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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). 



FOND VYSOČINY 

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") 

(ID FV01981.0018) 

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: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800 1 

a 

MĚSTYS MRÁKOTÍN 
se sídlem : Mrákotín 49, 58854 Mrákotín 
IČO: 00286265 
zastoupen: Miroslavem Požárem, starostou 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1466053379/0800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Rekonstrukce sociálního zařízení - 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. 

ČI. 4 
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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 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 98000 Kč (slovy: devadesátosmtisíc 
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. 

Celkové náklady akce 327296 Kč 
Výše dotace v Kč 98000 Kč 
Výše dotace v % 29,94 % z celkových nákladů na 

akci 
Vlastní podíl Příjemce v % 70,06 % z celkových nákladů na 

akci 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 229296 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. 

ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 
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Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 90 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle 
ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s 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. 12. 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: _ 1 

a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory, 
g) náklady na pohoštění, 
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ), 
i) náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) náklady na sečení trávy, 
m) náklady na pískoviště, dětské skluzavky, houpačky a další nesportovní komponenty 

dětských hřišť. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 

a) ostatní osobní výdaje a s tím související povinné pojistné na sociální zabezpečení, 
veřejné zdravotní pojištění a povinné pojistné na úrazové pojištění, 

b) nákup materiálu, 
c) pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku, 
d) nákup služeb včetně dopravy, 
e) opravy a udržování - sportovních a tělovýchovných zařízení, 
f) v podprogramu B je navíc uznatelným nákladem pořízení a technické zhodnocení 

dlouhodobého hmotného majetku. 

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 

Strana 3 (celkem 7) 



nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. 

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 (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). 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 tsmyslu § 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 v daňové evidenci sledovány odděleně 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, 
paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny 
ID FV01981.0018", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). 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. 12. 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 1. 2. 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
www.fondvysociny.cz, která bude obsahovat: 
- stručný popis zrealizované akce, 
- fotodokumentace zrealizované akce, 
- informace o realizované publicitě a její doložení, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

akce dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod." 
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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, paragony, účtenky 

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 do 15 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. 1) 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 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 1 roku 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. 
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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 

Udržitelnost je vyžadována. 

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 čí jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či 
darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 

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 Mgr. Ivo Mach, tel: 564 602 940 email: 
mach.i@kr-vysocina.cz a Mgr. Petr Horký, tel: 564 602 941, email: horky.i@kr-
vyoscina.cz. 

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 
a ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 
této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně stím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. 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. 
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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. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 9. 5. 

2017 usnesením č v?s^/03/2017/ZK * 

30, 05. 20li 

v 

Miroslav Požár 
starosta 

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana 

MĚSTYS MRÁKOTÍN 
588 54 MRÁKOTÍN 49 

iGO: 00286265 DÍČ: CZ0Q286265 
3? 567 317 514 „i. 
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(£2 Kraj Vysočina 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) 

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

FV01981 -14_Q3_17-23 

Název grantového programu Sportoviště 2017 

Název projektu Rekonstrukce sociálního zařízení - 2. etapa 

Podprogram B: Výstavba a modernizace sportovišť 

Přesný název: MĚSTYS MRÁKOTÍN ~ 

Právní forma: Obecní úřad 

Ulice: Mrákotín 49 

Obec: Mrákotín 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58854 

Pošta: ^ 

IČO/RČ: 00286265 

Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNAA.S. 

Číslo účtu: 1466053379/0800 

Titul: . pan 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Miroslav 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Příjmení 

Funkce: starosta™" 

Titul: pan 

Jméno: František 

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Lacina 
osoba projektu) , Funkce: místostarosta 

Email: - lacina@satescechy. cz 

Tel.: 724347406 



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/mikroregíon) 

Mrákotín, okres Jihlava, Kraj Vysočina 

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

Jedná se o rekonstrukci sociálního zařízení v 
objektu fotbalových kabin v areálu fotbalového 
hřiště. Současný stav je nevyhovující. Obklady a 
dlažby jsou oprýskané, vyskytují se plísně. 
Vodovodní potrubí a odpady jsou v havarijním 
stavu. Současná kapacita je pro potřeby areálu 
nedostatečná. 

