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Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 00267376), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: zvolanek, datum ověření: 11.05.2017 14:35:15): 

GP "Čistá voda 2017", ID FV01959.0033 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 271196, Datum Od: 9.5.2017, Datum do: 30.9.2018, Perioda: jednorázově, ODPA: 2399, ORJ: 1380, 
ORG: 1015 POL: 6341 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 plněni stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smiuv 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). 



KUJIP015VD9Z 

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") 

FV01959.0033 

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 
variabilní symbol: 3337917 

Obec Dolní Město 
se sídlem: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město 
IČO: 00267376 
zastoupená: Pavlem Chládem, starostou obce 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-3114521/0710 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město -
dokumentace pro SŘ a PS", blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

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

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

ČI. 4 
Závazek Příjemce 

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. 
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ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 271 196 Kč (slovy; 
dvěstěsedmdesátjedentisícstodevadesátšest 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 604 000 Kč 
Výše dotace v Kč 271 196 Kč 
Výše dotace v % 44,90 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v % 55,10 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 332 804 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 zvláštních 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 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději 
do 60 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 30. 9. 2018. 

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. 
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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 včetně pojistného na sociální zabezpečení 

a zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance, 
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 vydání správních rozhodnutí včetně správních poplatků, 
I) náklady na vyřízení žádostí o finanční prostředky, 
m) náklady na pořízení provozních, manipulačních nebo kanalizačních řádů, 
n) náklady na zpracování projektů sloužících k zasíťování nezastavěných pozemků, 
o) náklady na nákup pozemků nebo staveb, 
p) rozpočtová rezerva, 
q) náklady na zpracování neinvestičních projektů, 
r) náklady na zpracování projektů řešících kanalizaci, pokud nebude zajištěno čištění 

odpadních vod z této kanalizace, 
ř) náklady na výstavbu a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka 

pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje, 
s) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace rekonstrukce stávajících 

vodovodních nebo kanalizačních řadů nebo jejich částí, nejedná-li se o zvýšení jejich 
kapacity, 

š) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace rekonstrukce stávajících 
čistíren odpadních vod, úpraven vody, vodojemů, čerpacích stanic, jímacích objektů 
či jiných souvisejících objektů nebo jejich částí, nejedná-li se o zvýšení jejich kapacity 
nebo zvýšení jejich účinnosti, 

t) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace výstavby, rekonstrukce 
nebo intenzifikace ČOV o kapacitě 500 ekvivalentních obyvatel a vyšší, nedojde-li 
k zajištění odstraňování fosforu v odpadní vodě. 

5) Uznatelné náklady akce jsou investiční náklady bezprostředně související se 
zpracováním projektu. 

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. 

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 
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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 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 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 
FV01959.0033", 

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 
30. 9. 2018). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného 
Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely 
daňových záloh, 

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

f) doručit Kraji do 31.10.2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
http://extranet.kr-vvsocina.cz/fv/, která bude obsahovat: 
- 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., 
- kopie smlouvy s dodavatelem prací na realizaci akce, 
- jeden výtisk projektu (studie, projektová dokumentace nebo hydrogeologický 

posudek) se sponzorským vzkazem Kraje Vysočina dle ČI. 10 odst. 3 této smlouvy, 
který bude vrácen zpět, 

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. 
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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 dokumentací, 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-vvsocina.cz/publicita. 

3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj umístěním aktivního odkazu 
www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách souvisejících s akcí a to nejméně po 
dobu 3 let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4) „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 akce je vyžadována po dobu 3 let od doručení závěrečné zprávy podle ČI. 8 
písm. f). Udržitelnost je doba, po kterou musí Příjemce udržet výstupy realizace akce za 
účelem, pro který byly podpořeny. 

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. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel. 564 602 363, email 
zvolanek.r@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. 1 a 
ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této 
smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, 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. 

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 
15. 3. 2017. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
9. 5. 2017 usnesením č. 0226/03/2017/ZK. 

