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Subjekt (IČO: 00289931), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle §109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověřeni provedl: hrůza, datum ověření: 13.09.2017 09:42:42): 

Poskytnutí dotace v rámci GP Rozvoj vesnice 2017, ID dotace FV02046.0007 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 150000, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODPA: 3639, ORJ: 1385, ORG: POL: UZ: 

? 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění, V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Kraj vysočina 
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FOND VYSOČINY 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

FV02046.0007 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kra] 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 

a 

Město Moravské Budějovice 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupené: 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: 

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice 
00289931 
Ing. Vlastimilem Bařinkou, starostou 

Česká národní banka, a. s. 
číslo účtu: 94-6616711/0710 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Modernizace VO Lažínky - IV. etapa - rozšířeni", blíže 
specifikované v žádostí o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

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

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 
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ČI. 4 
Závazek Příjemce 

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

ČI. 5 
Dotace 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 150 000 Kč (slovy: stopadesáttisíc korun 
českých). 

2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce. 
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce. 

Celkové náklady akce 800 604 Kč 
Výše dotace v Kč 150 000 Kč 
Výše dotace v % 18,74 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v % 81,26 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 650 604 Kč 

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle ČI. 5 odst. 2. 

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci. 
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ČI. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, 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 31. 10. 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. 

4) Neuznatelné náklady akce jsou: ^ 
a) daně, s výjimkou uvedenou v Cl. 8 písm. d) této smlouvy, 
b) alkohol a tabákové výrobky, 
c) nákup počítačů a software, 
d) mzdové náklady stálých pracovníků žadatele, 
e) nájem, nákup zásob, pozemků, budov, 
f) pořízení dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného dlouhodobého 

majetku ve formě přístrojů spotřební elektroniky, 
g) náklady na reprezentaci, 
h) všechny náklady nesouvisející přímo s výstavbou, opravou, rekonstrukcí či 

modernizací veřejného osvětlení. 

5) Uznatelné náklady akce jsou: 
a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného dlouhodobého 

majetku a nákup služeb souvisejících s výstavbou, technickým zhodnocením a 
opravou veřejného osvětlení, 

b) pořízení dlouhodobého hmotného majetku a nákup služeb ve formě související 
projektové dokumentace, které může činit max. 50% uznatelných nákladů 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. 
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ČI. 8 
Základní povinnosti Příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, 
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (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 FV02046.0007", 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v případě, kdy Příjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. V případě 
aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 31. 10. 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 30. 11. 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na www. 
fondvysociny.cz, která bude obsahovat: 
- stručný popis zrealizované akce, 
- fotodokumentace zrealizované akce, 
- informace o realizované publicitě a její doložení, 
- finanční vyúčtování akce, 
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě, 
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

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

Strana 4 (celkem 7) 



i) zajistit publicitu v souladu s ČI, 10 této smlouvy, 
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo 
zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a 
to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací. 

ČI. 9 
Kontrola 

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola"). 

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. 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) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprostřední blízkosti umístěna samolepka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-
vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně tří let ode dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 
této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 
a předložit ho Kraji ke konečnému schválení. 

6) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

ČI. 11 
Udržitelnost akce 

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
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věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od 
nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či 
darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 

ČI. 12 
Důsledky porušení povinností Příjemce 

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak. 

ČI. 13 
Závěrečná ujednání 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru 
smluv. 

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj. 

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Luděk Hrůza, tel: 564 602 543, email: 
hruza.l@kr-vysocina.cz. 

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 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. 
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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 12. 5. 2017 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 12. 9. 
2017 usnesením č. 0422/05/2017/ZK. 

/"« K"; O/. i~1, \ -
V Mora 

/Ing. Vlastimil Bařinka Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana starosta 

Kraj Vysočina 
ŽiřKova b / ,  S8/ 33 Jihlava 
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Kraj Vysocí nil 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) ó(X)Ť~ 

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

FV02046-12_05_17-8 

Název grantového programu GP Rozvoj vesnice 2017 

Název projektu Modernizace VO Lažínky - IV. etapa - rozšíření 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Město Moravské Budějovice 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: nám. Míru 31 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Moravské Budějovice 