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

Cílem projektu je navýšit a zkómfortnit sociální 
vybavenost zázemí fotbalového hřiště, realizovat 
nové rozvody vody a kanalizace. 

1 

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

Hlavní cílovou skupinou jsou členové fotbalových 
týmů od malých žáčků po družstva mužů. V 
Mrákotíně působí dvě fotbalová mužstva. Rovněž 
na hřišti probíhá ročně několik dalších sportovních 
akcí (nohejbalové a fotbalové turnaje, dětské 
sportovní dny, sportovní akce místních spolků 
(hasiči, myslivci)). Tyto akce jsou hojně 
navštěvovány) širokou veřejností. 

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

Rekonstrukce bude realizována v prostorách 1. a 
2. NP fotbalových kabin. Budou provedeny bourací 
práce, nové vyzdívky z cihel, nové povrchy z 
omítek, štuků a keramických obkladů. Odvětrání v 
rekonstruované části objektu je přirozené okny. 
Osvětlení je přirozené okny a uměle el. svítidly. 
Dále proběhne výměna vodovodního a 
kanalizačního potrubí a vnitřní elektroinstalace vč. 
nových osvětlvacích těles, zásuvek a vypínačů. 
Sociální zařízení budou rozdělena na pánské a 
dámské a budou vybaveny novými sanitárními 
zařízeními. Podrobný popis ie uveden v rozpočtu. 

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

Výstupem projektu je zlepšení podmínek pro 
hygienu zejména sportovců a uživatelů 
fotbalového-hřištěr-Tento projekt povede ke 
zvýšení návštěvnosti a využitelnosti sportoviště. 



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

1. července 2017 - 30. prosince 2017 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

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

Městys Mrákotín má zkušenosti z realizace 
projektů spolufinancované z fondů a dotací Kraje 
Vysočina, z fondů ROP a z dalších. 

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 327296 K6 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 98 000 Kč 29,94 % 

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 98 000 k 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 229 296 Kč 70,06 % 

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 229 296 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 El 

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 prostředkůzJEondu-Vysočtny. 

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 



bydleni a Státní fond dopravní infrastruktury), 

b) na majetek žadatele nenř vyhlášén kohkurz 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 rokenva 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.) 

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií 
2. Doklad o právní subjektivitě žadatele - Obec (Městys) doklad nepředkládá 
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb 
4. Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlatnictví nemovitostí 
5. Kopie příslušného povolení k realizaci stavby 
6. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu 
7. Fotodokumentace stávajícího stavu 

V Mrákotíně dne 14.3.2017 

MĚSTYS IVIBAKDTIM 
y 588 54 MRÁKOTÍN 49 

IČO: 002862&raič: CZ00286265 
^[567 

(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 



1. Stručný popis naplnění specifických kritérií 

Specifická kritéria (podprogram B): 

a) aktivita žadatele při realizaci výstavby a údržby 
- dodavatelský způsob realizace výstavby a technického 
zhodnocení v kombinaci s brigádnickými aktivitami 

b) využitelnost sportoviště 
- využitelnost sportoviště je bez omezení pro širokou sportovní 

veřejnost 

c) veřejná přístupnost sportoviště 
- sportoviště je přístupné a využitelné pro sportující bez 

časového omezení 

d) Výše spoluúčasti žadatele je 70,06 % 

e) užitečnost a potřebnost projektu 
- projekt je vysoce potřebný a reflektuje poptávku v místě jeho 

realizace. 
Tímto projektem se zvýší komfort hygieny pro uživatele 
fotbalového hřiště a povede ke zvýšení návštěvnosti a 
využitelnosti areálu. . 

f) Celková hodnota projektuje 327.296 Kč. 
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D HSV 
D 3 

