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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

Ol/P. Pavlinec 4.7.2017 

Zodpovídá: Příkazce operace: Ol/P. Pavlinec 4.7.2017 

Správce rozpočtu: OE/R. Tesařová í 07. 2017 
Poznámka: / 
Subjekt (IČO: 00286079), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: stastna, datum ověření: 04.07.2017 09:58:34): 

Poskytnutí dotace -
Kamenice - etapa V' 

Fond Vysočiny, Infrastruktura ICT 2017, FV01978.0009, projekt "Datová síť Městyse 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 247371, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 3636, ORJ: 1373, 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). 
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SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

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

(FV01978.0009) 

ČI. 1 
Smluvní strany 

Kraj Vysočina, 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen "Kraj") 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800 
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Městys Kamenice 
Adresa: Kamenice 481, Kamenice, 58823 
IČO: 286079 
zastoupen: Mgr. Eva Jelenové, Starostka 
(dále jen "Příjemce") 
bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S. 

číslo účtu: 1466050389/0800 

ČI. 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny 
(dále jen „dotace") na realizaci akce Datová síť Městyse Kamenice - etapa V, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
Příloha č. 1 (dále jen „akce"). 

ČI. 3 
Závaznost návrhu 

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

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

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

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 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 247371 Kč (slovy: 
dvěstěčtyřicetsedmtisíctřistasedmdesátjedna korun českých). 

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

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

Příjemce. 

Celkové náklady akce 618428 Kč 
Výše dotace v Kč 247371Kč 
Výše dotace v % 40 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v % 60 % z celkových nákladů na akci 
Vlastní podíl Příjemce v Kč 371057 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 vylučuje / 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 90 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká. 

ČI. 7 
Podmínky použití dotace 

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 5. 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) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má 

u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z přidané hodnoty - v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši), 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) veškeré provozní (údržba a provoz SW systému, nájem kanceláří, telefonní 

poplatky, telekomunikační poplatky, nájem datových tras, opravy, energie, bankovní 
poplatky, poplatky za připojení ksíti, papír, topení, kancelářské potřeby aj.) 
a mimořádné náklady uživatele přímo nesouvisející s projektem, 

i) náklady na publicitu, 
j) alkohol a tabákové výrobky, 
k) nábytek, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
I) služby (cestovné, reprezentace apod.) a výdaje na pohoštění a dary, úhrady 

cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami, 
m) pořízení či oprava prostředků komunikační, výpočetní či spotřební elektroniky 

(video, fotoaparát, toner, přehrávač, mobilní telefon apod.) včetně HW periferií 
(tiskárna, skener atd.), přímo nesouvisející s projektem, 

n) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
o) jiné SW produkty přímo nesouvisející s projektem, 
p) veškeré další náklady, které nejsou níže uvedené jako uznatelné. 

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

majetku - základní HW (modem, informační kiosek, osobní PC nebo notebook) 
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a výdaje na jeho zprovoznění (instalace, doprava od prodejce na místo instalace, 
pokud však doprava není součástí bezplatných služeb prodejce), 

b) základní SW (operační systém a jeho zprovoznění), 
c) základní prvky datových sítí - přenosové prvky a technologie (včetně prvků 

pro zlepšení dostupnosti GSM), 
d) poplatek za zřízení připojení k internetu (jednorázový instalační poplatek v ceně 

běžné v daném místě bez měsíčních poplatků za provoz připojení), 
e) náklady na projektovou dokumentaci sítí a studie přípravy NGA sítě. 

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. 

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, s 

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 FV01978.0009, 

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. 5. 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, 
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f) doručit Kraji do 30. 6. 2018 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn 
na http://www.kr-vysocina.cz/zaverecna-zprava-a-vyuctovani-poskytnute-dotace/d-
739339/p1=8764, 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, 

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, 

účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

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

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

ČI. 9 
Kontrola 

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. 
i) - písm. k) této smlouvy. 

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 
této smlouvy. 

ČI. 10 
Publicita 

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
že akce byla podpořena Krajem. 

2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vvsocina.cz/publicita. 

3) V případě, že výstupem akce bude hardwarové vybavení, příjemce hardware označí 
„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který 
je ke stažení na www.kr-vvsocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne 
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uvedeného v 61. 7 odst. 1 této smlouvy. Příjemce případně označí výše uvedeným 
způsobem i místnost, kde bude hardware umístěn. 