Identifikační údaje žadatele PSČ; 67602 Identifikační údaje žadatele 
Pošta: Moravské Budějovice 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00289931 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: Česká národní banka 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 94-6616711/0710 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Ing. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Vlastimil 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Bařinka 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: starosta 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Bc. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Jana 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení: Tůmová Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: referent OSRI 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: jtumova@mbudejovice.cz 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 568408323 

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

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

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

Název banky: 

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

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obec/mikroregion) 

Moravské BUdějovice, místní část Lažínky, 
Moravskobudějovický mikroregion 

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

Lažínky jsou jednou ze čtyř místních částí města 
Moravské Budějovice. Obcí Lažínky prochází 
cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs. Důvodem 
podání žádosti je rozšíření stávajícího veřejného 
osvětlení na území místní části Lažínky.Touto 
modernizací dojde k již IV. etapě rozšíření 
veřejného osvětlení. Projekt je v souladu s 
Programem rozvoje Kraje Vysočina a s 
vyhlášeným grantovým programem, zároveň je v 
souladu s obecně platnými právními předpisy. 

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

- zvýšení obecné i dopravní bezpečnosti občanů, 
cykloturistů a ostatních návštěvníků 
- úspora elektrické energie při provozování 
veřejného osvětlení 
- modernizace veřejného osvětlení v místní části 
Lažínky 
- zlepšení životních podmínek obyvatel, 
cykloturistů a návštěvníků místní části Lažínky 
- obnova a rozvoj místní části Lažínky 
- rozvoj technické infrastruktury a občanské 
vybavenosti 

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

Cílovou skupinou je především 163 osob, trvale 
žijících v místní části Lažínky. Dále jsou cílovou 
skupinou všichni cykloturisté a návštěvníci místní 
části, kteří se zde pohybují. Navrhovaný projekt 
přispěje ke zvýšení obecné i dopravní bezpečnosti 
těchto osob a rozvoji technické infrastruktury a 
občanské vybavenosti v místní části. 

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

Modernizace projektu bude provedena v pěti 
jednotlivých částech obce. Veřejné osvětlení je 
navrženo svítidly LED na stožárech s 
výložníky,Podél hlavní komunikace jsou navržena 
2 svítidla na bázi LED (celkový max. příkon svítidla 
25W, se 7m stožárem a kolmým výložníkem). 
Podél místních komunikací je navrženo 11 svítidel 
VO na bázi LED s celkovým max. příkonem 
svítidla 19W, s 5 m stožárem, bez výložníku 
Všechna svítidla budou na stožárech veřejného 
osvětlení. 

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

Realizací tohoto projektu dojde k rozšíření 
veřejného osvětlení (IV. etapa) v místní části 
Lažínky. Nově bude osazeno 13 LED svítidel (LAZ 
49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 a 60). 



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

Předpokládaný začátek projektu: říjen 2017 
Předpokládaný konec projektu: září 2018 

8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

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

Město Moravské Budějovice má jako žadatel i 
manažer projektu četné zkušenosti s podáváním 
žádostí o dotace a v případech jejich úspěšnosti i s 
jejich následným čerpáním a vyhodnocováním. 
Jedná se o grantové programy Fondu Vysočiny, 
dotační tituly ze Státního fondu životního prostředí, 
Státního zemědělského intervenčního fondu, 
Programu obnovy venkova, programu regenerace 
městských památkových rezervací a zón ČR aj. 

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 

800 604 Kč 100,00 % 

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

Požadovaná výše 
dotace 150 000 Kč 18,74 % 

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

- z toho investiční 
dotace 150 000 Kč 100,00 0/ /O 

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 /o 

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 650 604 Kč 81,26 % 

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 650 604 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 

El 

žadatel není plátcem OPH • 

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 považuji 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 



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

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií 
2. Identifikace: Výpis usnesení - starosta; Čestné prohlášení dle zák. č. 250/2000 
Sb. 
3. Výpis z katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy 
4. Rozhodnutí stavebního úřadu 
5. Rozpočet 
6. Mapa se zakreslením umístění všech světelných bodů 
7. Kopie první strany pasportu veřejného osvětlení ) 

V Moravských Budějovicích dne 12.05.2017 

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

- nU'né * P0S0U2enl lád°S,i " ťodě 14 

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 po/i se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER 

