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Subjekt (IČO: 00268062), se kterým je uzavírána smlouva NEBYL NALEZEN v databázi nespolehlivých plátců 
MFČR; (ověření provedl: zvolanek, datum ověření: 11.05.2017 15:19:25): 

GP "Čistá voda 2017", ID FV01959.0047 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 300000, Datum Od: 9.5.2017, Datum do: 30.9.2018, Perioda: jednorázově, ODPA: 2399, ORJ: 1380, 
ORG: 1080 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 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). 



KUJIP015VDYI 

FOND VYSOČINY v, í 

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") 

FV01959.0047 

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: 

a 

Obec Pohled 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupená: 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 5320521/0100 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Pohled - kanalizace a čistírna odpadních vod", 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. 

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 4737917 

Revoluční 39, 582 21 Pohled 
00268062 
Ing. Milanem Klementem, starostou obce 
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ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 300 000 Kč (slovy: třistatisíc 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 814 330 Kč 
Výše dotace v Kč 300 000 Kč 
Výše dotace v % 36,84 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v % 63,16 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 514 330 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 
FV01959.0047", 

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-vysocina.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. 

Strana 5 (celkem 6) 

http://www.kr-vvsocina.cz/publicita


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 Cl. 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 
24. 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 2..2:..°5:.ltv.. V Jihlavě dne 2 9. 05. 2017 

lOCÍřift. 
/Žižkova 57i 587 33 Jjlíla.va 

Ing. Milan Klemei 
starosta obce/ 

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana 
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Kraj Vysočina 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) •^UO^S0? ^ Oo£?> 

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

FV01959-24_03_17-65 

Název grantového programu ČISTÁ VODA 2017 

Název projektu 

Podprogram 

Pohled - kanalizace a čistírna odpadních vod Název projektu 

Podprogram B: Odvádění a čištění odpadních vod 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Obec Pohled 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Revoluční 39 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Pohled 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58221 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: 58221 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00268062 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: Komerční banka Havlíčkův Brod 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 5320521/0100 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Ing. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Milan 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Klement 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Ing. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Milan 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Klement Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: starosta 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: obec.pohled@iol.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 724189742 



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) 

Pohled 

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

Obec Pohled má celkem 785 obyvatel, z části 
Rouštany, Simtany, Svatá Anna - samoty. 
Projekt řeší mateřskou obec Pohled, která má 662 
obyvatel, neřeší Rouštany, Simtany, Svatou 
Annu-samoty, které jsou vzdálené od Pohledu min. 
1 km. V Pohledu je provedena částečná dešťová 
kanalizace, většinou z betonového potrubí různých 
průměrů (0,3-1 m), různého stáří (od.r.1950) a 
tomu odpovídá i její stav. Odpadní vody jsou 
čištěny v septicích a předčištěné jsou vypouštěny 
do této kanalizace. Kde není vedena kanalizace 
jsou obsazeny žumpy nebo septiky s přepadem do 
místních vodotečí, příkopů a podmoků. Současná 
kanalizace je zakončena třemi výustěmi do řeky 
Sázavy. Čištění odpadních vod v septicích ze 
strany obyvatel není věnována přílišná pozornost. 
Některé úseky kanalizace neodpovídají ČSN 
756101 Stokové a kanalizační přípojky. Kanalizace 
je mělká, přímo na ni jsou osazeny dešťové vpusti, 
často chybí revizní šachty. Obec má právoplatné 
povolení k nakládání s vodami ze dne 12.4.2007, 
které je prodlouženo do 31.12.2018. Projektovaná 
kanalizace je koncipována jako dvoudílná, se 
zcela novou stokovou sítí, na kterou mohou být 
připojeny splaškové vody od obyvatel. Stoková síť 
bude ukončena mechanickobiologickou čistírnou 
odpadních vod. Odkanalizování řeší 676 
ekvivalentních obyvatel Pohledu. Svody dešťové 
vody ze střech objektů, odvodnění zpevněných a 
ostatních ploch bude ponecháno do stávající 
dešťové kanalizace. Projekt řeší komplexní čištění 
odpadních vod v Pohledu na čistírně odpadních 
vod, zamezí znečištění vodních zdrojů (studní, 
pramenů, spodní vody, půdy) a znečištění 
povrchových vod řeky Sázavy. Projekt dále řeší 
problematiku ekologie v obci, řeší rozvoj obce v 
oblasti bydlení (nové stavební pozemky). 