4) V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo 
v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje 
Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na 
www.kr-vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 3 let ode dne uvedeného v ČI. 7 
odst. 1 této smlouvy. 

5) 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 
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. 
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Dana Šťastná, tel: 564 602 340, 
email: Stastna.D@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 stím, že tuto změnu je 
povinen oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce 
uvedené ve ČI. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže 
specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit. 

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. v 

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 13.4. 2017. 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
20. 6. 2017 usnesením č. 0246/04/2017/ZK. 

Mgr. ma Jelenová 
Starostka 

.. dne 28. 06. 201/ 

Pavel Pacal Mgř. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana 

2 7  
Kraj vysočina 
Ž i ž k o v a  5  7 ,  5 8 /  3 3  J i h l a v a  

Strana 7 (celkem 7) 

mailto:Stastna.D@kr-vysocina.cz


KrajVysocma 
FOND VYSOČINY 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY 

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) 

Kód elektronické žádosti {po 
finálním vyplněni žádosti Klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře) 

FV01978-13_04_17-9 

Název grantového programu Infrastruktura ICT 2017 

Název projektu Datová síť Městyse Kamenice - etapa V 

Identifikační údaje žadatele 

Přesný název: Městys Kamenice 

Identifikační údaje žadatele 

Právní forma: Obecní úřad 

Identifikační údaje žadatele 

Ulice: Kamenice 481 t 

Identifikační údaje žadatele 

Obec: Kamenice 

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58823 Identifikační údaje žadatele 

Pošta: 

Identifikační údaje žadatele 

IČO/RČ: 00286079 

Identifikační údaje žadatele 

Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S. 

Identifikační údaje žadatele 

Číslo účtu: 1466050389/0800 

Statutární zástupce žadatele 

Titul: Mgr. 

Statutární zástupce žadatele 
Jméno: Eva 

Statutární zástupce žadatele 
Příjmení: Jelenova 

Statutární zástupce žadatele 

Funkce: Starostka 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Titul: Ing. 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Jméno: Martin 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Příjmení; Procházka Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) Funkce: 
Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Email: mpro17@gmai!,com 

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu) 

Tel.: 604223078 

Indentífikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obci) 

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

IČO: 
Indentífikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obci) 

Název banky: 

Indentífikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obci) 

Číslo účtu: 



1. Lokalizace projektu 
(Město/obeo/mikroregion) 

Městys Kamenice a místní část Řehořov 
Mikroregion Loučko 



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

- Rozšíření optické infrastruktury v rámci městyse 
a místní části 
- Budování návazné infrastruktury na projekt NGA 
sítě z ROP JV 
- Navazuje přímo na síť ROWANet - možnost 
využití pro Kraj Vysočina 

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

poskytnutí možnosti napojeni (popř. projektu 
napojení) na NGA optickou síť pro obyvatele, 
veřejnou správu a ostatní subjekty 

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

V návaznosti na páteřní optickou trasu, financovou 
z výzvy ROP „Rozvoj a stabilizace venkovských 
sídel ROP Jihovýchod - širokopásmové sítě NGA', 
zároveň navazující na krajskou síť ROWANet 
(optická trasa podél silníce 602), realizovat 
pokládku optické sítě uvnitř městyse a místní části, 
Pokládka bude většinou prováděna při stavebních 
akcích (optická síť bude realizována současné 
s pokládkou chodníku, opravě vozovky nebo 
vodovodu) nebo v místech s největším zájmem 
občanů o optické přípojky jejich nemovitostí. 

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

- V ulici U Šuhaje s opravou vozovky provést 
pokládku optické sítě (možnost připojeni 10 
domácností) 
- Při opravě vozovky v Oseku k Řezaňkům provést 
pokládky optické sítě (možnost připojení 10 
domácností) 
- Při opravě chodníku pod Nákupním střediskem 
vytvoření spojení stávající infrastruktury optické 
sítě s horní částí náměstí, kde je plánována 
revitalizace prostor v blízké budoucnosti 
- V ulicí Pod Kašnami bude provedena oprava 
stávajících inženýrských a při těchto opravách je 
záměr i pokládky optické sítě (možnost připojení 
15 domácností)^ 
- V místní části Řehořov dobudovat trasu optické 
sítě do centrálního bodu (obecní budovy nazývané 
Kulturní dům) včetně připojeni okolních 
nemovitosti, ze kterého budou vycházet všechny 
rozvodné větve po obci. 