1 K 011 342248310 
D « 

2 K 011 611321141 

3 K 011 612321121 
4 K 011 612321141 
5 K 011 631311113 
6 K 011 631319195 
7 K 011 642942111 
8 M MAT 553311000 

D 9 
9 K 013 ©62031132 

10 K 013 962031133 

11 K 013 965043341 

12 K 013 978011191 
13 K 013 976013191 
14 K 013 975059541 
15 K 013 979011111 

16 K 013 970081111 
17 K 013 979081121 
18 K 013 979082111 
19 K 013 979098231 

D PSV 
D 711 

20 K 711 711141559 
21 M MAT 628311120 

D 721 
22 K 721 721110802 
23 K 721 721171803 

24 K 721 721173401 
25 K 721 721173402 
26 K 721 721173723 

D 722 
27 K 721 722130801 
28 K 721 722176112 
29 M MAT 286151000 
30 K 721 722181111 

31 K 721 722220111 
D 725 

32 K 721 726110811 

33 K 721 725112002 

34 K 721 725122617 
35 K 721. 725129101 
36 M MAT 642507600 
37 K 721 725210821 

38 K 721 725211803 

39 K 721 725532118 
40 K 721 725820801 
41 K 721 72&821611 

D 740 
42 K 741 740991100 

D 743 
43 K 741 743411111 
44 M MAT 345715210 

D 744 
45 K 741 744211191 
46 M MAT 341095150 

O 747 
4? K 741 747111111 
48 M MAT 345355150 

D 748 
49 K 741 746111112 
50 M MAT 348230160 

D 766 
51 K 766 766660001 
52 M MAT 611601280 
53 K 76Ď 766691914 

D 771 
54 K 771 771573113 
55 M MAT 597611360 
58 K 771 898771101 

Prica a dodávky HSV 
Svislé a kompletní konstrukce 
P/íčky HELUZII60 mm pevnosti P 10 na MVC 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Vápenocementová omítka Štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanáfioná 
ručrtě 
Vépenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanáSená ruční 
Vépenocementová omítka itutové dvouvratvá vnitřních stSn nonůíená rufcné 
Mazanina « do 80 mm z betonu prostého tř, C12/15 
Příplatek k maianinS 11 do 80 mm za plochu do 5 m2 
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2.5 m2 na MC 
zárubeň ocelová pro blžné zdSnl H 95 600 L/P 
Ostatní konstrukce a práce-bouráni 
Bouráni příček z cihel pálených na MVO tl do 100 mm 
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 
Bourání podkladů pod dlažby betonových a potérem nebo teracem tl do 100 mm pl 
přes 4 m2 
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 % 
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % 
Odsekání a odebrání obkladů et$n z vnitřních obkláda&ek pí přes 1 m2 
Svistá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD i km přes 1 km 
VnitroslavenlStní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) 
Price a dodávky PSV 
Izolace proti vod*, vlhkosti a plynům 
Proveden! ízolaee proti zemní vlhkosti pásy pňtavením vodorovná NA1P 
pá*těžký asfaltovaný IPA400/H-PES35 
Zdravofechnlka - vnitřní kanalizace 
Demontáž potrubí kameninové do DN100 
Demontáž potrubí z  PVC do D 75 
Potrubí kanalizační plastová svodné systém KG DN 100 
Pclnibl kanalizační plastové svodná systém KG DN 125 
Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 
Zdravotechnika - vnitřní vodovod 
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 
Montáž potrubí plastové spojované svary potyfuzné do D 20 mm 
trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 4000 mm 
Ochrana vodovodního potrubí plstéňými pásy do DN 20 mm 
Násténká pró výíbkovýVéntil G 1/2 š jedním závitem 
Zdravotechnlka -zařizovací předměty 
Demontáž klozetu splachovací s nádrží 
Klozet keramický standardní samostatné stojící s hlubokým splachováním odpad 
svislý 
Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem 

• Montáž pisoáru keramického - - -
urináí keramický bitý 
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 

Umyvadlo keramické pRpevnéné na stěnu írouby bílé bez krytu na sifon 800 mm 

Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závisný svislý 1201/ 3 kW 
D e m o n t á ž  b a t e r i e  n á s t é n n é  d o  G  3 / 4  
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti 
Elektromontále . zkouSky a revize 
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- K6 
Eloktromorrtéře - hrubá montáž 
Montáž krabíce zapuštSná plastová kruhová typ KU68/2-1902, K0125 
krabice univerzální 
Eloktromontáže -rozvody vodičů midfiných - — 
Montáž vodič Cu izolovaný do 0,10 kg pod omítku do stěny 
kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2 
Etektromontáia - kompletace rozvodů 
Montáž vypínač nástfinný 1-}ednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké 
spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost 
Elektromontáže - osvitlovací zařízení a svítidla 
Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem 
svítidlo stropní 
Konstrukce truhlářské 
Montáž dveřních křídel otvíravých Ikřídlových i do 0,8 m do ocelové zárubně 
dveře dřevéné vnitřní hladké plné 1kříd!ové standardní provedení 80x167 cm 
Vyvěáení nebo zavážení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 
Podlahy z dlaždic 
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ke/m2 
dlaždice keramické RAKO 
Přesun hmot tonáini pro podlahy z dlaždic v objektech v do 8 m 