V dne — 

Křwfv^sociww 
'Žižkova 5?,Á§7 3 3 iihlsú 

Pavel Chlád Mgr. Pavel Pacal 

V Jihlavě dne 
2 9. 05. 2017 

Pavel Chlád 
starosta obce náměstek hejtmana 
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Kraj Vysocma 
FOND VYSOŮNY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) íi/oM^ • 00%S 

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

FV01959-13_03_17-5 

Název grantového programu ČISTÁ VODA 2017 

Název projektu 
Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní 
Město - dokumentace pro stavební řízení a 
provedení stavby 

Podprogram B: Odvádění a čištění odpadních vod 

Přesný název: Obec Dolní Město 

Právní forma: Obecní úřad 

Ulice: Dolní Město 93 

Obec: Dolní Město 

Identifikační údaje žadatele PÚČ: 58233 

Pošta: Dolní Město 

IČO/RČ: 00267376 

Název banky: Česká národní banka 

Číslo účtu: 94-3114521/0710 

Titul: 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Pavel 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Chlád 

Funkce: starosta obce 

Titul: 

Jméno: Pavel 

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Chlád 

osoba projektu) Funkce: starosta obce 

Email: ou.dolnimesto@seznam.cz 

Tel.: 569487121 



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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 

1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Obec Dolní Město 

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

V současnosti jsou v obci provozovány dva 
způsoby čištění. Část obce (centrální část) je 
svedena jednotnou kanalizační sítí na kořenovou 
čistírnu , kterou provozuje obec. Ostatní objekty a 
část obce „Na Čechách" je čištěna individuálně -
pomocí septiků, jímek nebo domovních čistíren 
odpadních vod. V rámci rekonstrukce návsi, 
komunikací a chodníků v centrální části obce došlo 
i k opravě většiny jednotných kanalizačních stok v 
tomto území obce. Nyní je většina provozované 
jednotné kanalizace vyměněna za PVC potrubí a 
splňuje současné normativní požadavky na 
kanalizační síť. 
Provozované kořenová čistírna má kapacitu 520 
EO a je tvořena čtyřmi samostatnými kořenovými 
poli. Čistírna je v provozu necelých 20 let a v 
současnosti již zcela neodpovídá požadavkům na 
centrální čištění odpadních vod. 
Obecně lze, z hlediska čištění odpadních vod, 
obec rozdělit na 2 části. První částí je centrální 
část obce, která je svedena jednotnou stokovou 
sítí na stávající kořenovou čistírnu, přičemž většina 
této stokové sítě je nová nebo zrekonstruovaná. 
Druhou část potom tvoří území „Na Čechách", kde 
čištění probíhá individuálně a jsou zde pouze části 
dešťové kanalizace zaústěné do vodního toku. K 
podání žádosti o dotaci na projektovou 
dokumentaci vede obec snaha o intenzifikaci 
(zlepšení čištění) stávající ČOV v centrální části 
obce a dále snaha o napojení v současnosti 
nenapojených částí obce na ČOV. Navrhované 
projekty pro stavební řízení a provedení stavby 
navazují 
na Studii kanalizace a ČOV zpracovanou v roce 
2015 a dále na projekt pro územní rozhodnutí. 



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

Projekt si klade tyto cíle : 
1. Zvýšení kapacity a zlepšení čištění stávající 
kořenové ČOV s kapacitou 520 EO (toto bude 
dosaženo intenzifikací stávající ČOV s navýšenou 
kapacitou na minimálně 693 EO) 
2. Dostavba nové kanalizační sítě (za částečného 
použití kanalizace provedené v letech 2016-2017) 
a ČOV v lokalitě Na Čechách. 

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

Cílovými skupinami jsou obyvatelé obce Dolní 
Město, podnikatelské subjekty a ostatní subjekty a 
objekty (např. škola, zdravotní středisko, apod.). 

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

Viz samostatný dokument. 