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

Dokumentace pro stavební povolení a 
dokumentace pro provádění stavby zajistí: 
- možnost obce se finančně připravit na tuto 
nákladnou akci; 
- napojení všech nemovitostí v Pohledu na novou 
stokovou síť; 
-obyvatelstvu komfortní odvedení a čistění jeho 
odpadních vod; 
- možnost rozvoje obce napojením nových 
stavebních parcel; 
- snížení ekologické zátěže přírodního prostředí 
(řeka Sázava, bezejmenné vodoteče, půdy, ...) 

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

Projekt řeší potřeby a nároky na čištění odpadních 
vod pro: 
- obyvatelstvo obce - jednodušší odvod a čištění 
odpadních vod; 
- podnikatelské subjekty - jednodušší odvod a 
čištění odpadních vod; 
- samospráva - jednodušší odvod a čištění 
odpadních vod; 
- životní prostředí - vodní tok řeky Sázava, vliv na 

ekosystém, čistota vody, půdy 

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

Projekt navazuje na zpracovanou dokumentaci pro 
územní řízení, v současné době posuzovanou na 
Stavební odboru Městského úřadu Havlíčkův Brod. 
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení 
a dokumentace pro provedení stavby, umožní obci 
realizovat dvoudílnou kanalizaci se zcela novou 
stokovou sítí zakončenou čistírnou odpadních vod. 

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

Výstupy projektu 
- projektová dokumentace pro stavební povolení 
- projektová dokumentace pro provedení stavby 
- vyřešení čištěni odpadních vod od 67 
ekvivaletních obyvatel 
- vybudování 4 ks přečerpacích stanic 
- vybudování 1 ks mechanickobiologické čistírny 
odpadních vod 
- vybudování gravitační kanalizace cca 7 km 

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

červen 2017 - červen 2018 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

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

Fond Vysočiny (20 kladně vyhodnocených) 
Zásady kraje Vysočina (6 kladně vyhodnocených) 
POW (10 kladně vyhodnocených) 
Programy Min. životního prostředí (8 kladně 
vyhodnocených) Program Min. vnitra (1 kladně 
vyhodnocený) Program Min. kultury (4 kladně 
vyhodnocené) 
Tento projekt bude realizovat firma: IMC-ING. 
Miloš Charvát, Pod Hradbami 3, 594 01 Velké 
Meziříčí, IČ: 68063822 

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 814 330 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 300 000 Kč 36,84 % 

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 300 000 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

Spoluúčast žadatele 514 330 Kč 63,16 % 

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 514 330 Kč 100,00 % 

9. Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí náklady 
včetně DPH. 
částky uvádějte v celých Kč 

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 % 

10, Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

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

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

žadatel není plátcem DPH 

11. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu 

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

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

Žadatel prohlašuje, že má: 

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

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



13. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou) 

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do 

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

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií 
2.a Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. 
2.b Doklad o zvolení starostou obce 
3. Cenová nabídka od dodavatele prací - Smlouva o dílo, Dodatek ke smlouvě o dílo 
Tabulka uznatelných a neuznatelných nákladů 
4. Počet řešených EO - tabulka 
5. Předávací protokol obci, Dokumentace pro územní řízení 
6. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - titulní strana 

• t 
•f 

V Pohledu dne 23.3.2017 

Razítko a podpis statutárního 
kástupce žadatele 

OBEC POHLED 
58p 21 Pohled, Revoluční , 

Poznamka pro žadatele : - lč0; 002 68 062 
Před podáním projektu si ověřte, zda: tej $m 432 821 teUfax. 569 439 2 