[tko a bodpis statutárního 
z^Wjpce žadatele 



Stručný popis naplnění specifických kritérií projektu 

„Modernizace VO Lažínky - IV. etapa - rozšíření" 1 

a) Počet obyvatel s trvalým bydlištěm v místní části 
V místní části Lažínky v současné době žije 163 obyvatel. 

b) Využití úsporných technologií např. LED technologie, energetická optimalizace 
osvětlovací soustavy, regulace osvětlení nasazením regulačních systémů 
V rámci této modernizace veřejného osvětlení bude využito úsporné technologie instalací 
úsporných svítidel typu LED (celkem se jedná o 13 ks svítidel veřejného osvětlení 24 LED), 
která představují budoucnost v osvětlení. 

c) Výše finančního podílu žadatele na celkových nákladech 
Vlastní podíl příjemce podpory činí 650 604 Kč bez DPH (81,26%) a požadovaná výše 
podpory z Fondu Vysočiny činí 150 000 Kč (18,74%). Celkový předpokládaný rozpočet 
projektuje 800 604 Kč bez DPH. Žadatel je plátcem DPH a u tohoto projektu má nárok na 
odpočet daně z přidané hodnoty. 
Celkové předpokládané náklady projektu vč. DPH činí 968 731 Kč. 

d) Rozšíření sítě veřejného osvětlení 
V rámci této modernizace je navrženo nové veřejné osvětlení, rozšíření stávajícího veřejného 
osvětlení v místní části Lažínky. 

e) Místo realizace projektu s ohledem na předcházeni dopravním či jiným bezpečnostním 
rizikům 
Místní část Lažínky se nachází 3 km jihovýchodně od Moravských Budějovic, ke kterým je 
integrována. Obcí Lažínky prochází cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs. Modernizace 
veřejného osvětlení bude provedena v jednotlivých částech obce podél místních komunikací. 
Jedná se o doplnění stávajícího veřejného osvětlení v těch částech obce, kde se osvětlení 
nenachází neboje nedostačující. 
Město Moravské Budějovice považuje tuto modernizaci za velmi potřebnou s ohledem na 
předcházení dopravním či jiným bezpečnostním rizikům a z důvodu zajištění bezpečnosti 
obyvatel místní části, jejich návštěvníků a cykloturistů. 

f) Vedení evidence (pasportu) veřejného osvětlení dle stavebního zákona 
Evidence (pasport) veřejného osvětlení dle stavebního zákona je vedena. 

V Moravských Budějovicích, 12.05.2017 

Ing/Vlastimil Bařinka / 
starosta města 
(yioravské Budějovice yt, 
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Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízeni 
CŮ 

Aki-ť. MODERNIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLEN) MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 7Č. y!7'H)U 
HtojťiM VO l ažínky - SV. etapa - rozšíření 

loveslor: Mésto Moravské Budéjovice, nám. Míru 31, Moravské Budějovice Smlouvu-
/íiniťovMÍel-

Základnl náklady 

Dodavi<a 

Do;)! h v .cl / Pťósun 

Montáž - materiál 

Montáž - pršce 

MerlsoKéet 1 

y,ÚO 

0.00 0,00 

315 137,00 

66 884,00 

0,00 384 021,00 

Nátéry 000 

Zemni jjiácu 

4 (6 583.00 

0,00 800 604,00 
Mozisoučot 2 

Základní náklady 
C6,kem 800 604,00 

Náklady celkem 
Náklad a hodnota DPH 21% 

ZAklacI a hodnota DF'H 15% 

Náklady celkem a DPH 

Roční narůsl cen % 

Roční nárůst cen % 

800 604,00 

800 604 00 n,i) (27 00 

0.00 0 00 

968 731,00 

0,00 

0,00 

• tůni, 30,8,2016 

pracoval: Ing, Zbynék Pecina 



Součty odstavců Materiál Montáž 

Elektromontáže 315 137,00 68 884,00 
Zemní práce 

416 583,00 0,00 

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 
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, t ElaktromontáŽe 

ÍM£*667 

•V,í.;.ř/i7r 

KA&6L SILOVÝ,IZOLACE PVCS 
VODIČEM PE | 

C-YKV-J 4x10 mm2, vaíné m ~£7l,00 Š24W 7O~0O4.dO 1137 _ 6 490,57 "" 135^7 *"* 77294,37 4&H3*V33»12'»jtfPUK3Ó'eO'Z4ÚMÍ.*i*'?'.« 
';0Ó4-tíí'67 ' i KÁMiSfLW^ÍŽOLAČěPVC S 