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

Intenzifikovaná ČOV (zvýšení kapacity na 
minimálně 693 EO, zlepšení parametrů čištění) -1 
soubor 
Nová ČOV s minimální kapacitou 100 EO - lokalita 
Na Čechách -1 soubor 
Nová splašková kanalizace - lokalita Na Čechách -
1 soubor 

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

1.7.2017-30.9.2018 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

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

Projekt bude personálně kvalitně zabezpečen. 
Dokumentace pro územní řízení bude zadána 
projektové organizaci, která disponuje 
autorizovanou osobou v oboru vodního 
hospodářství. Obec Dolní Město má dále ve svém 
zastupitelstvu 2 autorizované osoby, které mají 
zkušenosti s vedením projektů investičního 
charakteru. Jedná se o tyto osoby : 

Pavel Chlád 
- starosta obce 
- zpracoval žádost o dotaci 
- autorizovaný technik pro pozemní stavby, číslo 
autorizace ČKAIT 1400093 (možno ověřit na 
www.ckait.cz) 
- jako projektant pracoval na zakázkách poměrně 
velkého rozsahu, přičemž se na těchto stavbách 
účastnil i výstavby samotné jako technický či 
autorský dozor (např. Nové sídlo společnosti AVE 
KOLÍN, zimní stadion Světlá nad Sázavou, 
tělocvična u gymnázia v Chotěboři) 
- více jak 15-ti letá praxe v oboru 

Ing.Josef Švanda 
- člen obecního zastupitelstva 
- autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo 
autorizace ČKAIT 0700103 (možno ověřit na 
www.ckait.cz) 
- jako projektant má praxi více jak 20 let 

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 604 000 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 

Požadovaná výše 
dotace 271 196 Kč 44,90 % 

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 271 196 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 332 804 Kč 55,10 % 

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 332 804 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 • 

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 0 

http://www.ckait.cz
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žadatel není plátcem DPH 

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše 
přidělené podpory pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny. 

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

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

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci. 



13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do 

14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.) 

1. Popis projektu 
2. Stručný popis naplnění specifických kritérií 
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů 
4. Cenová nabídka od dodavatele prací na zpracování projektu pro stavební řízení a 
provedení stavby (SOD s dodavatelem projektu) 

V Dolním Městě dne 13.3.2017 -lam 

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 



* ISl Obecní úřad: 582 33 Dolní Město, č. p. 93, * ® Ji 569487121 * 

Stručný popis naplnění specifických kritérii 

Název akce : Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město -
dokumentace pro stavební řízení řízení 

Grantový program : Čistá voda 2017 

* Specifická kritéria dle výzvy k předkládání projektu : 

a) míra spoluúčasti žadatele na financování projektu 

Míra spoluúčasti obce Dolní Město činí 55 a více % z celkových nákladů projektu. 

b) počet řešených EO 

Počet řešených EO činí minimálně 793 EO, což je 500 a více EO. 

c) návaznost na předchozí zrealizovaná opatření 

Akce má projektovou i realizační návaznost. 

Projektová návaznost spočítá v návaznosti na Studii řešení kanalizace a ČOV obce Dolní 
Město (v roce 2015) a dále na projekt pro územní řízení (vyhotovení v roce 2016 a 2017). 
Studie zodpovědně a velmi reálně posoudila investiční a provozní náklady 4 variant 
odkanalizování a čištění odpadních vod. Zastupitelstvo obce vybralo variantu se dvěma ČOV. 
Studie a rozhodnutí zastupitelstva se staly podkladem pro zanesení řešení do PRVKUKu. 
Studie je zveřejněna i na webových stránkách obce (www.dolnimesto.cz). Na studii navazoval 
v dalším období projekt pro územní řízení, na který obec Dolní Město obdržela dotaci 
z grantového programu Čistá voda 2016. 

