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Název dokumentu; Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 
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Dokument uložen u: Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: Město Nové Město na Moravě 

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 

/J 
Zodpovídá: Příkazce operace: ORR/Fryšová 14.9.2016 

Správce rozpočtu: OE/Tesařová 16.9.2016 f,1 
Poznámka: ^ 
Subjekt (IČO: 00294900), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: hrůza, datum ověření: 14.09.2016 12:37:11): 

Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2016, ID dotace FV01637.0003 

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, príp. 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 POSKYTNUTÍ 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") 

FV01637.0003 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: 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 

a 

Město Nové Město na Moravě 
se sídlem: Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
IČO: 00294900 w 

zastoupeno: Michalem Šmardou, starostou 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 9005-1320751/0100 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Oprava místní komunikace Pohledec - 2. 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 637 546 Kč 
Výše dotace v Kč 150 000 Kč 
Výše dotace v % 23,53 % z celkových nákladů na akcí 
Podíl Příjemce v % 76,47 % z celkových nákladů na akcí 
Podíl Příjemce v Kč 487 546 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 ksíti, 

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 FV01637.0003", 

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. 

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 2. 5. 2016. 
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10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 13. 9. 
2016 usnesením č. 0462/05/2016/ZK. 

V Novém Městě na Moravě dne V..:.'.rV Jihlavě dne 1C O^lcAG 21. 09. 2016 

TO |M \* teriMx-imia? V. 
Michal Šmarda 

starosta I <í!íl íííílk 
w 1 r % H l& 
t v ' o,: 
V •••• •>/ 

g. Vladimír Novotný 
náměstek hejtmana 

Kraj Vysoana 
Žižkova 57, SS? 33 Jihlava 
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Kraj vysočina 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) BJ04b&. OD'OS 

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

FV01637-02_ 05_16-3 

Název grantového programu Rozvoj vesnice 2016 

Název projektu Oprava místní komunikace Pohledec - 2.etapa 

Přesný název: Město Nové Město na Moravě 

Právní forma: město 

Ulice: Vratislavovo náměstí 103 

Obec: Nové Město na Moravě 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 59231 

Pošta: 

IČO/RČ: 00294900 

Název banky: KOMERČNÍ BANKA A.S. 

Číslo účtu: 9005-1320751/0100 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Michal 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Šmarda 

Funkce: starosta města 

Titul: Ing. 

Jméno: Andrea 

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Kramárová 

osoba projektu) Funkce: referent odboru ISM 

Email: andrea. kramarova @ meu.nmnm.cz 

Tel.: 566598353 

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 

Přesný název: 
Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, IČO: 

pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Název banky: pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí) 

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Pohledec - místní část města Nové Město na 
Moravě , okres Žďár nad Sázavou, k.ú. Pohledec, 
parcela č. 137/1, 176, 177/3, 179/1, 181, 
570/1 

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

V projektu se město zaměřilo na další část vedlejší 
místní komunikace v místní části Pohledec. Tato 
komunikace na jedné straně navazuje na 
opravenou komunikaci z roku 2015, na druhé 
straně ústí do krajské komunikace č. 360 vedoucí 
skrze Pohledec. Podél zmiňované opravované 
komunikace, která je předmětem 2. etapy a 
žádosti o dotaci, se nachází rodinné domy, 
hasičská nádrž, dětské hřiště s herními prvky a 
veřejněpřístupné tenisové kurty. Zmiňovaná 
komunikace take tvoří jednu ze tří přístupových 
cest k mateřské školce. V místě, kde se schází 
tato místní komunikace s krajskou silnicí se 
nachází budova hasičské zbrojnice poskytující 
kompletní zázemí místnímu SDH včetně hasičské 
mládeži. 

