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Kraj vysočina 96936 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 
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: 0462/05/2016/ZK 

Dokument uložen u: Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Město Brtnice 

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 r7\ k'/l 
Projednáno s: ORR/Fryšová 14.9.2016 • ' «  R  /  
Právní kontrola: ORR/Tlustoš 15.9.2016 ( 
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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 r,> 
Poznámka: ( 
Subjekt (IČO: 00285668), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hrůza, datum ověření: 14.09.2016 14:31:49): 

Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2016, ID dotace FV01637.0026 

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). 



Kmj Vysočina 
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KUJIP0164W6Z 

FOND VYSOČINY 

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") 

FV01637.0026 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 

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

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800 

bankovní spojení: 

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

nám. Svobody 379, 588 32 Brtnice 
00285668 
Miroslavou Švaříčkovou, starostkou 

Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu: 1466062339/0800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „KOMUNIKACE MOK 5/30 Panská Lhota", 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 1 604 666 Kč 
Výše dotace v Kč 150 000 Kč 
Výše dotace v % 9,35 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 90,65 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč 1 454 666 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. 
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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 dotaci 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. 

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, 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 FV01637.0026", 

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, 
f - 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 platností 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 19. 5. 2016. 
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10) Zastupitelstvo Kra* WsoSi„a dne 13 

V Brtnici dne ?• 

Miroslava Švaříck§v 
starostka 

fhT ití 

V Jihlavě dne. ^ 09, 2016 

JflgTVladimír Novotný 
náměstek hejtmana 

Kraj Vysočina 
Žižkova I?, SI/" 13 Jihlava 

1 7 
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Kraj Vysočina 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) rvu li sl om 

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplněni žád°sti k|iknete na 

„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 
FV01637-19_05_16-28 

Název grantového programu Rozvoj vesnice 2016 

Název projektu KOMUNIKACE MOK 5/30 Panská Lhota 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: město Brtnice 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: obec 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: nám. Svobody 379 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Brtnice 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58832 Identifikační údaje žadatele 
Pošta: Brtnice 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00285668 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNA A. S. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 1466062339/0800 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Miroslava 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Švaříčková 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starostka 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osqba projektu) 

i 

Titul: Ing. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osqba projektu) 

i 

Jméno: Petr 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osqba projektu) 

i 

Příjmení: Denk Žádost zpracoval (kontaktní 
osqba projektu) 

i 

Funkce: vedoucí úřadu 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osqba projektu) 

i 

Email: vedouciuradu@brtnice.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osqba projektu) 

i Tel.: 702169090 

Indentifikačni údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obci) 

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

IČO: Indentifikačni údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obci) 

Název banky: 

Indentifikačni údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obci) 

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Město Brtnice vybuduje zcela novou místní 
komunikaci - MOK 5/30 v intravilánu místní části 
Panská Lhota, na pozemkových parcelách pare. č. 
1307/8, 25-26, dále na pare. č. 1343/8,10 a 1345. 
Projekt bude realizován v místní části Panská 
Lhota, kde je v současnosti 229 trvale žijících 
obyvatel. Veškeré výše uvedené pozemky v k. ú. 
Panská Lhota jsou ve vlastnictví investora tj. 
města Brtnice. 

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

V místní části Panská Lhota chybí dokončení 
infrastruktury. Plánovaná výstavba nové místní 
komunikace je třeba zejména z důvodu propojení 
stávajících místních komunikací, zajištění příjezdu 
k nemovitostem, napojení na sjezdy k parkovacím 
plochám a dokončení odvodnění dešťovou 
kanalizací a napojení na stávající kanalizační 
systém. V současné době je úsek často blátivý a 
povrch cesty je nerovný. Systém místních 
komunikací je třeba logicky propojit na hlavní 
komunikaci, která prochází skrz místní částí 
Panská Lhota (tato je v majetku Kraje Vysočina a 
současně dálkovou cyklotrasou Jihlava - Třebíč -
Raabs). Délka tohoto nového úseku je plánována 
na 114,2 m. V tomto úseku se do budoucna počítá 
i s chodníky, pro které jsou v projektu vytvořeny 
oboustranné koridory šířky dvou metrů. 