32 739,12 
5 705.08 

m2 14,780 386,00 5 705,08 21,0 
17 361,91 

m2 11,800 202,00 2 383,60 21,0 

m2 51,450 147,00 7563,15 21,0 
m2 10,182 177,00 1 802121 21,0 

m3 0,708 2 780,00 1966,24 21.0 
m3 0,708 126,00 89,21 21,0 
kus 5,000 186,00 930,00 2t,0 
kus 5,000 525,10 2 625,50 21,0 

9 672,13 
mž 4,222 65,30 275,70 21,0 
m2 2,765 70,70 217,61 21,0 

m3 0,708 1 940,00 1 373,52 21,0 

m2 11,800 66,60 785,88 21.0 

m2 26,391 52,40 1 382,89 21,0 
m2 2,900 60,50 175,45 21,0 

1 5,122 225,00 1 152,45 21,0 

1 5,122 320,00 1 639,04 21,0 
l 5,122 12,20 62,49 21,0 
t 5,122 190,00 973,18 21,0 

X 5,122 319,00 1 633,92 21,0 
100 976,85 

1 738,14 
m2 11,960 66,90 800,12 21,0 
m2 13,754 68,20 936,02 21,0 

4 082,28 
m 9,300 65,00 604,50 21,0 

m 5,400 7,57 40,86 21,0 
m 2,200 239,00 525,80 21,0 

m 4,800 272,00 1305,60 21,0 
m 9,500 169.00 1 605,50 21,0 

5 549,10 
m 15.000 42.30 634,50 21.0 
m 25,500 117,00 2 983,50 21,0 

m 25,500 15.70 400,35 21,0 

m 25,500 20,50 522,75 21,0 

kus 8.000 126,00 1 008,00 21,0 
37 311,00 

soubor 2,000 134,00 268,00 21,0 

soubor 2,000 2 650,00 5 300,00 21,0 

soubor 2,000 55,50 111,00 21,0 

- kut 2.000 - 409,00 816,00 21,0 

kus 2,000 2 566,20 5132,40 21,0 

soubor 1,000 68,50 86,50 21,0 

soubor 2,000 1 980.00 3 960,00 21.0 

soubor 2,000 9190,00 18380,00 21,0 

soubor 1,000 53,10 53,10 21,0 

soubor 2,000 1600,00 3200,00 21,0 
3 780,00 

kus 1,000 3780,00 3 780,00 21,0 
888,80 

kus 11,000 48,90 537,90 21,0 

kus 11,000 31,90 350,90 21,0 
690,85 ' 

m 19,500 17,70 345,15 21,0 

m 19,500 12,60 245,70 21,0 
1 485,40 

kus 7,000 74,80 523.60 21.0 
kus 7,000 137,40 961,80 21,0 

3 319,80 
kus 6,000 98,30 589,80 21,0 

kus 6,000 455,00 2 730,00 21,0 
7 620,50 

kus 5,000 461,00 2 305,00 21.0 
kus 5,000 1 092,00 5 460,00 21,0 

kus 3,000 18,50 55,50 21.0 
• 5159,39 

m2 11,300 217,00 2 452,10 21,0 
m2 12.430 209,30 2 601,60 21,0 

t 0,271 390,00 105,69 21,0 



ni JAT QQ 
n 781 Dokončovací pfáca - obklady ker*m!ck4 1 

57 m MAT 597fi10W0 obMádačkyk«rsmfckéRAKO - ^ 53,503 273,00 14607,60 21,0 

Montáž obkladaček vnitřních pórovlnovýeh pravoúhlým do 22 k$/m2 topených m2 51,450 260,00 13377,00 21.0 
56 K 731 781413111 standardním lapldlem 
59 ft 761 996761101" obĎW^^^é^""obJ«Mach"Vílor6m 1 °'629 -•_ 3^0,00. 323,31 21,0 

p 783 Dokončovací práca -rt4«íry 640,00 

tM Nátéjy syntetické kovových doplňkových konstrukci barva standardní dvojnásobné a ^ g000 128.QQ 640,00 21,0 
60 K 763 783225100 1x email 