•  í  x - <  1  1  x  .  -  e - m a i l :  o b e c . p o h l e d @ i o i . c - i  
- je formular zadosti kompletne 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 



Pňlohač. 1 

Stručný popis naplnění specifických kritérií 

a) Míra spoluúčasti žadatele na financování projektu 63,16 % 

b) Počet řešených EO 
676 - příloha č. 4 

c) Návaznost na předchozí zrealizovaná opatření 
Návaznost projektová 
- v r. 2016 -2017 zpracovaná dokumentace pro územní řízení (DÚR) 

DÚR předaná obci 13.3.2017 - příloha č. 5 
- žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, předaná na Stavební úřad v Havlíčkově Brodě 

13.3.2017- příloha č. 6 

d) Charakter území, v němž jsou opatření navrhována 
lokalita bez vazby na ochranu vodních zdrojů nebo ochrany přírody 



rlLi'ieu/) 3 

Smlouva o dílo 

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Adresa: 
Statutární zástupce: 
Telefon: 
Fax: 
Elektronická podatelna: 
IČO: 
Bankovní spojení: 
Č.ú.: 

Obec Pohled 
Revoluční 39, Pohled 
Ing. Milan Klement, starosta obce 
569 432 821 
569 439 218 
obec.pohled@iol.cz 
00268062 

dále jako objednatel. 

1.2. Zhotovitel : Ing. Miloš Charvát - IMC 
Statutární zástupce: Ing. Miloš Charvát 
Sídlo: Pod Hradbami 3, 594 01 Velké Meziříčí 
IČ: 68063822 
DIČ: CZ5708191852 
Tel: 775680638 
Email: imcfomn.ez 
Bankovní spojení: KB a.s. 
Č. ú.: 107-8469120217/0100 

dále jako zhotovitel.. 

Č I .  2  Ú v o d n í  u s t a n o v e n í  
nlPJ° ffí, dí-lŤ%°t Sm,l0rVy j,S°U Pr° Ztaovitefe ustanovení a požadavky 
Objednatele, ktere byly Zhotoviteli poskytnuty jako podklady k podání nabídky. 

ČI. 3 Předmět smlouvy 

3.1 Zhotovitel se zavazuje k provedeni prací dle 61. 3 odst. 3.2 této smlouvy a Objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit za nej sjednanou cenu v souladu se smlouvou 
3.2 Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce k výtvorem stupňů projektové 
dokumentace vcetne nezbytnych souvisejících činností k projektu. J 

s"žebedmétem dík ^ tét° Sml°UVy ^ ZpraC°v4nÍ nebo = tóchto dílčích částí díla a 

„Projektová dokumentace - Kanalizace a ČOV Pohled" 

Podrobná specifikace služeb; 
- Inženýrskogeologický průzkum pro stavbu včetně zpmcovéní jeho výsledků 



Provedení IGP průzkumu v nezbytném rozsahu pro stanovení zatřídění zemin 
pro výkopové práce pro potrubí kanalizace a pro stanovení základových 
poměrů v místě stavby ČOV. Bude proveden 1 vrt v místě navržené čerpací 
stanice do hloubky 8 m, v místě ČOV budou provedeny dva IGP vrty do 
hloubky 8 m, v trase kanalizace a v místech protlaků budou provedeny IGP 
vrty do hloubky 4-5 m v nezbytném rozsahu. 
Součástí prací je provedení vrtaných sond, odběr a vyšetření vzorků zemin, 
rekognoskace terénu s popisem odkryvů, skladních výchozů, vývěrů podzemní 
vody. Závěrečná zpráva bude obsahovat popis geologických poměrů širšího 
území, petrograťický popis vrtaných sond, geotechnické vlastnosti dotčených 
zemin a hornin. 
Vyhotovení - tři paré závěrečné zprávy v tištěné podobě, jednou v elektronické 
podobě na CD. 