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

Cílem projektu je vybudovat zcela novou místní 
komunikaci dlouhozu 114,2 metrů v k. ú. Panská 
Lhota. Celková plocha komunikace bude 580 m2, 
tloušťka komunikace je plánována na 46 cm. 
Podél místní komunikace jsou určeny oboustranné 
koridory šířky 2 metry pro dostavbu chodníku pro 
pěší. Cílem je propojit stávající systém komunikací 
v Panské Lhotě a současně i odvést dešťové vody 
do stávajícího kanalizačního systému. Doplněním 
tohoto nového úseku bude zajištěna přístupnost k 
nemovitostem a parkovacím plochám. 

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

'projekt řeší) 

Obyvatelé města Brtnice, především z místní části 
Panská Lhota. Komunikace bude využita všemi 
cílovými skupinami obyvatel a turisty, kteří do 
Panské Lhoty zavítají po cyklotrase (1,5 km je 
vzdálena zřícenina hradu Rokštejn a Panskou 
Lhotou prochází i dálková cyklotrasa Jihlava -
Třebíč - Raabs), či Brtnické stezce. 



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

Bude vystavěna zcela nová veřejná místní 
komunikace v intravilánu místní části Panská 
Lhota na pozemcích v k. ú. Panská Lhota pare. č. 
1307/8, 25-26, 1343/8, 10 a 1345. Komunikace 
bude sloužit pro zajištění příjezdu k nemovitostem 
a parkovacím plochám. Celková délka komunikace 
je 114,2 metrů, šířka je 5 metrů. Podél komunikace 
jsou určeny oboustranné koridory šířka 2 metry pro 
dostavbu chodníků pro pěší. Projekt počítá i s 
odvedením dešťových vod a napojením na 
stávající kanalizaci v místní části a osazením 
dopravního značení. 

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

-114,2 metrů dlouhý zcela nový úsek místní 
komunikace v místní části Panská Lhota (asfaltový 
beton + infiltrační postřik asfaltovou emulzí) 
- oboustranné koridory šířky 2 metry pro dostavbu 
chodníku pro pěší 
- obruby podél komunikace 
- odvodnění komunikace do stávajícího 
kanalizačního systému 

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

7/2016-10/2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

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

Projekt bude řešen dodavatelsky. Na základě 
výběrového řízení bude vybrána odborná 
dodavatelská firma. Město Brtnice má zkušenosti s 
těmito projekty, neboť každoročně realizuje v 
místních částem města i ve přímo městě výstavbu 
nových místních komunikací i rozsáhlé opravy 
stávajících komunikací. Město má zkušenosti s 
černáním dotací z Kraje Vysočina, ROPu, MK, 
OPŽP a dalších národních zdrojů. 



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 1 604 666 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 9,35 % 

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 0 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 1 454 666 Kč 90,65 % 

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 1 454 666 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 0 Kč ,00 % 

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

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

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 vypořádáni 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 
Příloha č. 2 
Usnesení o 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 

V Brtnici 

- Stručný popis naplnění specifických kritérií 
- Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 
zvolení starostky / prokázání statutárního zástupce města 
- Výpisy z listu vlastnictví a kopie katastrálních map 
- Stavební povolení s doložkou nabytí právní mocí 
- Podrobný položkový rozpočet 
- Fotodokumentace 

dne 19.5.2016 

Razítko a pódpis statutárního 
zástupce žadatele 

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

- ^ P°souzenl žádosti požadované vbodé 14 

- v případě potřeby konkrétní bod žádost, rozepište v samootatnén, dokumentu 

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve vfe* * předkládání projektů 

i'podmínek uvedených k podánl dle 

Na dalél řádek (odřádkování) v tepovém polí se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 