D 764 DofconCovaoíprit*-malby - 303,60 

3-í k 7W 764453601 Malby smísí PRIMALEX tskuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m m2 22,000 13.60 303,60 21,0 

smm 
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Zhotovíte?: j!-. :ÍY;7.//\-Í 
Datum: ;'-C;;.;ý;;2Sii.ŽQÍ6: 

PC t y 1  RB K6dpofožky ' MHHHHMBMl US ||ÍMw|iifvíJp: 
'.celkem "V 

Coni i1 Cení ceířeřn ' Sazba 
DPH 

2 4 i-\.' » - . S -'i 1 J 'j, í í - 8 . .  S-,'1 mom 
D HSV 
D 3 

1 K 011 342246310 
2 K 011 342248313 

D 6 

3 K 011 611321141 

4 K 011 612321121 
5 K 011 631311113 

6 K 011 631319195 

7 K 011 642942111 
a M MAT 553311000 

D 9 
0 K 013 962031133 

10 K 013 065043341 

11 K 013 978013191 
12 K 013 978059541 
13 K 013 079011111 
14 K 013 979051111 
15 K 013 979081121 
16 K 013 979082111 
17 K 013 970098231 

D PSV 
D 711 

16 K 711 711141559 
19 M MAT 628311120 

D 721 
20 K 721 721171803 
21 K 721 721171603 
22 K 721 721173401 
23 K 721 721173723 
24 K 721 721219114 
25 M MAT 552331000 
2Q K 721 998721101 

D 722 
27 K 721 722130801 
28 K 721 722170112 
20 M MAT 266151000 
30 K 721 722161111 
31 K 721 722220111 
32 K 721 998722101 