Geodetické zaměření pro stavbu (obec poskytne zpracovateli geodetické 
zamření vodovodu) 
Zajištění polohopisného a výškopisného zaměření v souřadnicovém systému 
JTSK a výškopisném systému BpV, a to v celém rozsahu stavby kanalizace a 
ČOV včetně podkladů od správců inženýrských sítí, stávající dešťové 
kanalizace a zákresu majetkových vztahů v měřítku 1 : 500. Součástí prací 
bude aktualizace průběhu IS na celý rozsah stavby a katastrální mapa 
s aktuálními daty o hranicích pozemků a vlastnictví. Vyhotovení zaměření 
bude ve dvou paré v tištěné formě a v elektronické formě na CD ve formátu 
dgn. 

Projektová dokumentace stavby pro územní řízení, dokumentace bude 
obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Inženýrská činnost spočívající zejména v zajištění stanovisek dotčených 
orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, projednání projektové 
dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, tj. zajištění stanovisek pro 
vydání rozhodnutí o umístění stavby, podání žádosti na stavební úřad a 
vyřízení rozhodnutí o umístění stavby včetně nabytí právní moci. 

Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení, dokumentace 
bude obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Inženýrská činnost spočívající zejména v zajištění stanovisek dotčených 
orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, projednání projektové 
dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, tj. zajištění stanovisek pro 
vydání stavebního povolení a povolení vypouštění odpadních vod, podání 
žádosti na stavební úřad a příslušný odbor životního prostředí a vyřízení 
stavebního povolení pro stavbu a povolení vypouštění odpadních vod včetně 
nabytí právní moci. 

Projektová dokumentace pro provedení stavby, dokumentace bude 
obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dle vyhlášky 
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, který nebude obsahovat žádné konkrétní názvy nebo obchodní značky 



Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, který bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 
499/2006 Sb., a vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který nebude obsahovat žádné konkrétní 
názvy nebo obchodní značky. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr bude oceněn v aktuální cenové hladině RTS, případně URS. 

ČI. 4 Čas plnění 

4.1 Termín zahájení plnění dle této smlouvy je ihned po podpisu smlouvy. 

cí- ? ! ,buVoko,nfno fotokolam.ni předáním kompletního díla. Zhotovitel předá 
Objednatel, celkovedílo, a to 6 pare v tištěné podobě opatřené autorizačním razítkem a 
podpisem ajedenkrat v digitalm podobě na CD (formáty PDF, doe, exeel případné DWG) 

4.3 O předání dile'ich částí díla budou sepsány dílčí předávaeí protokoly, o předání 
kompletního díla bude sepsán zaverečný předávací protokol. 

Zahájení realizace veřejné zakázky: 
po dohodě se zadavatelem, pravděpodobně 1.5.2016 
Dokončení: 1.4.2017 

ČI. 5 Cena za dílo 

5.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši: 
Cena díla bez DPH 975.000,- Kč 
DPH 204.750,- Kč 
Cena díla včetně DPH 1.179.750,- Kč 
(dále také „Cena za dílo") 

z toho: 
- Cena za inženýrskogeologický průzkum pro stavbu bez DPH: 20.000,- Kč 
- Cena za geodetické zaměření pro stavbu bez DPH: 30.000,- Kč 

- Cena za vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR) bez DPH: 
220.000,- kč 

- Cena za výkon související inženýrsko-investiční činnosti pro vydání ÚR bez DPH: 
25.000,- Kč 

- Cena za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) bez DPH: 
290.000,- Kč 

- Cena za výkon související inženýrsko-investiční činnosti pro vydání SP a povolení 
vypouštění odpadních vod bez DPH: 25.000,- Kč 

- Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bez DPH: 
330.000,- Kč 



Cena za vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem 
výměr bez DPH: 35.000,-

5.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v 
době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 6 této smlouvy. 