T 

Příloha č.l - Popis specifických kritérií: 

a/ Charakter obnovy komunikace -

Projekt počítá s výstavbou nové komunikace - tzn. bude provedena zcela 
nová komunikace v celé délce - viz. projektová dokumentace. 

b/ Účel předmětné komunikace -

Předmětná komunikace navazuje v intravilánu Panské Lhoty na komunikaci, 
která je v majetku Kraje Vysočina 

c/Využití předmětné komunikace -

Předmětnou komunikaci nepoužívají autobusy nebo pojízdné prodejny 

d/ Vazba předmětné komunikace na cestovní ruch -

Komunikace nemá přímou vazbu na cestovní ruch (lze však podotknout že 
v blízkosti cca 100 metrů vede cvklotrasa Jihlava - Třebíč - Raabs a cca 1.5 km 
odtud se nachází zřícenina hradu Rokštein) 

e/ Bezpečnost chodců na předmětné komunikaci -

Na komunikaci bude realizován zpomalovací režim - tj. budou osazeny svislé 
dopravní značky, které budou regulovat max. povolenou rychlost 30 km/h. 

V projektu isou zakresleny podél komunikace i oboustranné koridory šířky 
2.0 m pro případnou dostavbu chodníku pro pěší. 

f / Počet trvale bydlících obyvatel v místní části -

V místní části Panská Lhota je celkem 229 trvale bydlících obyvatel. 



r POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet: 
Objekt: 
S001 
Stavba 
23-01 

1 D.1. KOmunikace MOK 5/30 Panská Lhota 
Název objektu : ~ 
MOK 5/30 - Panská Lhota 

JKSO : 

Název stavby : J 
Komunikace MOK 5/30 Panská Lhota 

|SKP: 

Projektant: 
Objednatel 
Počet listů: 

Počet měrných jednotek: 
Náklady na MJ: 
Zakázkové číslo 2014-23 

Zpracovatel projektu: Zhotovitel: 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Rozpočtové náklady II. a HI, hlavy Vedlejší rozpočtové náklady | 

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 13 2621 
Z Montáž celkem 31 940 dokumentace skutprovedení ». 6 6311 
R HSV celkem 1 326 171 pojištění dodavatele a díla 13 2621 
N PSV celkem 0 geodetické zaměření a vytýčení 9 9461 
ZRN celkem 1 358 110 Zařízení staveniště 27 162 

ostatní náklady-revize,zkoušky atd. 13 5811 
HZS 0 0 ol 
RN II.a III.hlavy 1 358 110 Ostatní VRN °| 
ZRN+VRN+HZS 1 441 954 VRN celkem 83 844 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 

Datum: 
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: I 
Datum: I 
Podpis: I 

Náklad pro DPH 21,0 % činí: 1 441 954 Kč I 
DPH 21,0 % činí: 302 810 Kč | 
Základ pro DPH 0,0 % činí : 0 Kč | 
DPH 0,0 s /o čin i: 0 Kč 1 
3ENA ZA OBJEKT CELKEM i 1 744 765 Kč 
3oznámka : 

4 J - 1  k i  

t  l > P i i  J ' -
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Stavba: 23-01 Komunikace MOK 5/30 Panská Lhota Rozpočet: 1 
Objekt: S001 MOK 5/30 - Panská Lhota D.1. KOmunikace MOK 5/30 Panská Lh 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 
HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

1 Zemni práce 189 671 ol 0 0 0 
18 Povrchové úpravy terénu 5 338 0 0 0 0 
2 Základy a zvláštní zakládání 42 730 0 0 0 0 
3 Svislé a kompletní konstrukce 4 200 0 0 0 0 
5 Komunikace 740 218 0 0 0 0 
8 Trubní vedení 28 201 0 0 0 0 
87 Potrubí z trub z plastických hmot 40 284 0 0 0 0 
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 70 221 0 0 0 0 
9 Ostatní konstrukce, bourání 1 476 0 0 0 0 
91 Doplňující práce na komunikaci 203 833 0 0 0 0 
M21 Elektromontáže •' 0 0 0 31 940 0 