D 725 
33 K 721 725110811 

34 K 721 725112002 

35 K 721 725210821 

36 K 721 725211603 

37 K 721 725240812 
36 K 721 725245122 
39 K 721 725291411 

40 K 721 725291511 

41 K 721 725530823 
42 K 721 725532118 
43 K 721 725820801 
44 K 721 725822611 
45 K 721 725641311 
46 K 721 998725101 

D 743 
47 K 741 743411111 
46 M MAT 345715210 

D 744 
40 K 741 744211191 
50 M MAT 341095150 
51 K 741 744211192 
52 M MAT 341095170 

D 747 
53 K 741 747111111 
54 M MAT 345355150 
55 M MAT 345551030 

56 K 741 747161010 > 

D 746 
57 K 741 748111112 

Práea a dodávky HSV 
Svislé a kompletní konstrukco _ 
Příčky H6LUZ tl 80 mm pevnosti P10 ňeMVfi • -
Příčky HELUZ (1140 mm pevnosti P 10 na MVC 
Úpravy povrchů, podlahy a otazování výplní -
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanáíená 
ručně 
Vápenocementová omítka hladké Jednovrstvé vnitřních stěn nanáiená ručně 
Mazanlna tl do 80 mm z betonu prošlého tř. C12/15 
Příplatek k mazanině U do 80 mm za plochu do 5 m2 
Osazování zárubnf nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC 
zárubeň ocelová pro Winé zdění H  95 600 U P  
Ostatní konstrukt* a práee^ourání 
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 
Bourání podkladů pod dlažby betonových « potérem nebo teracam tl do 100 mm pl 
přes 4 m2 
Otíučenf vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stín o rozsahu do 100 % 
Odsekánt a odebráni obkladů stěn z  vnitřních obkládačsk pl přes 1 m2 
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD1 km přes 1 km 
VnítrostavenUtní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ďo 10 m 
Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na Skládce (skládkovné) 
Práce a dodávky P8V 
Izoíaca proti vod6, vlhkosti a plynům 
Provedení Izolace proll zemní vlhkosti pásy přttavením vodorovné NAIP 
pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE $35 
Zdravoleohnlka - vrtítřní kanalizace 
Demontáž potrubí z PVC do D 75 
Demontáž potrubí z PVC do 0114 
Potrubí kanalizační plastová svodné systém KG DN 100 
Potrubí kanalizační z  P£ připojovací DN 50 
Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm 
žlábek podlahový rohový ke stěně PZ 01.800.ALFA1 
Přesun hmot tofláŽní pro vnitřní kanalizace v objektech v dg 6 m 
Zdravotoehnik* • vnHřní vodovod 
Demontáž potrubí oceíové pozinkované zádové do DN 25 
Montáž potrubí plastové spojované svary potyfuzné do D 20 mm 
trubka tlakwáPPR řada PM10 20x2,2x4000 mm 
Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm 
Nástěnka pro výtokový ventil G1/2 s jedním závitem 
Přesun hmot tonážní tonéžní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m 
Zdravotachnlka - zaftzovací předměty 
Demontáž Idozetu splachovací s nádrží 
KJozet keramický standardní samostatné stojící s hlubokým splachováním odpad 
svislý 
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 

Umyvadío keramické opevněné na sténu Šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm 

Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur 
Zéstěna sprchová dvoukřídlá do výáky 2000 mm 
Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír 

Doplňky zařízeni koupelen a záchodů plastové dávkovafi tekutého mýdla na 350 ml 

Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů 
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 1201/3 kW 
Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti 
Baterie sprchové nástěnné pákové 
Přesun hmot tonážnf pro zaňzovací předměty v objektech v do 6 m 
Elaktromontáž* - hrubá montáž 
Montáž krabice zapuštěná plastová knihová typ KU68/2-1902, K0125 
krabice univerzální 
Bektromorrtáíe - rozvody vodičů měděných 
Montáž vodič Cu izolovaný do 0,10 kg pod omítku do stěny 
kabel silový sCu jádrem, oválný CYKYlo 3x1,5 mm2 
Montáž vodič Cu izolovaný do 0,20 kfl pod omítku do stěny 
kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2 
Bektromontáže - kompletace rozvodů 
Montáž vypínač nástěnný t-jednopólový prostředí obyčejné nebo vlhké 
spínač Jednopólový 10A Tango b(tý, stonové kosi 
zásuvka tnásobná 16A Tango bílý, slonová kost 

Montáž zásuvka (polo)zapuitěná bezSroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů 

Elekťromontáže - osvětlovací zařízení a avítldía 
Montáž svítidlo Žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem 

21 027,46 
4 226,92 

m2 6,000 386,00 3088,00 21,0 
m2 2,340 468,00 1141,92 21,0 

10 319,11 

m2 12,700 202,00 2 565,40 21,0 

m2 34,650 147,00 5093,55 21,0 
m3 0,426 2780,00 1 194,28 21.0 
m3 0,426 126,00 53,63 21,0 

kus 2,000 186,00 372,00 21,0 
kus 2,000 525,10 1 OSO,20 21,0 

6 478,45 
m2 5,200 78,70 409,24 21,0 

m3 0,426 1 940,00 626,44 21,0 

m2 23,790 52,40 1246,60 21,0 
m2 0,600 60,50 36,30 21,0 

t 3.714 . 225,00 635,65 21,0 
t 3,714 320,00 1 1B8.46 21,0 
t 3,714 12,20 45,31 21,0 

3,714 190,00 705,66 21,0 

t 3,714 319,00 1164,77 21,0 
115 749,06 

1 031,84 
m2 7,100 66,90 474,99 21,0 
m2 8,165 66,20 556,65 21,0 

15679,26 
m 5,000 7,57 37,85 21.0 

m 2,400 22,30 53,52 21,0 
m 6,500 239,00 1 553,50 21,0 

m 8.5D0 169,00 1436,50 21,0 
kus 2,000 865,00 1 770,00 21,0 
kus 2,000 5410,00 10 820,00 21,0 