ČI. 6 Zaplacení ceny 

6.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy. 
6.2 Cena za dílo bude uhrazena následujícím způsobem: Jedna třetina po vypracování DÚR, 
druhá třetina po nabytí právní moci stavebního povolení a třetí třetina po předání soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr. 
6.3 Splatnost faktur činí 30 dní od doručení Objednateli. 
6.4 Úhradu faktury provede Objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu 
Zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou dnem, ve kterém byla 
příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 
6.5 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 
dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 

datum splatnosti 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele 

Čl. 7 Způsob provádění díla 

7.1 Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné 
požadavky Objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být 
projektová dokumentace dle této smlouvy zpracována. 
7.2 Objednatel bude své požadavky jasně deklarovat v rámci výrobních výborů. Výrobní 
výbory bude organizovat Zhotovitel dle potřeby. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat 
Zhotovitele k organizaci výrobního výboru, v takovém případě je Zhotovitel povinen 
uskutečnit výrobní výbor do 5 pracovních dnů od doručení výzvy. Výrobního výboru se bude 
účastnit odpovědný zástupce Zhotovitele, který je oprávněn jednat za Zhotovitele právně a 
technicky. 
7.3 Výrobní výbor je skupinka zástupců zhotovitele a objednatele, na které budou probíhat 
konzultace k postupu a obsahu prací na zpracování PD, přičemž místo jednání bude řešeno 
vždy operativně. Konzultace o postupu a obsahu prací na zpracování PD nezmění předmět 
smlouvy, tyto konzultace budou řešit pouze aktuální otázky realizace díla. 
7.4 Zhotovitel předá dílo podle této smlouvy Objednateli v místě sídla Objednatele. 



7.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování dokumentace Zhotovitele i mimo výrobní 
výbory. Zhotovitel je povinen odpovědět na písemný dotaz Objednatele k průběhu prací do 48 
hodin. 
7.6 Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné, je povinen na toto 
Objednatele upozornit. Bude-li v tomto případě Objednatel na výkonu činnosti dle svých 
pokynů trvat, má Zhotovitel povinnost: 
a) ve výkonu činností pokračovat dle původních pokynů Objednatele, přičemž s ohledem na 
druh nevhodnosti pokynů Objednatele se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za 
úspěch vykonaných činností a za vady v jím poskytované službě Zhotovitele, 
b) v případě pokračování ve výkonu činností požadovat na Objednateli, aby své setrvání na 
původních pokynech potvrdil Objednatel i písemně. 
7.7 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny 
odporují obecně závazným právním předpisům. 
7.8 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o postupu při výkonu činností, a 
to nejméně jedenkrát měsíčně. 
7.9 Zhotovitel je povinen předat po vykonání činností bez zbytečného odkladu Objednateli 
věci, které za něho převzal při výkonu činností. 

Čl. 8 Licenční ujednání 

8.1 K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním Zhotovitele na 
základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu Zhotovitel poskytuje Objednateli 
výhradní a neomezenou licenci, včetně práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. 
Objednatel není povinen licenci využít. 
8.2 Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit 
licenci třetí osobě. 
8.3 K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, 
uděluje Objednatel Zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel 
této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby. 
8.4 Zhotovitel se zavazuje tyto licenční ujednání písemně potvrdit do 5 dnů od protokolárního 
předání kompletního díla. 

Čl. 9 Smluvní pokuty 

9.1 Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s dodáním díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává 
ve výši 0,05% z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení z termínu dodání díla 
dle čl. 4.4 a 4.7 smlouvy. 
9.2 Smluvní pokuta za nedodržení podmínek provádění díla dle této smlouvy, pokynů 
Objednatele či příslušného stavebního úřadu ze strany Zhotovitele se sjednává ve výši 0,05% 
z Ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ nedodržení podmínek. 
9.3 Smluvní pokuta za porušení povinnosti Zhotovitele, mít po celou dobu provádění díla 
uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností projektanta 
stavební dokumentace v souladu s čl. 12.1 smlouvy, se sjednává ve výši 0,05% z Ceny díla 
bez DPH za každý i započatý den, kdy Objednatel neměl uzavřeno toto pojištění. 