CELKEM OBJEKT 1 ' 1 , to ,« f o 31 94,0 0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
• 1 Kč v-'1, 

Ztížené výrobní podmínky 0 1,0 1 326 171 13 262 
dokumentace skut.provedení 0 0,5 1 326 171 6 631 
pojištění dodavatele a díla 0 1,0 1 326 171 13 262 
geodetické zaměření a vytýčení 0 0,8 1 326 171 9 946 
Zařízení staveniště 0 2,0 1 358 110 27 162 
ostatní náklady-revize,zkoušky atd. 0 1,0 1 358 110 13 581 

CELKEM VRN 83 844 

i 
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Položkový rozpočet 

<*-

Stavba: 23-01 Komunikace MOK 5/30 Panská Lhota Rozpočet: 1 

Obiekt: S001 MOK 5/30 - Panská Lhota D.1. KOmunikace MOK 5/30 Panská Lhota 

P.č. Číslo položky; Název položky Utiš množství cena / MJ celkem (Kč) 

Díl: 1 Zemní práce 
>1 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 188,80 46,00 8 684,80 >1 

92+96,8 188,80 

2 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 18,75 48,30 905,63 

125*0,15 18,75 

3 1222022D2ROO Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 254,66 82,00 20 882,12 

580*0,38 220,40 

114,2*0,5*0,3*2 34,26 

4 1222022D9ROO Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 254,66 28,50 7 257,81 

5 132201102R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 m3 75,08 347,50 26 090,30 

84*0,6*1,35 68,04 

44*0,4*0,4 7,04 

6 132201109R00 příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor,3 m3 75,08 176,00 13 214,08 

7 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 16,42 829,00 13 608,86 

4*1,8*1,2*1,5 12,96 

2*1,2*1,2*1,2 3,46 

8 162401101R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 1500 m m3 257,23 112,00 28 809,76 8 
254,66+75,08-54,51-180*0,1 257,23 

9 166101101R00 Přehozeni výkopku z hor.1-4 m3 54,51 120,50 6 568,46 

50,4+4,11 54,51 

10 171201101R00 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných m3 18,80 22,60 424,88 10 
(92+96)*0,1 18,80 

11 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 257,23 96,20 24 745,53 

12 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 4,11 92,80 380,94 12 
16,42*0,25 4,11 

13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny m3 50,40 339,50 17 110,80 13 
84*0,6*1,0 50,40 

14 175101109R00 příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 50,40 201,00 10 130,40 

15 181101102RO0 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 580,00 10,80 6 264,00 

16 181301113R00 Rozprostřeni ornice, rovina, tl. 15-20 cm,nad 500m2 m2 125,00 12,50 1 562,50 16 
18,75/0,15 125,00 

17 21690412RZ5 

Celkem za 
Očištěni ploch 

1 Zemní práce 
m2 505,00 6,00 3 030,00 

189 670,86 

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 

18 180402111R00 Založeni trávníku parkového výsevem v rovině m2 125,00 15,00 1 875,00 

19 182001121R00 

Celkem za 
Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině 

18 Povrchové úpravy terénu 
m2 125,00 27,70 3 462,50 

5 337,50 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 

20 212571121R00 Výplň odvodňov. trativodů kamen, drobným těženým m3 20,56 757,00 15 560,89 20 
114,2*0,4*0,45 20,56 

21 212572121R00 Lože trativodů z kameniva drobného těženého m3 6,85 946,00 6 481,99 21 
114,2*0,4*0,15 6,85 

22 212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC m 114,00 42,20 4 810,80 

23 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) m3 3,46 2 785,00 9 624,96 23 
2*1,2*1,2*1,2 3,46 

24 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 7,61 822,00 6 251,31 24 
84,5*0,6*0,15 7,61 

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 42 729,95 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 

25 pc 

Celkem za 
Kabelový podchod z PVC trub DN110 4x vč. dod. 