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

červenec 2017 až květen 2018 



Kamenice má 1385 obyvatel a 536 čísel 
popisných. Samospráva, firmy, zájmová sdružení a 
domácnosti mohou volit mezi bezdrátovým 
připojením k Internetu od občanského sdružení 
KamNet, využít ADSL přípojku od 02, nebo již 
konečně od roku 2015 v části městyse i optickou 
síť realizovanou za podpory z FV a ROP. 
Pokrytí městyse koncovými optickými přípojkami 
však není v současné době dostatečné a 
vzhledem k zájmu občanů a firem o připojení jejich 
nemovitostí, vedení městyse hledá finanční 
prostředky na budování optických přípojek. 
Převážná část připojených koncových klientů nyní 
odebírá službu od občanského sdružení KamNet 
(cca 330 domácností a firem) na technologiích 
WiFí (2,4 a 5GHz), Vzhledem k pokračujícímu 
stabilnímu nárůstu počtu klientů bezdrátové sítě 
občanského sdružení KamNet, stabilnímu růstu 
síťového provozu a defacto úplnému zaplnění 
radiového spektra WiFí je jedinou možností 
dlouhodobého kvalitního provozu sítě převod co 
největší částí klientů do optických přípojek. 
Místní část Řehořov je z hlediská dostupnosti 
vysokorychlostního připojení k síti Internet velmi 
podobně. Občané mohou volit z nabídky ADSL od 
02 a přípojkou na bezdrátovou WiFi od firmy 

2. Odůvodnění projektu M-SOFT. Zde ještě není v provozu žádná přípojka 
(Popište výchozí situaci, která Vás bezdrátové sítě, ačkoliv je již část optické sítě jíž 
vede k podání žádosti) vybudována. 

Městys dokončil realizaci optickou síť z výzvy ROP 
JV „Rozvoj a stabilizace venkovských sídel ROP 
Jihovýchod - širokopásmové sítě NGA" v roce 
2015, čímž je zajištěna otevřenost sítě a 
dostatečná robustnost konektivity pro klienty 
převedené na optickou infrastrukturu v rámci 
městyse (bylo v podmínkách dotace). Prostředky 
získané z FV budou použity pro další budování 
otevřené optické sítě s logickou návazností na 
předchozí etapy. 
Dle podmínek výzvy z ROP byl v roce 2015 
vyhlášen zastupitelstvem Městyse Kamenice 
záměr na pronájem otevřené optické sítě. Do 
záměru se přihlásili 2 žadatelé, se kterými byla 
uzavřena smlouva o pronájmu. 
Loni se také podařilo vytvořit projektovou 
dokumentaci na výstavbu optické sítě (Kamenice i 
Řehořov) včetně získání územního rozhodnutí. 
V projektové dokumentaci jsou zařazeny úseky, 
kde se počítá při investičních akcích s pokládkou 
optické sítě v následujících letech. 
Z pohledu obyvatel je rozhodně příjemnější, pokud 
se podaří sloučit zemní práce do jednoho 
časového úseku a nedochází opakovaně k 
omezením vlivem provádění stavebních prací. 

_• [Finanční přínos je také nezanedbatelný. 



8. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 

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

Realizaci projektu bude zajišťovat městys ve 
spolupráci s dodaveteiem a dobrovolníky z řad 
místních občanů.Zkušenosti s realizací akcí 
dotovaných z FV má Městys Kamenice velké a 
není problém ani s odevzdáním závěrečného 
vyúčtování. 

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

Celkové náklady na 
projekt 618 428 Kč 100,00 % 

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

Požadovaná výše 
dotace 247 371 Kč 40,00 % 

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

- z toho investiční 
dotace 247 371 Kč 100,00 % 

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

- z toho neinvestiční 
dotace 0 Kč ,00 % 

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

Spoluúčast žadatele 371 057 Kč 60,00 % 

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

- z toho investiční 
spoluúčast 371 057 Kč 100,00 % 

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

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 % 

10. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu) 

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

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

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 
bydleni 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 1.1. do 31.12.. 