VODIČEM PE 
•'V.T.fcV,*, ' C i W(-i 3x \ 5 rríTv2 , voirt4 m 71.00 15,30 oes.jo B.37 657,<}3 24,67 1 744.23 2'ů*ÍÍ'$=71 
ra'u.toi'fw UKONČENI MBELCTOO 
V síO'-f»u. «1A10 ítktÍ2 ks 34.00 0,00 0,00 46,47 S 347.97 48.47 1 647,07 4M»0*ÍÓ«2=34 
U6Í.I7 "svinou vó 

•JVÍTtOLO 70 2AÍEO ítonáiriniopb'** 
SRfJ npjlrátni bjift ívé&> říW, k'Jdlci 
ptoud 350mA, 30001m, pfflton tvixWta 
iW.vykloníoi svítidla *10* 

ki 
2,00 11 236.00 22 472,00 177.20 354.40 11 413,20 22 826,40 

SVÍTiQi.0 v6'TůL£Ď š«a'r\?řřďňrop^-9 
•ií*U nwWlňl Mé ?vt«V> NW, budfd 
pioiíd S50íTA. lOOůlin, přftoft iv?->dla 
iW.v/Honftf.l ivttidla » 10* 

Ks 
ít.OO 10 644,00 119 2Ů4.00 177.20 1 949,20 11 021,20 121 233,20 

11 

/ecyWaóni poplatek i& svf&dia ki 13,00 3.40 IOĎ.20 0,00 0,00 6,40 109,20 2*11*13 
T-7<.60 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR 

BSZPATICOVÝ 
" 

"l ZAROVĚ ZINKOVANÝ 1 - tilriiinT,'7m žinmi ČůVTpotah PVC ks 2.00 6 305.00 10610.00 683,33 1 366,65 5 966,33 11 976.63 2 
"h asďový Sm, íemni (áM * potoh PVC ks 11,00 4 eso,oo 54 450,00 r~683,33 7 516.63 5633,33 31 #66,63 11 

'l'S"-77 VYLOZN\K ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ 
: 4 koímý í=750rrvn, nftkk/n 10' ks 2,00 756,00 512.00 363,33 726.66 \ 119,33 2 238,66 2 

'2ŮI-&7 STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE 
•?oi.e6 ' M*i jfedfiopojuikovA, pro kaťVy do D4-16, 

IP54 
ks 13,00 481,00 m.oo 130,00 050.00 621.00 8 073,00 2*11=13 « 

59- í 1 
t 

POJISTKA ZA VÍTOVA 627,2110^0 

ÍO$St-V 
l 

KOMPLETNÍ 
'0$ 9'? ' }1 ! E27 BA,chai rtormil/s' H , 13,00 50,80 660,40 48,47 630,07 09,27 1 290.47 2M1»!3 
<030-296 

; 
typu PS 100 A 

i 12 4020 PÉ"lÓOAvěííovŤir " ks 3,00 840,00 520,00 615,00 845,00 I 455,00 A 395,00 3 
n bttt 2NM TRUBKA OCELOVÁ NEZAVIT. ni 9,00 193.30 764,70 0.00 0,00 198,30 1 784,70 

i !fJ2'671~ f^JlSfk0VĚWjlKY5^VÁC 

:r
-
y

"
{ Vi *NC'00 !0AgG kj 12,00 42,00 504,00 3,13 37.00 45.13 541,60 4*3=12 

, ZINKOVANÉ PROVEDENI 

W-S ! • - i OCELOVÝ PASEK POZINKOVANÝ 

1 ;r> Páki 30*4 piška 30x-S (0,35"^). volné m 463,00 2 6.67 12081,Sf 27,97 12 669,90 54,64 24 750.41 45*33tl0P*240*35»453 

íW / ocaoi/fo^r POZWKOVAIW 
<UM«í-Í • }<! Drél lOdráíů JOfnm(Ď,02>!gAfl>( volní m 09.00 17,36 677,04 33,70 2 094,30 71,06 2 771.34 <11»í)'3r50 

r SVO/řW " ť 
HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACl 

MI'7-1W' • 17 5PÓI phpcjovfl cl k» 13,00 41,40 536.20 70,43 015,63 111,63 1 453,63 hř»i)s13 