Realizační návaznost spočívá v těchto skutečnostech : 

- v centrální části obce je navrhována intenzifikace ČOV s navýšením její kapacity 
(stávající kapacita je překročena) a se zlepšením čištění (včetně odstraňování fosforu 
u KČOV s kapacitou nad 500 EO) 

http://www.dolnimesto.cz


- v lokalitě Na Čechách byla v roce 2016 realizována část kanalizace - dešťové 
kanalizace z PVC potrubí tak, aby ji bylo možné po výstavbě ČOV zrekolaudovat jako 
splaškovou. Tato část (cca 460 mb) byla provedena v časovém předstihu z důvodu 
možné kolize s právě začínající výstavbou rodinných domů, kdy reálně hrozí, že 
v budoucnu by již v daných místech nebylo možné žádnou kanalizaci provést. Dále by 
měla být v předstihu (v roce 2017) položena v lokalitě Na Čechách splašková 
kanalizace pod novými chodníky (délka této kanalizace pod chodníky činí 350 mb), 
neboť po provedení chodníků by již nebylo technicky realizovatelné provedení 
splaškové kanalizace v budoucnu. Na tuto část splaškové kanalizace již obec vlastní 
stavební povolení. 

d) charakter území, v němž jsou opatření navrhována 

Akce je navrhována v lokalitě bez vazby na ochranu vodních zdrojů nebo ochrany přírody. 

Zpracoval: Pavel Chlád, starosta obce 

V Dolním Městě dne 13.3.2017. 

Pavel Chlád, starosta obce 



Smlouva o dílo 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též„NOZ"), konkrétně 

ustanoveními § 2586 a následujícími 

Článek 1. - Smluvní strany 

1) Objednatel: Obec Dolní Město 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IQ: 
DIČ: 
Telefon, fax: 
E-mail; 

Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město 
Pavlem Chládem, starostou obce 
00267376 

+420 569 487 121 
ou.dolnimesto@seznam.cz 

Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Pavel Chlád, starosta obce 
Osoba odpovědná ve věcech technických: - Pavel Chlád, starosta obce 

(dále jen Objednatel) 

2) Zhotovitel: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o. 
Pražská 1655, Pelhřimov 393 01 
Ing. Radek Čábera 
28066065 
CZ 28066065 
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 15209 
Česká Spořitelna, a.s. 
0711452329/0800 
565 650 262 
pvhs@pvhs.eu 

Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Radek Čábera 
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Ing. Radek Čábera 

(dále jen Zhotovitel) 

Zhotovitel: 
Sídlo: 
Zastoupení: 
IČ: 
DIČ: 
Zápis v OR: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon, fax: 
E-mail: 

Článek 2. - Předmět plnění 
Předmětem plnění této smlouvy je vypracování dokumentací stavby pro umístění, povolení a realizaci 
stavby „Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město". 
Stavba obsahuje dva hlavní stavební objekty: 

SO 01 Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město (kořenová ČOV bude 
nahrazena biologickou s vyšší kapacitou) - vše v rozsahu schválené Studie řešení 
kanalizace ČOV v obci Dolní Město z března 2015 včetně přípojek 

SO 02 Kanalizace a ČOVJDolní Město, lokalita Na Čechách - vše v rozsahu schválené 
Studie řešení kanalizace ČOV v obci Dolní Město z března 2015 včetně přípojek 

Rozsah plnění 
a) Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) 
Rozsah a obsah dokumentace bude v souladu s platnou vyhláškou vztahující se k dokumentaci 
k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dokumentace bude předána v 7-mi vyhotoveních + 1 
vyhotovení na digitálním nosiči (formát dwg, pdf a doc). 
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Součástí dokumentace budou závazná kladná stanoviska dotčených orgánů, kladná stanoviska vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury a případná kladná vyjádření účastníků řízení potřebná pro 
vydání územního rozhodnutí. Součástí dokumentace je dále i geodetické zaměření nutné pro zdárné 
zhotovení projektu. DUR bude provedena na základě katastrální mapy platné v den odevzdání projektu 
Objednateli. DUR musí být před předáním Zhotoviteli odsouhlasena Objednatelem. 
V průběhu zpracování tohoto stupně dokumentace může být zhotovitelem svoláno 10 pracovních 
jednání, za přítomnosti objednatele a provozovatele kanalizace. 

b) Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) 
Rozsah a obsah projektové dokumentace bude v souladu s platnou vyhláškou vztahující se 
k dokumentaci k žádosti o stavební povolení. Dokumentace bude předána v 7-ti vyhotoveních + 1 
vyhotovení na digitálním nosiči (formát dwg, pdf a doc). 
Součástí dokumentace budou závazná kladná stanoviska dotčených orgánů, kladná stanoviska vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury a případná kladná vyjádření účastníků řízení potřebná pro 
vydání stavebního povolení. Součástí dokumentace je dále i geodetické zaměření nutné pro zdárné 
zhotovení projektu. DSP bude provedena na základě katastrální mapy platné v den odevzdání projektu 
Objednateli. DSP musí být před předáním Zhotoviteli odsouhlasena Objednatelem. 
Projektová dokumentace musí mimo jiné obsahovat i stavební a technologickou část obou ČOV. 
V průběhu zpracování tohoto stupně dokumentace může být zhotovitelem svoláno 10 pracovních 
jednání, za přítomnosti objednatele a provozovatele kanalizace. 

Obsah dokumentace: 
1. Projektová dokumentace pro stavební povolení 

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude v souladu s platnou vyhláškou v době 
vypracování. 

2. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován i 
v elektronické podobě a bude obsahovat ocenění všech položek soupisu. Oceněný 
soupis prací bude zpracován v cenové soustavě URS v aktuální cenové hladině. 

c) Dokumentace pro provádění stavby rozšířená o dokumenty nutné pro zadání 
veřejné zakázky na stavební práce (DPS) 

V průběhu zpracování tohoto stupně dokumentace může být zhotovitelem svoláno 10 
pracovních jednání, za přítomnosti objednatele a provozovatele kanalizace. Součástí 
dokumentace je dále i geodetické zaměření nutné pro zdárné zhotoveni projektu. DPS 
bude provedena na základě katastrální mapy platné v den odevzdání projektu 
Objednateli. DPS musí být před předáním Zhotoviteli odsouhlasena Objednatelem. 

Obsah dokumentace: 
1. Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude v souladu s platnou vyhláškou vztahující 
se k projektové dokumentaci pro provádění stavby v době vypracování. 
Projektová dokumentace musí obsahovat i stavební a technologickou část obou ČOV. 

2. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován i 
v elektronické podobě a bude obsahovat ocenění všech položek soupisu. Oceněný 
soupis prací bude zpracován v cenové soustavě URS v aktuální cenové hladině. 

3. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován i 
v elektronické podobě a bude obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 230/2012 
Sb. Soupis prací bude zpracován v cenové soustavě URS v aktuální cenové hladině. 

Veškeré části dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
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vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 

Dokumentace bude předána v 7-mi vyhotoveních + 1 vyhotovení na digitálním nosiči. 

Článek 3. - Cena díla 

1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí: 
Objekt stavby SO 01 Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní Město 

cena bez DPH DPH cena s DPH 
Projektová dokumentace 
k územnímu řízení 99 000 Kč 20 790 Kč 119 790 Kč 

Projektová dokumentace 
ke stavebnímu povolení 
včetně položkového 
rozpočtu 

225 000 Kč 47 250 Kč 272 250 Kč 

Prováděcí projekt, včetně 
položkového rozpočtu a 
soupisu prací 

110 000 Kč 23 100 Kč 133 100 Kč 

Celkem 434 000 Kč 91 140 Kč 525 140 Kč 

Objekt stavby SO 02 Kanalizace a ČOV Dolní Město, lokalita Na Čechách 
cena bez DPH DPH cena s DPH 

Projektová dokumentace 
k územnímu řízení 82 000 Kč 17 220 Kč 99 220 Kč 

Projektová dokumentace 
ke stavebnímu povolení 
včetně položkového 
rozpočtu 

172 000 Kč 36 120 Kč 208120 Kč 

Prováděcí projekt, včetně 
položkového rozpočtu a 
soupisu prací 

97 000 Kč 20 370 Kč 117 370 Kč 

Celkem 351 000 Kč 73 710 Kč 424 710 Kč 

Celková nabídková cena celkem za stavbu „Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní 
Město" 

. cena bez DPH DPH cena s DPH 
Projektová dokumentace 
k územnímu řízení 181 000 Kč 38 010 Kč 219 010 Kč 

Projektová dokumentace 
ke stavebnímu povolení 
včetně položkového 
rozpočtu 

397 000 Kč 83 370 Kč 480 370 Kč 

Prováděcí projekt, včetně 
položkového rozpočtu a 
soupisu prací 

207 000 Kč 43 470 Kč 250 470 Kč 

Celkem 785 000 Kč 164 850 Kč 949 850 Kč 

2) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla 
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Článek 4. - Čas plněn? 