Komunikace je celoročně udržována, v zimním 
období je však z důvodu špatného povrchu údržba 
obtížná. Zmiňovaná komunikace slouží především 
místním občanům bydlícím v této části, občanům, 
kteří využívají služby mateřské školy, navštěvují 
dětské hřiště, tenisových kurtů a také hasičskému 
sboru (využití komunikace pro doplnění vody 
z hasičské nádrže do hasičský aut). 
Oprava této místní komunikace je důležitá nejen 
s přihlédnutím na potřeby místních obyvatel ale 
také z důvodu cestovního ruchu (nedaleko 
komunikace se nachází rodný dům malíře Josefa 
Jambora, obcí vede cyklotrasa NMnM - Jimramov 
a zpět). 

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

- oprava místní celoročně udržované komunikace 
na ploše 1142 m2, v délce přes 490 bm a šířce od 
2,3 m do 6,4 m. 
- osazení 130 metrů obrubníků 
- zkvalitnění infrastruktury obce Pohledec 
- udržení dosavadního zájmu obyvatel o činnost a 
rozvoj obce 
- zachování přírodního a kulturního stavu krajiny 
- zajištění kvalitnějšího přístupu k občanské 
vybavenosti (MŠ, dětské hřiště, tenisové kurty, 
hasičksá zbrojnice, hasičská nádrž 



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

Místní obyvatelé včetně občanů z Nového Města 
na Moravě, sportovci, rekreanti, návštěvníci i 
turisté mikroregionu. 

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

Předmětem žádosti o dotaci je II. etapa 
rekonstrukce místní komunikace v místní části 
Pohledec města Nové Město na Moravě. Práce 
budou probíhat na parcelách č. 137/1,176,177/3, 
179/1,181, 570/1. Celková délka rekonstruované 
komunikace je dle PD přes 490 bm a ploše 1142 
m2. Celá etapa je rozdělena na dvě části - část A 
a část B. 
V části A bude stávající vrchní vrstva komunikace 
odstraněna do hloubky 20 cm pod novou niveletu 
komunikace, zbývající vrstva bude srovnána a 
zhutněna tak, aby vrstva podloží byla min. 200 
mm. V místě napojení komunikace na krajskou 
silnici č. 360 budou také odstraněny stávající 
obrubníky a osazeny nové do betonového lože. 
Nová vrstva této části komunikace bude tvořena 
pdkladní štěrkodrtí tl. 10 cm, dále vrstva z 
obalovaného kameniva tl. 5 cm a na ni bude 
následovat krycí asfaltový beton tl. 5 cm. V 
místech komunikace, kde nebudou osazeny 
obrubníky bude krajinice tvořena z recyklátu šířky 
25 cm. 
V části B bude provedeno odfrézování stávajícího 
asfaltového krytu v tl. 0-5 cm . V prostoru u 
dětského hřiště budou odstraněny staré obrubníky 
a nahrazeny novými silničními do betonového lože, 
v ostatních místech bude provedena krajnice 
z recyklátu šířky 25 cm. Následovat bude realizace 
krycího asfaltového betonu tl. 6 cm. 

Realizací opravy komunikace vznikne další část 
opravené infrastuktury místní částí, která je 
jednostranně propojena s krajskou silnicí č. 360 
vedoucí středem obce. Rekonstrukce komunikace 
je v současné době prioritou místní části. Její 
funkčnost je důležitá pro občany, kteří podél 
komunikace bydlí, ale také pro uživatele mateřské, 
uživatele dětského hřiště, tenisového kurtu i členy 
sboru dobrovolných hasičů. Realizací této II. etapy 
dojde ke kompletní obnově místní komunikace v 
Pohledci. 