V-44.J>J\ f Ifi i SR 3o ivofta piska-páska M6 ks * 24,00 13.00 312,00 70,43 1 ŮS0,40 83,43 2 002,AÚ 
12'2B24 

!?J4-22ť 
;  ' *  SR 5s svotVa péslia-^tát ks 23.00 30.00 780,00 26,00 676,00 56,00 1 456,00 13*2=76 

9W9-ÍJS ! M0NTA2N! PRAČE 
^y>~"" $Mei: p(0 oznst&nt svodu ks 39.00 4,00 153,00 35,07 1 402,63 39.97 1 550,03 13*3=39 

Í1Í4-I 
• 

VODIČ JEDN02/L0VÝ, IZOLACE 
PVC 

70'.) 4" 800 7 " bT" H07V-U& mm2. volř>4 m 13.00 16,00 200.00 9,27 120,47 25.27 328,47 13'!"13 
f HODINOVĚ ZUCTQVACI SAZBY 

mo 12R (i ji"?""~ Zkus&ni provoz hod 5.00 0,00 0,00 200.00 600.00 200,00 1 600,00 8 

pftpójmlna síivajiclrozvod hod 40.00 0,00 0,00 200,00 d 000.00 200,00 fi 000,00 S'6°40 
POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA 

• j-V"' lííéb hod 13,00 0.00 0.00 300.00 3 900,00 300,00 3 000,00 1341=13 
)»•<>> U'iS ' # pfwun je/ábu kw 40.00 0,00 0,00 22,00 860,00 22,00 800,00 2*20^40 

ťW-íífij. jit v/iokoidviíni plofiifie bod 17,00 0,00 0,00 300.00 5 100,00 300,00 6 100.00 13«4«I7 

!?? pi*e4'/n vyíol.Qiiváné pJůíiny km 40,00 0,00 0,00 20,00 600,00 20,00 600,00 2*70=40 

9dW./í96 PROVEDENI REVIZNÍCH 
ZKOUŠEK 

3?flří-/?9? DLE CSN 33 2000-Ů 
i 

|ÍÍÍ Výchoz! revíz® vtííné vypracováni řevnili 
ipri*y 

hod 16.00 0,00 0,00 233,33 3 733,33 233,33 3 733,33 16 

á990-'Í2ů7 i Zpracováni důkutraritac®, tisk 

. WfM::í!s 1 g*t>deyeké zsmfifení skut- prováděni • 
b/>!fflv)lán 

km 0,45 15 OOO.OÚ 8 760.00 0,00 0,00 15 000,00 8 760,00 453,0.00lt=0,453 

' 30 mapovi/it-dopjnfcnfdigk rrtapy -
mtfavllifi 

km 0,46 4 100.00 1 845,00 0,00 0,00 4 100,00 1 845,00 453'0.001=0,453 

! Eloktromontóíe - celkem 3151 ar,35 88 894,25 364 021,60 
Zemni práco 

$999-07* VYTÝČENI TRATI 
Kfibe!(?v& vedeni v zastaveném prostoru km 0,15 1 753,00 76Ď.Ů5 0,00 0,00 1 753,00 708,65 453*0,00 í=0.453 

Zífy~9-$96 ! IšějmúťTdrnú 
v>Wsé?" i52 N#/<c <Ífriu,ná!oÍ9ol.odvpz m2 130,20 45,00 5 659,00 0,00 0,00 45.00 5 659,00 (453H( í2*5 N ré)rÓ,3S-»)ao,2 

9^99-9?^ ! ŘEZANÍ SPÁRY 
-*'5ý-9^ 1'<3 V a^faliy ňebVfcetoňu m fi4,00 190,00 15 560,00 0,00 0,00 (90,00 16 960,GQ 2~'423B4 
í.-999-í?^ l BOURANÍ íiVIĚNYCH POVRCHU 
r^P-92? lM Sila vrstvy 3-Scm m2 21,00 94,50 1 904.50 0,00 0,00 94,50 1 $$4.50 42*0,6=21 

30.8.2016 



a272016_M B _laz in ky_V O J V - Rozpočet 

iT't •>'. 

• 

v-rK'-'ii;-

'»w? 

iSPw** 

• ?Jíš.lW? 