9.4 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejích zjištění a druhá strana je 
povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu - faktury. Totéž se 
týká úroků z prodlení. 
9.5 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. 

Čl. 10 Součinnost Objednatele 

10.1 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během 
zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady 
předá Objednatel Zhotoviteli neprodleně po jejich získání. 
10.2 Objednatel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu 
zpracování díla dle této smlouvy, které bude svolávat Zhotovitel. 
10.3 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy. 

Čl. 11 Záruky za dílo 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené 
smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. 
11.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do 
rozsahu a kvality technického řešení díla. 
11.3 Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této 
smlouvy. Po tuto dobu má Objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad 
díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí 
přepracování nebo úprava projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací, 
dodávek a služeb a výkazu výměr dle této smlouvy. 

Čl. 12 Pojištění 

12.1 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla a po celou dobu běhu záruční 
lhůty uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností 
projektanta stavební dokumentace s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za 
škodu ve výši 5 mil. Kč. 
12.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy 
pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku smlouvy po celou dobu 
plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli 
nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření. 

Čl. 13 Závěrečná ustanovení 

13.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem. 
13.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými 
písemnými vzestupně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a 



právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž 
kontraktačnímu režimu jako smlouva. 
13.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré 
změny v poslušných údajích, uvedených v ČI. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto 
povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti. 
13.4 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro Objednatele a 
jedna pro Zhotovitele. 

V Pohledu dne 3.5.2016 Ve Velkém Meziříčí dne 15.4.2016 

Za Objednatele: 

log. Milan Klem 
starosta obce 

Za Zhotovitele: 

Ing. Miloš Charvát 
majitel firmy 

EÍG. '.Of-
Pod Hradbami 3, 59-4 01 -. .-iké M: ' čí 

CZECH REPUS ,.C 
GSM: +420775680638, fas: +420S6652-Í.SÍ0 

IČO: 68063822. Dlí": '•_'*.S70819I£"2 
www.ifflwboais.Gž 

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI 
Podle ověřovací knihv Obecního úřadu v Pohledu 

poř. č. vidimace 
tento/tato úplný/á* - částečný/á* opis*/kopie*, 
obsahující stran 
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a 

a tato listina je prvopisem* 
ovčřonou vidimovanou listinou *-

li 
o 
S^h— — 
obsahujícím stran 
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje* 
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu 
právního významu této listiny. 
V Pohledu dne 
Marie Mišurová 

podpis jo 

~ i.:, 
\°H 



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Obec Pohled 
Adresa: Revoluční 39, Pohled 
Statutární zástupce: Ing. Milan Klement, starosta obce 
Telefon: 569 432 821 
Fax: 569 439 218 
Elektronická podatelna: obec.pohled@iol.cz 
IČO: 00268062 
Bankovní spojení: KB a.s. 
Č.Ú.: 5320521/0100 

dále jako objednatel. 

1.2. Zhotovitel: Ing. Miloš Charvát - IMC 
Statutární zástupce: Ing. Miloš Charvát 
Sídlo: Pod Hradbami 3, 594 01 Velké Meziříčí 
IČ: 68063822 
DIČ: CZ5708191852 
Tel: 775680638 
Email: imcírt vm.cz 
Bankovní spojení: KB a.s. 
Č. ú.: 107-8469120217/0100 

dále j ako zhotovitel.. 

Čl. 2 Úvodní ustanovení 
2.1 Pro plnění díla dle této smlouvy jsou pro Zhotovitele závazná ustanovení a požadavky 
Objednatele, které byly Zhotoviteli poskytnuty jako podklady k podání nabídky. 

Čl. 3 Předmět smlouvy 

3.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení prací dle čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy a Objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu v souladu se smlouvou. 
3.2 Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce k vytvoření stupňů projektové 
dokumentace včetně nezbytných souvisejících činností k projektu. 