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

- rekonstrukce části místní komunikace na ploše 1 
142 m2, délce přes 490 bm 
- osazení 130 bm obrubníků podél některých částí 
místni komunikace 
- oprava komunikace zvýší bezpečnost na 
komunikaci, zkvalitní infrastrukturu obce 
především s ohledem na občanskou vybavenost, 
která se nachází podél zmiňované komunikace 

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

zahájení 1.8.2016 (případně po podpisu smlouvy o 
získání dotace), ukončení do 31.11.2016 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

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

Město Nové Město na Moravě je povinno 
zajišťovat opravy a údržbu obecních majetků 
včetně komunikací výhradně ze svého rozpočtu. 
V rámci této činnosti byly provedeny rozsáhlé 
opravy místních komunikací, výstavby a 
bezbariérové úpravy chodníků i stavby celých 
nových kompletních komunikací, popř. 
cyklostezek. Tato činnost je plně organizována a 
zajišťována odborem Měli Nové Město na Moravě, 
Odborem Investic a správy majetku, který úzce 
spolupracuje s ostatními odbory a odbornými 
firmami při zajištění a dodržení dlouhodobého 
harmonogramu oprav, údržby a rekonstrukce 
majetku města. Rekonstrukce, opravy a údržby 
komunikací většího rozsahu jsou zajišťovány na 
základ smlouvy odbornými firmami. 

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 637 546 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 23,53 % 

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 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 

- z toho neinvestiční 
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 

Spoluúčast žadatele 487 546 Kč 76,47 % 

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 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 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 487 546 Kč 100,00 % 

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

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



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

žadatel není plátcem DPH • 

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejnenim vybranych udaju o projektu 
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
pridelene podpory pro ucely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

12. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) 
Žadatel prohlašuje, že má: 

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

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci. 
1?-^oh'áš!níŽa?a!e,e,oúčetním obdobř (naplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodne s kalendarnim 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.) 

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií 
2. Výpis z katastru nemovitostí včetně katastrální mapy- Kopie dokladu o vlastnictví 
komunikace a pozemků pod komunikací 
3. Položkový rozpočet včetně projektové dokumentace /\í, ii'v v v; 

4. Fotodokumentace stávajícího stavu "i LJ -v -í 
5. Stavební povolení k realizaci stavby s nabytím právní mociu fy$jjj j|||>K 
6. Smlouva o právu provést stavbu uzavřená s Krajem Vysočina, příloha pode , 
zákona250/2000 Sb. j . \ /i1 i 

L  / ' ( )  \  

V Novém Městě na Moravě dne 02.05.2016 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

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

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu 

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

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

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



Příloha fi. 1 ROZVOJ VESNICE 2016 

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií 

a) charakter obnovy komunikace 
Předmětem žádosti o dotaci je 2. etapa rekonstrukce místní komunikace v místní části 
Pohledec města Nové Město na Moravě. 
Tato komunikace na jedné straně navazuje na opravenou komunikaci z roku 2015, na druhé 
straně ústí do krajské komunikace č. 360 vedoucí skrze Pohledec. Podél zmiňované 
opravované komunikace, která je předmětem 2. etapy a žádosti o dotaci, se nachází rodinné 
domy, hasičská nádrž, dětské hřiště s herními prvky a veřejněpřístupné tenisové kurty. 
Zmiňovaná komunikace take tvoří jednu ze tří přístupových cest k mateřské školce. V místě, 
kde se schází tato místní komunikace s krajskou silnicí se nachází budova hasičské zbrojnice 
poskytující kompletní zázemí místnímu SDH včetně hasičské mládeži. 

Celková délka rekonstruované komunikace (v plné její šíři) přesahuje dle PD délku přes 490 
bm a plochu 1142 m2. Celá etapa je rozdělena na dvě části - část A a část B. 
V části A bude stávající vrchní vrstva komunikace odstraněna do hloubky 20 cm pod novou 
niveletu komunikace, zbývající vrstva bude srovnána a zhutněna tak, aby vrstva podloží byla 
min. 20 cm. Y místě napojení komunikace na krajskou silnici č. 360 budou také odstraněny 
stávající obrubníky a osazeny nové do betonového lože. Nová vrstva této části komunikace 
bude tvořena pdkladní štěrkodrtí tl. 10 cm, dále vrstva z obalovaného kameniva tl. 5 cm a na 
ni bude následovat krycí asfaltový beton tl. 5 cm. V místech komunikace, kde nebudou 
osazeny obrubníky bude krajinice tvořena z recyklátu šířky 25 cm. 
V části B bude provedeno odfrézování stávajícího asfaltového krytu v tl. 0-5 cm . V prostoru 
u dětského hřiště budou odstraněny staré obrubníky a nahrazeny novými silničními do 
betonového lože, v ostatních místech bude provedena krajnice z recyklátu šířky 25 cm. 
Následovat bude realizace krycího asfaltového betonu tl. 6 cm. 