'9m-M7 

"j^.íWú 

,;v'-. :•••'• 
X*V.'<!)7 ' 

~m?f>o$Tomy" 
• VĚR OS'/tTLENl 

' •:> O&iSMU DO t ml ' 

Z ' . m ,  

:••* 

íímET 
POUZOŘO*/ÝZAKLPRO'" 
STOŽ VÉNU 

OSVĚTLENÍ V QáĚ ŤfiÁS Y' 
KABELU 

bw d.rwoW" 

-mm-mmm mmr 

ÍÁHOŽ 
JAMY,UPÉCHOVANl,ÚPRAVA 

POVRCHU ' 

'vimníňJýM 
HLOUBENÍ KABELOVĚ RÝHY 
Zm<«SwSTÍ»« 350mm.hlt><Jt,lM 

-if,-' 

f4l 

• v -
1<r ~ 

! ' • 

tftáy 5, &fe SGQmm.hto-ub^a 

ZWZENfMBěLOVČHÓ LQ& ~ 

Ti 
£IW 

bez rakrytí. Stfedo 

ríHShřii, mi.HO 

ři«>-SS 
iHn-iiso 

1-15 

:«i 

yMeCovYmWOpTpv^ 
TRUBKY 

.SsšmTSÍ 

mp-ii7s 

-KiPTši 

mmf 

«5«i» 
m9.105S~ 

Mmjvmn 
PREFABRIKOVANÝCH 

; ~tBĚTaH.ÍLABŮNEA$FAlTQVANf 

iňO.SÍOím 

jíT-
ZÁHÓŽ KABELOVĚňm ' 

S5ÍÍW7<;h»350>wÍStóSST" 

mopjmrm 
STOZAR,BETONOVÝ 

ŽMÁDAJINĚZAŘimr 

Í*f " ZMiniWýSSSi 

rSPioa "" 
•ÍWŠ-WÍ 

"řW-960" 

•wí-wV " 

rAs-nJr 
«>V-'n5 ' 

mt-uss 
ÍSmTIf _ 

SW4-!Í« 

PÍÍ:Í;« 

-«SJ-(2Cf> 
*->3*. i 20.' 
«9'šTr ?M~ 

•jsT 

nr 

i .... 

čí' 
« 

2^ná"Wy5:siíaso^w5LbEr' 

ŽřSŽeW/ PfilLOtNÉHO PAZmr 
KABELOVÉ RÝZE 
®BT»íO()cmw«.b*.3í5ir 
OĎSTRANmrPŘlLÓZNĚHO 
PAŽENI Z KABELOVĚ RÝHY 

mm 
JXMK UPĚCHQ VANI, ÚPRAVA 

KVŘCHU 

'ViSííeTíáýíT-
iéríWsii<i'' 
KABELOVÝ PROTLAK POO~ 
KOMUNIKACI 

iípvčiísjsas^ssví— ~tekí 

~OÓVOZZĚmÝ~ 

ÚPRAVA PO VRCHU ~ 

PODKLADOVÁ VRŽI VA 

iíWíu Vrsi^sr 

>• 
I-

immŘsrvmvozomr 
ASFATL0BB10NU 

Vrstva® 10crrt 
Zomni práčů ^celkeTiT 

1S.OO 

51.00 

ffi.Oú 

a.oo 

130,20 

134,00 

2e,ea 

72,80 

171.00 

12&e,oo. 

57,50 

23 74-1,00 
~ raeíoo 

62 556,00 
416 562,65 

ĎMTMÓMAf 

0.00 

o.co 

0,00 

0.00 

MonUU*« Cíňa 

i 727,00 

? 050,00 

m,ú 

70,00 

C^rciiWm' 
#ap/ys-ocw 

- -

1 7i 

U+2='n 

48 451,00 

62 459,00 

0sea.oo 

453KT2Tf.ma^j72 * 

9rlhi5=5f 
.: e\š*is~ 

23 744,00 

9fl?3,50 

2 923.20 

1 358.00 

15 552,00 

11+2=13 

~»2=!f~ 

TT" 

«23".5T.«09r 

ě^íís" 

VT 

'51 

"te ~ 

H5" 

TT-~ 

TFrí^r 

msmrR'm^wiPSfim i- i w 

wiwřmsTíPo j5T2r:» to"f 
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