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

Zahájení plnění: červen 2016 

Dokončení předmětu plnění se stanovuje pro jednotlivé stupně dokumentace takto: 
Ad a) - Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) - 15.2,2017 

Ad b) - Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) - 14 týdnů ode dne 
nabytí právní moci územního rozhodnutí 

Ad c) - Dokumentace pro provádění stavby rozšířená o dokumenty nutné pro zadání veřejné 
zakázky na stavební práce (DPS) - stanoví objednatel na základě aktuálních potřeb, 
nejdříve však za 8 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení 

Článek 5. - Záruka za dílo 
Zhotovitel poskytuje dle této Smlouvy záruku za jakost provedeného díla specifikovaného v článku 2. 
smlouvy, která počíná běžet dnem úplného a bezvadného předání díla. Záruční lhůta se sjednává v délce 
120 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků. 

Odpovědnost Zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly 
způsobeny po předání díla vnějšími událostmi nezávislými na vůli či konání zhotovitele a nezavinil je 
Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí plnil svůj závazek. 

Zhotovitel odstraní reklamované vady v přiměřené lhůtě (nejpozději do 10-ti dnů) od obdržení písemné 
reklamace Objednatele. 

Článek 6.- Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

Nesplní-li zhotovitel prokazatelně z vlastní viny termín dodání díla v rozsahu smlouvy, může odběratel 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4 % ze sjednané ceny realizovaného celku projektové 
dokumentace za každý den prodlení. 

V případě prodlení úhrady faktury, může zhotovitel účtovat objednateli penále ve výši 0,4 % ze sjednané 
ceny realizovaného celku projektové dokumentace za každý den prodlení. 

Obecná ustanovení o náhradě škody nejsou tímto ujednáním dotčena. 

Článek 7. - Platební podmínky 
Cena za dílo bude hrazena zadavatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po předání 
jednotlivých celků projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS). Zálohy na dílo nebudou poskytovány. 
Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů. 
Pokud nebude kterýkoli celek projektové dokumentace realizován (DUR, DSP, DPS), nebude 
Objednatelem Zhotoviteli uhrazen. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok ani na částečnou úhradu 
nákladů na nerealizovaný celek projektové dokumentace. 

Článek 8. - Závěrečná ustanovení 
1) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

2) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením 
občanského zákoníku v platném znění. 

3) Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 
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4) Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze Smlouvy jinak nebo 
nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo jiné dohody. 

5) Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
6) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení 

obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel. 
7) Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím 

obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy. 
8) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidencí smluv, která je 

přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 
smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména 
údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu. 

9) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě se nepovažují za obchodní 
tajemství ^ udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek 

10) Zhotovitel bere na vědomí, že projekt může být částečně financován z dotačních prostředků Kraje 
Vysočina a zavazuje se projekt vyhotovit tak, aby celé dílo bylo v souladu s požadavky grantu Čistá 
voda (Fond Vysočiny). 

11) Zhotovitel bere na vědomí, že realizace akce bude částečně financována z dotačních prostředků 
SFŽP a zavazuje se projekt vyhotovit tak, aby celé dílo bylo v souladu s požadavky SFŽP. 