b) účel předmětné komunikace 
Komunikace, má charakter místní komunikace v místní části Pohledec. Kromě této základní části tvoří 
napojení na krajskou silnicí č.360. V převážné míře ji využívají místní obyvatelé při dopravě a 
docházce za občanskou vybaveností, která se podél komunikace nachází - hasičská nádrž, hřiště s 
herními prvky, tenisové kurty, rodinné domky či hasičská zbrojnice. Není využívána pro linkové 
autobusy či MHD města. 

c) využití předmětné komunikace 
Komunikace je v prvé řadě využívána obyvateli místní části Pohledec, neboť spojuje hlavní krajskou 
silnici č. 360 vedoucí obcí Pohledec s budovu mateřské školky, s hřištěm s herními prvky a hasičskou 
nádrží. V druhé části místní komunikace se nachází hasičská zbrojnice (zázemí hasičské techniky), 
komunikaci hasiči v menší míře využívají pro zásobení užitkové vody do svých hasičských aut. 
Co do motorových vozidel, je tato komunikace využívána pro zásobování mateřské školy - denně se 
sem dováží svačiny a obědy, pravidelně se nakládá a vykládá čisté a špinavé prádlo. Uvedené práce 
jsou zajišťovány a připravovány centrálně v provozovně mateřské školy na Drobného v Novém Městě 
na Moravě. Úsek B je rovněž využívá hasičskou technikou, která využívá hasičksou nádrž jako 
zásobárnu užitkové vody. 
Komunikaci využívají také sportovní nadšenci z města a jeho okolí, kteří navštěvují tenisové kurty, 
nebo míří k hasičské nádrži, kde se každoročně koná vyhlášený turnaj ve vodním fotbale. V 
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neposlední řadě slouží komunikace pro turisty a návštěvníky Pohledce, kteří míří k nedalekému 
rodnému domu Josefa Jambora - malíře a grafika. 

d) vazba předmětné komunikace na cestovní ruch 
V Pohledci a nedaleko předmětné místní komunikace se nachází rodný dům malíře a grafika Josefa 
Jambora. V Pohledci se také celoročně koná řada kulturních a sportovních akcí (fotbalová utkání 
přátelská i mezinárodní (s Maďarskem, Slovenskem), závody v přejezdu na kole přes rybník 
(hasičskou nádrž), volejbalové turnaje, hasičské soutěže, Den dětí, Drakiáda aj. Za těmito aktivitami se 
vydává celá řada sportovních či kulturních nadšenců z řad místních občanů, dále však i z řad 
návštěvníků, turistů i občanů Novoměstská. Místní částí Pohledec vede jak turisticky značená cesta tak 
také cyklotrasa ze směru od Nového Města na Moravě, přes Jimramov do Poličky a zpět. 

e) bezpečnost chodců na předmětné komunikaci 
Rekonstruovanou komunikaci mimo menšího množství dopravních prostředků ve značné míře 
využívají i obyvatelé místní části Pohledec, kteří směřují domů, do budovy hasičské zbrojnice, 
mateřské školky, na hřiště, či tenisové kurty. V hojné míře je tato komunikace také využívána 
k procházkám rodin s dětmi, ale i k procházkám turistů, návštěvníků a občanů regionu, kteří do místní 
části Pohledec zavítají za účelem zhlédnout rodný dům zasloužilého umělce, malíře a grafika Josefa 
Jambora přezdívaného „Malířem Vysočiny". 
Na komunikaci nebude oddělena doprava automobilová od pěší. Z toho důvodu bude rychlost 
jedoucích dopravních prostředků omezena dopravním značením. 

f) počet trvale bydlících obyvatel v místní části 
V místní části Pohledec, která je součástí města Nové Město na Moravě bylo k 31.12.2015 zapsána 
celkem 501 trvale žijících obyvatel. 