\ .. 



ii itiiiLiiiiLiiiií milium 

14. Seznam dokladů (Uvm* seznán, vSech doklm ̂  , ij<jostif 

Příloha 1 - Popis naplnění specifických kritérií 
Příloha 3- Položkový rozpis nákladů souhrnný 
Příloha 3.1 - Podrobný rozpočet Úsek 1 ~ Ulice U šuhai* 
Příloha 3.2 - Podrobný rozpočet Úsek 2 - Chodník hnrt nit - - , 
Příloha 3.3 - Podrobný rozpočet úsek 3 - Ulice PodKašnami™'"1 Síredlskem 

Příloha 3.4 - Podrobný rozpočet úsek 4 - Osek k ŘezaS 
Příloha 3.5 - Podrobný rozpočet úsek 5 - Trasa v ™ domu asa v Rehor°ve - připojení Kulturního 

Příloha 4 - Slovní popis projektu 
Příloha 5 - Základní topologie a průzkum 
Příloha 6- Příloha podle zákona č,250/2000Sb. 
V Kameníci dne 13.4.2017 '/%& /? -iv <y i i .w. 

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele 

Poznámka pro žadatele; ;» 
Před podáním projektu sí ověřte, zda: 

- je formulář žádosti kompletně vyplněn 

• ^~ÍMosllpoiedomévbodé 14 

- ^^po,febykonkritnibodnd0s,,mzepimvsam0stamm(iokun,entu 

• projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předk/édán, projektu 

Na Mi, řádek (odřádkováni) v téovém poil se dostanete stisknul kláves CTRL + ĚNTER 
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MESTYS, K A MEN ICEjJKa m en i ce » Jihla v v ž. 4ftí PSČ SttK 
E-mail: obeckamenice@ii,cz —-a~ -2yQ ^ 

www.kameniceuiihlavv.c2 

Příloha 1 : Popis naplnění kritérií 

Stručný popis specifických kritérií: 

a) přínos projektu pro zpřístupnění technologií domácnostem, firmám a 
organizacím 

» V ulici U Suhaje bylo loni položeno nové vodovodní potrubí a letos je v plánu 
provést kompletní opravu vozovky. S touto opravou je záměr provést pokládku 
optické sítě včetně přípravy na připojeni bytových a rodinných domů, které se 
nacházejí v těsné blízkosti (možnost připojení 10 domácností) 

a Vozovka v Úseku k Řezaňkům je v havarijním stavu, Před opravou vozovky je 
v plánu pokládka optické sítě pro 7 domácností. Tento úsek bude napojen do 
stejného OSC jako ulice U Šuhaje a část vedení bude položena do jednoho 
společného výkopu . 

« Oprava chodníku pod nákupním střediskem nabízí možnost vytvoření spojení 
stávající infrastruktury optické sítě s horní částí náměstí, kde je plánována 
revitalizace prostor v blízké budoucnosti. Prozatím bude využito pro připojení 
pouze jedné přilehlé nemovitosti. 

» V ulici Pod Kašnami bude provedena oprava stávajících inženýrských sítí a při 
těchto opravách je záměr i pokládky optické sítě (možnost připojení 15 
domácností). 

« V místní části Řehořov došlo v minulém roce k položení optické sítě souběžně 
s pokládkou kanalizace. Občané se oprávněně dotazují, kdy bude síť 
spuštěna do provozu. Avšak nejdříve je nutné dobudovat trasy do centrálního 
bodu (obecní budovy nazývané Kulturní dům), ze kterého budou vycházet 
všechny rozvodné větve po obci. Po tomto kroku bude možné zprovoznit první 
větev rozvodu optické sítě po obcí (možnost připojení 23 domácností, kulturní 
dům a knihovna) 

b) význam pro zkvalitnění síťové infrastruktury kraje 
« návaznost na výzvu „Rozvoj a stabilizace venkovských sídel ROP 

Jihovýchod - širokopásmové sítě NGA" 
* možnost připojení WiFi hotspotu ROWANet-Free po dobudování aktivní části 

sítě 
s návaznost na páteřní síť ROWANet - realizací projektu „Datová dálnice 

Kamenice" financované z ROP je možné v návazné infrastruktuře budované 
z FV provozovat v případě potřeby veškeré služby z páteřní sítě ROWANet 

c) životnost pořízených technologii a projektů 
* Min. životnost pasivní síťové infrastruktury vybudované dle projektu je 

odhadována na 20let 

d) životnost projektu 
* Realizaci projektu bude zajišťovat obec ve spolupráci s dodavatelem a 

dobrovolníky z řad místních občanů. 
s Životnost projektu je shodná s životností použité technologie - cca 20 let 



e) otevřená síť 
* infrastruktura bude navazovat na výstavbu realizovanou v minulosti 

z finančních prostředků FV a bude připojena na NGA síť vybudovanou z výzvy 
„Rozvoj a stabilizace venkovských sídel ROP Jihovýchod -
širokopásmové sítě NGA"), která je již vybudována 

