotodokumentace stávajícího stavu 

dne 18.05.2016 V e Velké Bíteši 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 

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

- je formulář žádostí kompletně vyplněn 

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

- v případě potřeby konkrétní bod žádostí 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 



Masarykovo námčstí 87, 595 01 Velká BlteS 
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ | Městský úřad Velká Bíteš 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 

ROZVOJ VESNICE 2016 

Rekonstrukce cesty Jestřábí - Březka, 4. etapa 

a) Charakter obnovy komunikace 

Pro celkovou obnovu byly zvoleny dva úseky komunikace mezi místními částmi Březka a Jestřábí. 
Tato akce navazuje na předchozí prováděné rekonstrukce tří úseků a tato etapa by měla být poslední akcí 
závěrečné fáze celé rekonstrukce. Stávající komunikace s asfaltovým povrchem je v několika místech značně 
narušena, až na podkladní nosné vrstvy. Objevují se zde výmoly, trhliny a díry, ve kterých se zadržuje voda. 
V některých místech je komunikace značně zúžena a i krajnice z části utržena. Vzhledem k častému výskytu 
poruch, bylo zvoleno provedení opravy v celém rozsahu těchto dvou úseků komunikace. Stávající 
nevyhovující konstrukce vozovky bude v rámci rekonstrukce rozryta, následně zhutněna, doplněna vrstvou 
hrubého penetračního makadamu se zhutněním a následně bude povrch upraven finálním dvouvrstvým 
nátěrem asfaltovou emulzí s posypem a následný zadrcením. 

b) Účel předmětné komunikace 

Předmětná komunikaci, která tvoří významnou spojnici mezi místními částmi Jestřábím a Březkou. 
Tato komunikace je také využívána okolními obcemi Jasenice, Holubí Zhoř a Jindřichov. Obyvatelé těchto 
místních částí hojně využívají komunikaci při cestách do Velké Bíteše, mezi obcemi samotnými a po 
zlepšení její sjízdnosti lze očekávat, že se z ní stane plnohodnotné dopravní spojení do města Velká Bíteš za 
občanskou vybaveností. 

c) Využití předmětné komunikace 

Předmětná komunikace je více využívána obyvateli místních částí k cestě do města Velká Bíteš, 
která je lokálním centrem s veškerou občanskou vybaveností. Jedná se o komunikaci, na které je integrovaná 
doprava automobilová, cyklisté a jezdci na koních. Daná komunikace je využívána technickými službami 
města Velká Bíteš, které zajišťuji jak svoz komunálního a tříděného odpadu z místních částí, tak i sečení 
trávy a další činnosti na městských pozemcích v místních částech. V místní části Březce je v současné době 
provozována prodejna potravin, jejíž zásobování bude možné, po opravované komunikaci. Předmětná 
komunikace nadále sloužila jako objízdná trasa pro veřejnou dopravu, a to při uzavírce dálnice. V rámci 
oprav autobusy nestíhaly po objízdné trase jízdní řády, a proto se daná komunikace používala jako objízdná. 

d) Vazba předmětné komunikace na cestovní ruch 

Po této komunikaci je trasována cyklotrasa č. 5183 Demáčky - Naloučany. Dále se zde nachází 
hipotrasa Dukovany - Javorek. Uvedená komunikace zpřístupňuje krajinu jihozápadně od města Velká Bíteš, 
kde se nacházejí turisty přírodně opomíjená místa. Na návrších u Březky a Jasenice se neskýtají daleké 
výhledy na celou níže položenou oblast třebíčského masivu. U Jestřábí se dále nachází přírodní památka 
Olšoveček, vodní a mokřadní biotop s výskytem chráněných živočichů. Daná lokalita o rozloze 2,4637 ha se 
nachází v rozsáhlém lesním komplexu, jižně od Velké Bíteše. Co se týká kulturních památek, nesmíme 
opomenout kostel sv. Klimenta na návrší a kapli sv. Máří Magdaleny uprostřed vesnice Jasenice, kteří mají 
znaky románský architektury ze 13. stol. Zlepšení dopravní obslužnosti a zkvalitnění povrchů cyklotrasy 
přispěje ke zvýšení turistické atraktivity místa a spolu s nabídkou ubytování ve Velké Bíteši a další 
propagací turisticky zajímavých míst lze očekávat větší počet turistů v regionu. 

ROZVOJ VESNICE 2016 



e) Bezpečnost chodců na předmětné komunikaci 

V současné době je komunikace ve dvou úsecích, kterých se týká rekonstrukce zúžena. Průjezdný 
vtvř-metrový profil je v těchto úsecích značně zúžený. Příčina je způsobena výmoly, trhlinami, výtluky a 
v některých místech strženou krajnicí. Rekonstrukce komunikace do původního 4-metrového profilu tak 
zvýší bezpečnost pěších i cyklistů, kteří se zde pohybují. 

f) Počet trvale bydlících obyvatel v místní části 
Počet trvale bydlících obyvatel v místních částech Březka činí 91 obyvatel a Jestřábí 40 obyvatel. A protože 
se jedná o spojnici mezi dvěma místními částmi (Březka, Jestřábí) je konečný průměr 65 obyvatel. 