V Novém Městě na Moravě, dne 02.05.2016 

Michal Šmarda 
starosta města 



tavba: 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

201410-2 
Oprava MK Pohledec - 2. etapa 

'1 7Vf\ 

ili N* 

Zadavatel 

Projektant 

řO,i ! i  í kf \ ! V 
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IČO 
DIČ 

IČO 
DIČ 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

<islo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena 
Stavební objekt 1,00 

Oprava MK 2,00 637 546,87 

lelkem za stavbu 637 546,87 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název 

Zemni práce 

Základy a zvláštní zakládáni 

Komunikace 

Trubní vedeni 

Doplňující práce na komunikací 

Staveništní přesun hmot 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

32 996,80 

2 280,00 

454432,24 

39 615,00 

68 806,40 

476,43 

21 790,00 

17 150,00 

ia celkem 637546,87 



Stavba: 201410-2 Oprava MK Pohledec - 2. etapa 
Objekt: 1 Oprava MK JKSO: 800.122 

Rekapitulace stavebního objektu 

Zákl. údaje 1 
Oprava MK 

Třídník stavebních objektů: 

Rozsah: 

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu 
Soupis Cena (Kč) 
1 Rozpočet 598606,87 
2 Vedleiší a ostatní náklady 38 940,00 

Celkem objekt 1 637546,87 

Rekapitulace soupisu 1 Rozpočet 
Stavební dil Cena (Kč) 
1 Zemní práce 32 996,80 
2 Základy a zvláštní zakládání 2280,00 
5 Komunikace 454 432,24 
8 Trubní vedení 39 615,00 
91 Doplňující práce na komunikaci 68 806,40 
99 Staveništní přesun hmot 476,43 

if-eiT o 1 598606,87 

Rekapitulace soupisu 2 Vedlejší a ostatní náklady 
Stavební díl 1' Cena (Kč) 
VN Vedlejší náklady 21 790,00 
ON Ostatní náklady 17 150,00 

Celkem soupis 2 38 940 00 



I 

Položkový soupis prací a dodávek 
S: 201410-2 Oprava MK Pohledec - 2. etapa 
0: 1 Oprava MK 
R: 1  ̂ i Rozpočet : ' 

PC Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem Cenik 

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče 
DII t ;—, 1 -i Zemní práce I 32 996,80 

11310-7 Odstraněni podkladů nebo krytů 
1 113108405ROO ...v ploše jednotlivě nad 50 m2, živičných, tloušťka vrstvy 50 mm m2 209,00000 1 985,50 822-1 

11315 Odstranění podkladu, krytu frézováním 
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 
(vybourání) živičného krytu kolem překážek, 

2 113151112R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 m2 209,00000 6Í60 13 501,40 822-1 
mm, ťoušfky 30 mm 
164+45 209,00000 

113 20 Vytrhání obrub 
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 

3 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 149,00000 2850 4246,50 822-1 
112+4+33 149,00000 

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice 
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 
122 12-223 v hornině 3 

4 122202201R00 ...do 100 m3 m3 59,75000 61 3 686,58 800-1 
597,5*0,10 59,75000 

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm 
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek. 

5 132201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 7,08000 "" 'tK-ff 807,12 800-1 
pod obrubníky: (6+8)*0,06 0,84000 
v místě chybějící podkladu : 24*0,26 6,24000 

16210 Vodorovné přemístění výkopku 
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 

6 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m m3 65,39000 r 6f> 1 739,37 800-1 
5,64+59,75 65,39000 

16710 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
16710-1 nakládání výkopku 

l 



9 
10 
11 

12 

13 

167101101ROO |...do 100 m3, z hominy 1 až 4 
180 40-11 Založení trávníku 
Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením 
180401211R00 |ZaIožení trávníku lučního výsevem v rovině 
938 90-9 Odstranění bláta a nánosu 
938909311ROO 
01 
02 