« Dle podmínek výzvy z ROP byl v roce 2015 vyhlášen zastupitelstvem Městyse 
Kamenice záměr na pronájem otevřené optické sítě. Do záměru se přihlásili 2 
žadatelé, se kterými byla uzavřena smlouva o pronájmu na optická vlákna - tj. 
síť je nyní provozována jako otevřená a přístupná pro další operátory. 

f) řešení uživatelské mobility 
« v současnosti jsou pokryty veřejnou WIFI sítí místní restaurační zařízení a 

přilehlá veřejná prostranství od občanského sdružení KamNet 
• v budoucnu se předpokládá navýšení poskytované rychlosti připojeni a dle 

potřeby zřízení dalších přístupových bodů 
• V prostorách budovy Úřadu Městyse (pokryta i knihovna) je provozován 

přístupový bod krajského hotspotového systému včetně sítě EDU ROAM 



Příloha 3 - Položkový rozpis nákladů souhrnný 

ÚSEK ZEMNÍ PRÁCE GEODETICKÉ PRÁCE MONTAZ MATERIÁL OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 
Ulice U Šuhaje 62 568,00 1 600,00 18 980,00 14 544,00 5 650,00 103 342 
Chodník pod Nákupním 
střediskem 

44 325,20 " 800,00 5 996,00 9182,00 5 910,00 66 213 

Ulice Pod kašnami 121010,00 2 400,00 24 234,00 33 992,00 7 000,00 188636 
Úsek k Řezaňkům 26 585,00 1600,00 7 940,00 9005,00 5 650,00 50 780 
Řehořov - připojení 
Kulturního domu 144 210,00 2 400,00 30 815,00 | 22 891,00 9 140,00 209 456 

Celkem 618 427 

POZNÁMKA: Příloha 3.1: Podrobný rozpočet Úsek 1 - Ulice U Šilhaje 
Příloha 3.2: Podrobný rozpočet Úsek 2 - Chodník pod Jednotou 
Příloha 3.3: Podrobný rozpočet úsek 3 - Ulice Pod Kašnami 
Příloha 3.4 : Podrobný rozpočet úsek 4 - úsek k Řezaňkům 
Příloha 3.5: Podrobný rozpočet úsek 5 - Řehořov - připojeni Kulturního domu 

Celkový rozpočet Stránka 1 



Příloha 3.1." Datová dálnice Kamenice - S.etapa - Úsek 1 - ulice U Šuhaje 
Pokládka trubek HDPE, optický kabel, VBř 
lioŽPÓČÍÉŤ 

mnti/sivi 

NÁZEV ČINNOSTI 
HlUn'-li Wll jednotková misi cťlUvm v 

fjjlllj NÁZEV ČINNOSTI iedimtka jednotek wna \ Kř Kř (••I 
•HUM 

1 46001-0024 Vytyčení trasy v zastavěném prostoru km 0,15 1 000,00 150,00 
2 460 01-0025 Vytyčení ínlsítí km 0,15 1 000,00 150,00 
3 460 20-0153 Rýha v trávě 35/70, tř.3-výkop m 150 180,00 27 000,00 
4 460 56-0153 Rýha v trávě 35/70, tř.3-zához m 150 45,00 6 750,00 
5 460 03-0011 Sejmutí drnu - zastavěné území m2 60 30,00 1 800,00 
6 460 62-0002 Položení drnu na rovině m2 60 10,00 600,00 
7 46020-0145 Rýha v komunikaci, 35/100, tř.4-výkop m 20 230,00 4 600,00 
$ 460 56-0145 Rýha v komunikací, 35/100, tř.4-zához m 20 80,00 1 600,00 
9 460 03-0142 Odstranění podkladu z kameniva těženého do 20 cm m2 10 140,00 1 400,00 
10 460 03-0192 Řezáni spár v krytu živičném tl. do 10cm (dvě strany rýhy) m 28 40,00 1 120,00 
11 460 51-0055 Trubka vrap.í 10/94rnm, 63/51 mm. 40/32mm uložení do kabeliýhy bez obsypu m 30 23,00 690,00 
12 460 42-1181 Kabel.lože, písek tllOem nad trubku, 5.35cm, fólie š.33cm m 170 30,00 5 100,00 
13 460 60-0023 Přemístěni horniny do 1000m (170mx0,35mx0,2tn-2akabeLlože-zastav.území) m3 12 180,00 2 160,00 
14 460 65-0031 Zřízení podkladní vrstvy ze sypaniny do lOem m 30 20,00 600,00 
15 460 65-0912 Vyspravení kryta komunikaci kamenivem obalovaným asfaltem ti. do 6cm m2 10 500,00 5 000,00 
16 46060-0061 Odvoz sutí a vybouraných hmoí do 1 km t 4 92,00 368,00 
17 460 60-0071 Odvoz suti a vybouraných hmot - příplatek za každý další i započatý 1 fcm (0,5tx 16km) t 4 20,00 80,00 
18 46062-0013 Provizorní úprava zeminou tf.3-zastavěné území (m x 0,6m) m2 170 20,00 3 400,00 