3.3 Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování nebo zajištění těchto dílčích částí díla a 
služeb: 

v 

„Projektová dokumentace - Kanalizace a COV Pohled" 

Podrobná specifikace služeb: 
Předmětem díla je zhotovení projektu ke stavebnímu povolení v souladu s vyhl. č. 



62/2013 Sb., s vyhl. č. 230/2012 Sb., zákonem 183/2006 Sb., a vylil. 499/2006 Sb, jakož i 
v souladu s jinými platnými předpisy pro vypracování PD. 

Inženýrská činnost spočívající zejména v zajištění stanovisek dotčených orgánů státní 
správy, správců inženýrských sítí, projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a 
organizacemi, tj. zajištění stanovisek pro vydání stavebního povolení a povolení vypouštění 
odpadních vod, podání žádosti na stavební úřad a příslušný odbor životního prostředí a 
vyřízení stavebního povolení pro stavbu a povolení vypouštění odpadních vod včetně nabytí 
právní moci. 

Projektová dokumentace pro provedení stavby, dokumentace bude obsahovat veškeré 
náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dle vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, který nebude obsahovat žádné konkrétní názvy nebo obchodní 
značky 

Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 
v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., a vyhláškou 230/2012 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který nebude obsahovat žádné 
konkrétní názvy nebo obchodní značky. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr bude oceněn v aktuální cenové hladině RTS, případně URS. 

Čl. 4 Čas plnění 

4.1 Termín zahájení plnění dle této smlouvy je ihned po pokynu objednatele nebo po 
poskytnutí dotace Krajem Vysočina z Fondu Vysočiny. 

4.2 Dílo bude dokončeno protokolárním předáním kompletního díla. Zhotovitel předá 
Objednateli celkové dílo, a to 6 paré v tištěné podobě opatřené autorizačním razítkem a 
podpisem a jedenkrát v digitální podobě na CD (formáty PDF, doc, excel případně DWG). 

4.3 O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání 
kompletního díla bude sepsán závěrečný předávací protokol. 

Dokončení: 30.6.2018 

Čl. 5 Cena za dílo 

5.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši: 
Cena díla bez DPH 680.000,- Kč 
DPH 142.800,- Kč 
Cena díla včetně DPH 822.800,- Kč 
(dále také „Cena za dílo") 

z toho: 
- Cena za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

Cena bez DPH 290.000,-Kč 
DPH 60.900,- Kč 



Cena s DPH 350.900,- Kč 

Bude zpracována do podrobností nezbytných pro vydání stavebního povolení 
V průběhu prací na zpracování DSP je zhotovitel na výzvu objednatele povinen 
účastnit se projednávání připomínek s objednatelem. 
Konečná verze dokumentace bude objednateli předána v 6 písemných vyhotoveních a 
Ix na CD v digitální podobě ve formátu (situace ve formátu dwg nebo dgn, texty v 
doc, ostatní v pdf). 

Cena za výkon související inženýrsko-investiční činnosti pro vydání SP a povolení 
vypouštění odpadních vod : 

Cena bez DPH 25.000,-Kč 
DPH 5.250,- Kč 
Cena s DPH 30.250,- Kč 

Z toho: 
Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, 
projednám projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi 

Cena bez DPH 18.000,-Kč 
DPH 3.780,-Kč 
Cena s DPH 21.780,-Kč 

Zpracování žádosti o vydání stavebního povolení a povolení k vypouštění odpadních 
vod 

Cena bez DPH 7.000,- Kč 
DPH 1.470,-Kč 
Cena s DPH 8.470,-Kč 

Inženýrská činnost spočívající zejména v zajištění stanovisek dotčených orgánů státní 
správy, správců inženýrských sítí, projednání projektové dokumentace s dotčenými 
orgány a organizacemi, tj. zajištění stanovisek pro vydání stavebního povolení a 
povolení vypouštění odpadních vod. podání žádosti na stavební úřad a příslušný odbor 
životního prostředí a vyřízení stavebního povolení pro stavbu a povolení vypouštění 
odpadních vod včetně nabytí právní moci. 