...z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonováho 
Odvoz a uložení sypaniny na skládku, vč. skládkovného 
Odvoz a likvidace vybouraných obrub a lože 

11310-7 Odstranění krytů a podkladů vozovek 
113107221RAB 

00572400R 

aiiiiiaiiii 

...odstranění vozovek s asfaltobetonovým krytem, tl. 10 cm, do plochy 200 m2, naložení a odvoz 
na skládku do 1 km 
Řezání živičného krytu, odstranění asfaltbetonového krytu tl. 10 cm, odstranění kameniva obalovaného asfaltem tl. 20 cm, 
cm, odstraněni štěrkopísku tl. 10 cm, nakládání suti, vodorovná doprava suti do 1 km. 

m3 

m2 

m2 
m3 
soubor 

m2 

65,39000 I Pjnj 

' 5  

335,90000 
65,39000 

1,00000 

6,00000L 

190 
47 50 

1 425,00 

směs travní parková, pro běžnou zátěž 

nf 
kg 0,15000 

odstranění hrubého 

104 50j 

1 242,41 

57,00 

638,21 
3 106,03 
1 425,00 

546,00 

štěrku tl. 20 

800-1 

823-1 

822-1 

AP-HSV 

SPCM 

215 90 Zhutnění podloží 
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 

14 

Dli. 

2159011O1R00 ...z rostlé hominy 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých 
relativní ulehlosti l(d) do 0,8 
přehutnění na parcele 177/3 podél parcely 176 po plánované opravě vodovodu 

m2 300,00000 7,60 2 280,00 

ace, _L 454 432.24 

. 15 

16 

17 

18 

19 

20 

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním 
564831111R00 [...tloušťka po zhutnění 100 mm 
565 31 Podklad z asfaltového recykllátu 
s rozprostřením a zhutněním 
56531OOI6ROO 

| m2 j 97,50000| 57 G0j 5 557,50 

...tloušťka po zhutnění 100 mm 
krajnice: 526*0,25 

566 20 Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného 
jako podklad pro nový kryt, s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním 

m2 131,50000 
131,50000 

17,10 2 248,65 

566201111R00 |...v množství do 0,04 m3/m2 
573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem 
573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od0,5do0,7 kg/m2 

544,9+597,5 
57711 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu 
577112124RT2 |...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 
57713 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním 
577141112RT2 L.v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

209,000001 

1142,40000 
1 142,40000 

544,90000! 

597,50000 

i? 10 

5 747,50 

14 051,52 

134481,32 

121 890,00 

822-1 

822-1 

822-1 

822-1 

822-1 

822-1 



21 

22 

23 

24 

25 

Díl: 

577141122RT2 

03 

564811111R00-VP 

564831111R00-VP 

564861111ROO-VP 

...v pruhu šířky do 3 m, ACL16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 m2 
597,5+209 
Asfaltová zálivka svislých styků mezi novými povrchy vozovky a ostatními konstrukcemi a prvky soubor 

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 
bude použit materiál investora, nutný dovoz do 1 km 
pod obrubníky: 0,25*130 
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 
bude použit materiál investora, nutný dovoz do 1 km 
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | rn2 | 
bude použit materiál investora, nutný dovoz do 1 km 

Trubní Ifdení " *" T Tl 

806,50000 
806,50000 

1,00000 

32,50000 

32,50000 
500,00000 

24,00000[~ 

__r 

161 138,70 

741,00 

679,25 

7 100,00 

796,80 

39 615/30 

822-1 

899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm 
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdivky cementovou maltou, podbetonováni 
nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mnže, krydho hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové 
úpravy, 