3 Svislé a kompletní konstrukce 
m 12,00 350,00 4 200,00 

4 200,00 

Díl: 5 Komunikace 

26 564752111R00 Podklad z mechanicky zpev. kameniva 20 cm m2 580,00 200,00 116 000,00 26 
580 580,00 

27 564791111R00 Podklad pro. zpevnění z kameniva drceného 0-63 mm m3 119,40 947,00 113 071,80 27 
580*0,2 116,00 

17*0,2 3,40 

28 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 16,90 143,00 2 416,70 

29 565135121U00 Asf beton podkl ACP16 tl50mm 3m- m2 580,00 200,00 116 000,00 

30 566201111R00 Úprava krytu kamenivem drceným do °'g|r§^2') z 3 m2 505,00 43,40 21 917,00 



Položkový rozpočet 

Stavba: 23-01 Komunikace MOK 5/30 Panská Lhota Rozpočet: 1 
Objekt: S001 MOK 5/30 - Panská Lhota D.1. Komunikace MOK 5/30 Panská Lhota 

P.Čr Číslo položky Název položky MvL množství cena / MJ celkem (Kč) . 
31 569211112R00 Zpevněni krajnic, štěrkoplsek/kamen.těžené tl.6 cm m2 145,00 46,70 6 771,50 31 

145*0,5*2 145,00 

32 572753111R00 32 
Vyrovnáni povrchu krytů asfaltovým betonem AC011 tl.2-3cm 

505*0,025*1,8 

t 22,73 

22,73 
1 946,00 44 222,85 

33 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 1 085,00 17,70 19 204,50 33 
580+505 1 085,00 

34 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 580,00 8,30 4 814,00 34 
580 580,00 

35 577144211U00 Asf bet obrus AC011 II tl 50mm - 3m m2 1 085,00 263,00 285 355,00 35 
580+505 1 085,00 

36 596111111RU2 Kladeni dlažby mozaika 1 barva, lože z kam.do 4 cm zámková 36 

Celkem za 

dlažba HBB 8 cm 

4,5*3+4*0,85 

5 Komunikace 

m2 16,90 

16,90 
618,00 10 444,20 

740 217,55 
Díl: 8 Trubní vedení 

37 899201111R00 Osazeni mříži litinových s rámem do 50 kg kus 3,00 222,00 666,00 

38 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 4,00 1 803,00 7 212,00 

39 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšeni poklopu kus 5,00 1 693,00 8 465,00 

40 55340370 Mříž s rámem 500/500/160 C250 kus 3,00 3 048,36 9 145,08 

41 55343910 Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm kus 3,00 904,40 2 713,20 41 
Celkem za 8 Trubní vedení 28 201,28 

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 
42 877315221U00 MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN150 kus 3,00 287,00 861,00 42 

3 3,00 

43 877355221U00 MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN200 kus 85,00 308,00 26 180,00 43 
85 85,00 

44 28611151.A Trubka PVC kanalizační hladká d160x3,6x1000mm SN4 kus 3,15 97,24 306,31 44 
3*1,05 3,15 

45 28611156.A Trubka PVC kanalizační hladká d200x4,5x1000mm SN4 kus 89,25 144,95 12 936,79 45 

Celkem za 
85*1,05 

87 Potrubí z trub z plastických hmot ) 
89,25 

40 284,09 
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 
46 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin kus 4,00 328,00 1 312,00 

47 895941311RT2 Zřízeni vpusti uliční plast, včetně dodávky uliční vpusti 47 
WAWIN DN630 kus 4,00 7 400,00 29 600,00 