Cena za vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby : 
Cena bez DPH 330.000,- Kč 
DPH 69.300,- Kč 
Cena s DPH 399.300,-Kč 

Bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro výběr 
zhotovitele stavby v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách (Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek) a jeho vyhláškami. 
Zhotovitel je povinen při vypracovávání technické části DPS koordinovat svoji činnost 
s organizátorem výběrového řízení a dát do souladu technickou část s dalšími částmi 
zadávací dokumentace. V případě rozporu rozhodne o konečné verzi kompletní 
zadávací dokumentace objednatel. 
V průběhu prací na zpracování DPS je zhotovitel na výzvu objednatele povinen 
účastnit se projednávání připomínek s objednatelem. 
Konečná verze dokumentace bude objednateli předána v 6 písemných vyhotoveních a 
lx na CD v digitální podobě ve formátu (situace ve formátu dwg nebo dgn, texty v 
doc, ostatní v, pdf). 



- Cena za vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem 
výměr: 

Cena bez DPH 35.000,-Kč 
DPH 7.350,- Kč 
Cena s DPH 42.350,-Kč 

DPS bude zpracovaná v rozsahu dle platného sazebníku RTS a.s., soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude dodán jednou v oceněné verzi 
v cenové úrovni příslušného roku. 

5.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v 
době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 6 této smlouvy. 

Cl. 6 Zaplacení ceny 

6.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohy. 
6.2 Cena za dílo bude uhrazena následujícím způsobem: 
Částka 250.000,- Kč + DPH po předání a převzetí DSP 
Částka 65.000,- Kč + DPH po vydání stavebního povolení 
Částka 330.000,- Kč + DPH po předání a převzetí DPS 
Částka 35.000,- Kč + DPH po předání a převzetí podkladů pro výběr zhotovitele 

6.3 Splatnost faktur činí 30 dní od doručení Objednateli. 
6.4 Úhradu faktury provede Objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu 
Zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou dnem, ve kterém bvla 
příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 
6.5 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 
dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména: 

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 

datum vystavení 
datum splatnosti 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 

sazbu daně 
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele 



Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (čl. 7 -13) zůstávají v platnosti beze změny. 

V Pohledu, dne 22. 3. 2017 Ve Velkém Meziříčí, dne 22. 3.2017 

Za Opjepnatele: 

íng. Milan Klement 
starosta obce^flhled 

Za Zhotovitele: 

Ing. Miloš Charvát 
majitel firmy 

m 

Cpo^ 
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GSM: •CO'iJ-'.-i .3;.. fn. ^4205o<.<2-*-
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OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMAC1 
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu v Pohledu 
poř. č. vidimace „(lé/.Ó?.'** 
tefrte/tato úpjný/á* - čáateěný/á* opts*/kopie*, 
obsahující Č5- stran 
souhlasí doslovně s předloženou listinou, 
a tato listina je prvopisem* 

z níž byl/a pořízen/a 

Ilatinou, ktprft jfr wýstnppm 7 qi|tnrl7r»;anó l^nrwaria. 

rozhodnutí*, 
obsahujícím ^ stran. 
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/neobsahuje* 
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu 
právního významu této listiny. 
V Pohledu dne ...€$!•.&. ̂  ̂  . 
Marie Mišurová 

podpis /O 

-PhvS-
i , 



Tabulka uznatelných a neuznatelných nákladů 

Popis uznatelné náklady neuznatelné náklady 
Cena za vypracování projektové dokumentace pro 
stav. povolení 350 900,00 Kč 

Zajištění stanovisek dot. org. stát. správy.. 21 780,00 Kč 

Vypr. proj. dok. pro provádění stavby 399 300,00 Kč 

Vypr. soupisu stav. prací,.. 42 350,00 Kč 

Zpracování žádosti o vydání stavebního povolení 8 470,00 Kč 

Celkem 814 330,00 Kč 8 470,00 Kč 

Cena díla včetně DPH dle cenové nabídky 822 800,00 Kč 