t 0,016 493,00 7,89 21,0 
5 992,20 

m 11,000 42,30 465,30 21,0 

m 27,800 117,00 3 252,60 21,0 

m 27,600 15,70 436,46 21,0 
m 27,800 20,50 569,90 21,0 

kus 10,000 126,00 1260,00 21,0 
t 0,018 441,00 7,94 21,0 

54 496,58 
soubor 1.000 134,00 134,00 21.0 

soubor 2,000 2 650,00 5 300,00 21,0 

soubor . .1.000... . 88,60 88,50 21,0 

soubor 2,000 1 980,00 3 960,00 21,0 

soubor 1,000 103,00 103,00 21,0 
souboi 2;ooo 7470,00 14 940,00 21.0 
soubor 2,000 442,00 684,00 21,0 

soubor 2,000 729,00 1 456,00 21.0 

soubor 1,000 225,00 225.00 21,0 
soubor 2.000 9190,00 18380,00 21,0 
soubor 2,000 53,10 106,20 21,0 
soubor 2,000 1600,00 3 200,00 21,0 
soubor 2,000 2 800,00 5 600,00 21.0 

t 0,228 517,00 117,88- 21,0 
585,60 

kus 7,000 48,90 342,30 21,0 
kus 7,000 31,90 223,30 21,0 

1774,65 
m 27,500 17,70 486.75 21,0 
m 27,500 12,60 346,50 21,0 
m 22,000 20,50 451,00 21,0 
m 22,000 22.30 490,60 21,0 

1 454,20 
kus 3,000 74,80 224,40 21,0 
kus 3,000 137,40 412,20 21,0 
kus 4,000 140,00 560,00 21,0 

kus 4,000 66,90 267,60 21,0 

1106,60 
kus 2,000 98,30 196,60 21,0 



K 
D  

K 

D 

K 

MAT 348230160 
766 

766 76S660OO1 
MAT 811601280 
766" 766691914" 

771 
771 771411112 

MAT 697611300 

771 771574112 

771 998771101 
781 

MAT 5876103 SO 

781 781414111 

781 038761101 
783 

763 763225100 

784 

784 784453601 

avítfdlo stropní 
Konstrukce i/uhlířské 

MontAŽ dveřních fc/ídaf olvfr&vých 1 křídlových ě do 0,3 m do oceíové zérubné 
<J vefe dřevfiné vnflfttfhladké plné Ikftďové standardní jroye.dertL60xl97cffl---
Vyválenf nebo zevááent dřevéfiých křidel dveří pl do 2 m2 
Podřahy z dlaidíc 

Montói sokljtái pórovinovýeh rovných do malty v do 80 mm 
dlaidíce Keramické RAKO 

Montáž podíah keramických režných hladkých topených flexibilním lepidlem do 9 

Přesun hmot lonážní pro podlahyz dfaídic v objektech v do 6 m 
Dokončovací práco - obklady keramické 
obklédačky keramické RAKO 

Moniél obklado6ek vnK/nfeh pravoúhlých pórovinovýeh do 22 k*/m2 lepených flexibilním íepkjfem -

Přesun hmot tonéžní pro ohWa<fy keramické v objektech v do Bm . . . 
OokonSovccf price * nátlry 

Nátěry syntetické kovových doplňkových k 
1x email 

Dokončovací prSca - malby ,. 

Malby smésl PRIMALEX tekuté hlinkové b!lé dvojnásobné v místnostech v do 3,6 m 

h konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 

kus 2,000 455,00 

kus 2.000 461,00 

kus 
-2,000 - • " 1 0 9 2 , 0 0  

kus 1,000 18,50 

m 0,900 105,00 
m2 8,591 345,00 
m2 7,310 255,00 
t 0,187 390,00 

m2 37,477 350,00 
m2 . . . .  3 6 . 0 3 5  314,00* 
l 0,560 390,00 

m2 2,000 128,00 

m2 34,500 13,60 

910,00 21,0 
3 124,50 

922,00 21,0 
2164,00 21,0 

18,50 21,0 
5122,68 

84,50 21,0 
2 963,00 21.0 

1 991,55 21,0 

72,03 21,0 
24 658,45 
13118,05 21,0 

11315,30 21.0 

226,20 21,0 
256,00 

256,00 21,0 

476,10 

•*76.10 21,0 