Jméno a podpis statutárního zástupce obce: 

Ing. Milan Vlček 
starosta města 

Ve Velké Bíteši 18. 05. 2016 
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Měna Kč 
Kíi. 

popis 

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH 
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» DPH Celkem s DPH 
•"•***"!_ ^p8W> UHi i • ReKonstruKce cesty JestraDl - urezKa, • 

Stavba .„i,,. {. 1 mezi místními iástmi Jestřábi - Březka 
Objekt oprava úseku 

1. Zemni Práce 

001 113108-.42 

002 

Rozryti krytu z kameniva bez zhutněni s živičným pojivem 

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 

532,000 m2 29,80 15 853,60 

532,000 m2 21,00 11 172,00 

21% 19182,86 

21% 13 518,12 

Součet za 1 - Zemni práce 27 025,60 32 700,98 

5. Komunikace 

003 566201111 

004 573411113 

005 57í11lHr 

00b 5743B1H2 

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 532,000 m2 40,50 21 646,00 21% 26 070,66 
doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2 
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu 532,000 m2 38,30 20 375,60 21% 24 654,48 
v množství 1,25kg/m2 
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací 8 posypem z asfaltu 532,000 m2 51,90 27 610,80 21% 33409,07 
v množství 1,8 kg/m2 
penetračnl makadam hrubý PMHtl 100 mm 532,000 m2 215,00 114 380,00 21% 138 399,80 

Soufiet za 5 - Komunikace 

^^^^^^^j^fTofjřávaúáekurTrTiezinilstňlnTčástrlTjéstřabnBřězka 

183 912,40 

210 938,00 

222 534,00 

255 234,98 

% DPH Základ Celkem s DPH 

44 296,98 255 234.98 210 938,00 
Skladní sazba 

44 296,98 255 234,98 210 938,00 
CELKEM 
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CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH 
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Měna: K6 
Pof. K6d PODiS Množství M.i. Cena/m.!. Cena celk. % DPH Celkem s DPH 

Objekt: Oprava úseku č. 2 mezi mfstnimi částmi Jestřábi - Březka 

j. Zemni práce 

o01 113108442 Rozryti krytu z kameniva bez zhutněni s živičným pojivem 1 104,000 m2 29,80 32 899,20 21% 39 808,03 

002 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním 1 104,000 m2 21,00 23184,00 21% 28 052,64 

Součet za 1 - Zemni práce 56 083,20 67 860,67 

g. Komunikace 

003 566201111 Úprava kiytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2 

1 104,000 m2 40,50 44 712,00 21% 54 101,52 

004 573411113 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu 
v množství 1,25 kg/m2 

1 104,000 m2 38,30 42 283,20 21% 51 162,67 

005 573411115 Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu 
v množství 1,8 kg/m2 

1 104,000 m2 51,90 57 297,60 21% 69330,10 

006 574381112 Penetračnl makadam hrubý PMH tl 100 mm 1 104,000 m2 215,00 237 360,00 21% 287 205,60 

Součet za 5 - Komunikace 381 652,80 461 799,89 

CELKtM Objekt: Oprava úseku č. 2 mezi místními částmi Jestřábí - Bfezka 437 736,00 S29 660,56 

p^p.* DPH: 

.j.ns %DPH Základ ' DPH CelkemsDPH Počal 

TaWadnl sazba 21% 437 736,00 91 924,56 529 660,56 6,00 

-ELKEM 437 736,00 91 924,56 529 660,56 

t 



REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY 

Stavba: Rekonstrukce cesty Jestřábi - Březka, 4. etapa 

Objekt: Oprava úseku č. 1 a a. 2 mezi místními částmi Jestřábí - Březka 

Objekt Oprava úseku č. 1 mezi místními částmi Jestřábí - Březka 
Základ ceny; 210 938,00 bez DPH 

DPH: 44 296,98 DPH 

Celkem s DPH: 255 234,98 s DPH 

CENA CELKEM 255 235,- s DPH (úsek č. 1) 

Objekt: Oprava úseku 6.2 mezi mfst„ímf aástmi jes,řab( _ Březka 

Základ ceny: 437 736,00 bez DPH 

DPH: 91 924,56 DPH 

Celkem s DPH: 529 660,56 s DPH 

CENA CELKEM 529 661,- s DPH (úsek č. 2) 

Součet ceny za opravu úseku gUf, mni místními _h[ 

CENA CELKEM 255 235,- s DPH (úsek č. 1) 

CENA CELKEM 529 661,- s DPH (úsek č. 2) 

CENA CELKEM _7lM 896,- s DPH (úsek č. 1 + úsek č 21 



VÝPIS ZE SOUHRNU USNESENÍ 
ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 56/2016 

konané dne 26.09.2016 

Usnesení č. 19/56/16/RM: 

Rada města Velká Bíteš rozhoduie i i7=n,ř;+ 
FV01637.0030) s Krajem Vysočina, Žižkova 5  ̂587 33 lihia° p°#k*nutí dotace (ID 
„Rekonstrukce cesty Jestřábí - Březka, 4. etapa" ' Jihlava, IC: 70890749 na akci 
odpovědnost: odbor majetkový 
řešitel: Ing. Lenka Kerberová 
termín: 31.10.2016 

U y v i ' 

X 

Ing. Milan Vlček 
starosta města 