48 899101111R00 Osazeni poklopu s rámem do 50 kg kus 4,00 184,00 736,00 

49 286971507 Dno šachtové TEGRA 600/200mm přimé pro potrubí KG kus 3,00 4 885,06 14 655,18 

50 286971508 
Dno šachtové TEGRA 600/200mm úh 30° pro potrubí KG kus 1,00 4 878,89 4 878,89 

51 28697I53 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm kus 4,00 2 467,20 9 868,80 

52 28697159 

Celkem za 
Poklop PE A15 do šachtové roury D=600 mm 40t 

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 
kus 4,00 2 292,44 9 169,76 

70 220,63 
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 
53 919735113R00 

Celkem za 
Řezáni stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm 

9 Ostatní konstrukce, bourání 
m 12,00 123,00 1 476,00 

1 476,00 
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 
54 914001112ROO Montáž svislých dopr.značek kus 4,00 880,00 3 520,00 
55 91549121.1R00 Osazeni vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm 

114,2*2+2,5*4+2*1,5 

m 241,40 

241,40 

94,60 22 836,44 

56 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně 
obrubníku ABO 4-5 50/5/25 m 8,00 217,00 1 736,00 

57 
2*3+2*1 8,00 

57 916991191R00 příplatek za provedeni oblouku r do 20 m m 8,00 28,00 224,00 

58 
4*2 8,00 

58 917762111RT7 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně 
obrubníku ABO 2 -15 100/15/25 m 7,00 406,50 2 845,50 

59 917862111RT5 
2*3,5 7,00 

59 917862111RT5 Osazeni stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně 
7,00 

obrubníku ABO 13-10 100/10/25 m 234,40 324,00 75 945,60 
114,2*2+4*2,5+2*1,5 241,40 
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Položkový rozpočet 

W .stavba: 
f obiekt: 

23-01 Komunikace mui\o/ju hanská Lhota 
<$001 MOK - Panská Lhota 

Rozpočet: 1 
D.1. Komunikace MOK 5/30 Panská Lhota 

• • MJ.-.- množství cena/MJ 

60 
61' 
6? 

PC91-01 

40444741 

592162116 

Siín.zrcadlo DN900 - h=4.0m u+ivl 

Zn dop ref 
Přldlažba silniční nizká ABK 50/25/8 přírodní 

ks 

KUS 
kus 

1,00 

4,00 

506,94 

506,94 

920,33 

6 800,00 

2 371,04 

61,19 

6 800,00 

9 484,16 

31 019,66 

63 998225111R00 

Celkem za 

(241,4/0,5)*1,05 
Přesun hmot, pozemní komunikace, k^£živičný ^ 

91 Doplňující práce na komunikaci 
t 

1,00 

4,00 

506,94 

506,94 

920,33 53,70 49 421,55 

203 832,91 

Díl: 
64 

65 

66 

67 

68 

M21 
210202036RT1 

210204002RT1 

210220021RT1 

210810045RT1 

PC 

OélHĚŠiĚŠ. 

Elektromontáže 
Svítidlo výbojkové na sloup 4461602 SHC 70 včetně 
dodávky 4461602 + SHC 70 
Stožár osvětlovací sadový - ocelový dl.5.0m včetně dodávky 

stožáru + elektrovýzbroj 
Vedenf uzemňovacl v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku 

FeZn 30 x 4 mm ...... 
Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uloženy včetne 

dodávky CYKY 3Ax1.5 

44*1,1 
Připojeni jednotí, stož.na VO 

M21 Elekirómontáže 

kus 

kus 

m 

m 

kpl 
» ' b 

2,00 

2,00 

44,00 

48,40 

48,40 

1,00 

• 6 030,00 

5 530,00 

71,40 

45,00 

3 500,00 

12 060,00 

11 060,00 

3 141,60 

2 178,00 

3 500,00 

31 939;60 
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