26 
27 
28 
29 
30 

DíT 

899331111R00 
899431111R00 
04 
05 
06 

91 

...zvýšením poklopu kus 7,00000 

...zvýšením krytu šoupěte kus 2,00000 
Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu hydrantu ks 1,00000 
Uliční vpusť dle PD včetně napojení na kanalizaci potrubím DN150, včetně zemních prací soubor 3,00000 
Přesun stávající uliční vpusti dle PD včetně nového napojení potrubím DN 150, včetně zemních soubor 1,00000 
prací 

!ÍQDlňuiia..,Dráce,.na,l«friÍiBi,i,,,, L.:„. , i 

8 312,50 
855,00 
522,50 

27502,50 
2 422,50 

68806>0 

31 

32 

33 

34 

35 
36 

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku 
se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 
917862111R00 [...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C12/15 
91810 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby 
z dlažebních kostek z betonu prostého 
918101111R00 ...z betonu prostého C 12/15 

130*0,06 
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů 
včetně spotřeby vody 
919735112R00 ...živičných, hloubky pres 50 do 100 mm 

6,4+5,6+15 
07 Úprava terénu a konstrukcí kolem nových obrubníků do původního stavu, doplnění prosívkou 

m I 130,000001 Í5Í I L 

m3 

08 
59217472R 

Úprava nájezdu na stadion asfaltem min. do původního stavu 
obrubník silniční materiál beton; I = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 

soubor 

soubor 

kus 

7,80000 
7,80000 

27,00000 
27,00000 
1,00000 

1,00000 
116,00000 

1795,1 

20 618,00 

14 004,90 

2 000,70 

3 685,00 

14250,00 
12 006,00 

822-1 

822-1 

822-1 

SPCM 



37 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 150,0 mm; barva šedá kus 10,00000 qtJiO - 969,00 SPCM 

38 59217491R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; 1 = 1 000 mm; š = 150 mm; výškový rozsah h 
= 150 až 250 mm; barva šedá 

ŠtaveništnfD«iÍfc0t: III " " : I I.. 

kus 4,00000 31620 1 272,80 SPCM 

Ď7i~ : z, 

obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; 1 = 1 000 mm; š = 150 mm; výškový rozsah h 
= 150 až 250 mm; barva šedá 

ŠtaveništnfD«iÍfc0t: III " " : I I.. 
— 

I ~ 4 7 6 " 4 3  
-

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný 
vodorovně do 200 m 

39 998225111ROO ...jakékoliv délky objektu 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,31,32,36,37,38,: 
Součet: 476,43180 

t 476,43180 

476,43180 

1,00 476,43 822-1 

I Is 



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 201410-2 Oprava MK Pohledec - 2. etapa 
O: 1 Oprava MK 
R: 2 Vedlejší a ostatní iMfectc 

P č .  Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník 

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče 
Dii: VN Vedlejší náklady 21 790.00 

00511 Geodetické práce 
1 005111020R Soubor 1,000001 Vytyčení stavby 

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. 
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. 

2 850,00 800-0 

ĎÍT 

00511 Geodetické práce 
005111021R Vytyčení inženýrských sítí |Soubor| 1,00000| -« 

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. 
005121 Zařízeni staveniště 

Zařízení staveniště |soubor| 1,00000| 9F 
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 

00521 Staveniště 
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. 

Staveniště | SouborJ 

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. - — - " i r m 

005121 R 

00521 R 

msmm 

4 940,00 

9 500,00 

4 500,00 

800-0 

800-0 

800-0 

maHadv 17 150100 
00523 Zkoušky a revize 
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými nomiami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. 

005231010R Revize |Soubor| 1,00000 g 
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. 
- zejména se jedná o provedení zkoušky zhutnitelnosti u spodní i horní asfaltové vrstvy - blíže viz popis v PD 

00524 Předání a převzetí díla 
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. 
005241010R Dokumentace skutečného provedení |Soubor| 1'00000^^^^^^H Dokumentace skutečného provedení |Soubor| 1,00000 Jp 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 
Zaměření skutečného provedení do DTM dle vyjádření města NMNM |soubor[ 1,00000|~ 14 *50 OOj 

1 450,00 800-0 

1 450,00 

14 250,00 

800-0 