V Pelhřimově dne 

Za Zhotovitele: 

Ing. Radek Čábera, jednatel 

V Dolním Městě, dne 
/> 

Za Objednatele^ 

y 

//// 
Pavel Chlád, starosta obce 

Podle ověřovací knihy Ohccního úřadu Dolní Místo 
a poř. č. vidimace / 1}~ 
Q tento úplnýAI ťili.ičáiv/á kopie. 
b listina, /. ní/, je vidin>ov;tmi listinu pon/ena.-oh£ahuje / neobsahuje 

viditelný yajigiovací prvek, {jen/ jc součástí obsahu právního 
významu Kto lisrinv. např, hologram) 

a obsahující stran ..M... 
0 souhlasí doslovné s předloženou listinou. /, ní/ byl/a pořízen/a a tato listina]6 

prvopiKťm 
o ověřením viiJimwitnou listinou 
a listinou, kter;i je výstupem /. autorizované konverze dokumentů 
o opisem nebo kopií pořízenou ze spisu 
a stejnopisem mscmn, vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí 

@ obsahujícím „,.C. stran. j fi. 
V Dolním Méste dne;., 

Zdeňka Chladová 
Jméno a příjmení ověřujíc' osoby, která vidímaci provedla 

/ 
'i' 
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Smlouva o dílo - dodatek č.l 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též„NOZ"), konkrétně 

ustanoveními § 2586 a následujícími 

Článek 1. - Smluvní strany 

Objednatel: Obec Dolní Město 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 
Telefon, fax: 
E-mail: 

Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město 
Pavlem Chládem, starostou obce 
00267376 

+420 569 487 121 
ou.dolnimesto@seznam.cz 

Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Pavel Chlád, starosta obce 
Osoba odpovědná ve věcech technických: - Pavel Chlád, starosta obce 

(dáfe jen Objednáte!) 

2) Zhotovitel: Projektování vodohospodářských staveb s.r.o. 
Pražská 1655, Pelhřimov 393 01 
Ing. Radek Čábera 
28066065 
CZ 28066065 
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 15209 
Česká Spořitelna, a.s. 
071145232910800 
565 650 262 
pvhs@pvhs.eu 

Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Radek Čábera 
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Ing. Radek Čábera 

(dále jen ZhQ\om\<c\) 

Zhotovitel: 
Sídlo: 
Zastoupení: 
IČ: 
DIČ: 
Zápis v OR: 
Bankovní spojeni: 
Číslo účtu: 
Telefon, fax: 
E-maíl 

Tímto dodatkem se doplňují či mění následující skutečností: 

předmětem SO 01 Dostavba a intenzifikace kana(\zace a ČOV Dolní Město nebude natmda 
stávající kořenové ČOV za novou biologickou s vyšší kapacitou, ale intenzifikace stávající 
kořenové ČOV (oddělování dešťových vod, zlepšení mechanického předčištění, změna filtrů, 
doplnění srážení fosforu, zvýšení kapacity - výsledek by měl odpovídat požadavku na nejiepší 
dostupné technologie). 

termín dokončení Dokumentace k žádosti o vydání rozhodrtuti o umístění stavby (DUR) -
původní termín 15.2.2017 se mění na 30.6.2Q17 

Ostatní ujednáni původní smlouvo o dilo ze dne 14.4.2016 zůstávají v platnosti. 
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i I 
v Pelhřimově dne 

V Dolním Městě, dne . 

Za Zhotovitele: 

7a Gbjednsteí®/ 
/ 

,io§.' Bašteioíiáfcferá, jednatel 

Pavel Chlád. starosta obce 

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Dolní Mčslo 
q por.č. vidimace 
b tento úplný/á ^^ttýtó-apHv-Aopie. 
3 listina, i ní/, je vidimovamt lÍNiina poří/.ena. I neobsahuje 

viditelný zajišíovací prvek, (jen? jc součástí obsahu právního 
významu teto listiny např. hologram) 

<3 obsahující .strun ^ 
s souhlasí doslovně s předloženou Jistinou, y. ní/, byl/a poří/en/a a tato listina je 

prvopisem 
• ověřenou vidimovancm listinou 
• listinou, která je výstupem / autorizované konverze dokumentů 
• opisem nebo kopií pořízenou ze spisu 
• stejnopisem písenw. vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnuti 

• obsahujícím Ir. stran. Ji ; ju fx 
V Dolním Mísil! dne; I™..! LL. 

Zdeňka Chladová 
Jméno a příjmení ověřující osoby. kierá vidimaci provedla 
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