ZEMNI PRAČE CELKEM: 62 568,00 

Cíl <H>Í IICKI PRUI 
Zaměřeni skutečného provedení stavby (dokumentace trasy kabelu) (1 ks = 100m), 4x tisk + i xCD 

1 R4 dokumentace s daty v Microstation DGN ks 2 800,00 1 600,00 

Ulice U Sahaje Stránka 1 



GEODETICKÉ PRÁCE CELKEM: " - - 1 600,00j 

\í< >\ I A/ 
] R7 Pokládka chráničky HDPE 40/33 - m 150 23,00 3 450,00 
2 Pokládka mikrotrubíčky ra 500 14,00 7 000,00 
3. R8 Instalace trubky vrapované 110/94mm m 20 23,00 460,00 
4 R9 Montáž vytyčovacího vodiče do zemč m 150 4,00 600,00 
5 R10 Montáž koncovky trubky HDPE ks 4 40,00 160,00 

6 Ril Montáž koncovky trubičky HDPE ks 13 20,00 260,00 

7 RI5 Tlaková zkouška trubky HDPE m 150 4,00 600,00 
8 R16 Kalibrace trubky HDPE m 150 4,00 600,00 

9 R19 Montáž spojení konců vodiče vytyčovacího CYY 6mm ks 150 35,00 5 250,00 

10 R20 Osazení kabelové komory ks 1 600,00 600,00 

| MONTÁŽ CELKEM: 18 980,00 

l R2I Fólie výstražná 330mm PE oranžová m 150 4,00 600,00 
2 R24 Trubka vrapovaná 110/94mm rn 20 39,00 780,00 
3 R35 Trubka HDPE 40/33mm černá s bílým pruhem m 150 23,00 3 450,00 
4 R37 Trubička HDPE 7/3,Smm bílá m 820 5,50 4 510,00 
5 R38 Koncovka trubky HDPE40mra ks 4 85,00 340,00 

6 R40 Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou ks 13 18,00 234,00 

7 R44 Montážní pěna 300ml ks 1 180,00 180,00 
8 R45 Vodič vytyčovací CYY ómm m 150 13,00 1 950,00 
9 R55 Kabelová, komora plastová 670x490x330mms ocelovým víkem "" ks 1 2 500,00 2 500,00 

MATERIÁL CELKEM: 14 544,00 

O S I A f M N - \ K I  \ m  
- R46 Zařízení staveniště M 1 800,00 800,00 
2 R47 Dopravní značeni kpl 1 400,00 400,00 
3 R48 Koordinace prací s projektantem kpl 1 300,00 300,00 
4 R49 Fotodokumentace stavby kpl 1 150,00 150,00 

Ulice U Suhaje Stránka 2 



5 R50 Dokumentace skutečného provedení stavby (3 x pare PD) kpl 1 2 000,00 2 000,00 

6 R51 Přepravní náklady kpl 1 2 000,00 2 000,00 

OSTATNÍ NAKLADY 5 650,001 

RKKAPITtLACK i K.-
/I .MNI PRAČE 62 568.00 
GEODETICKE PRAČE 1 600,00 
MONTAZ 18 980,00 
MATERIAL 14 544,00 
OS) ATM NAKLADY 5 650,00 
SOUČET: 103 342,001 

Ulice U Suhaje Stránka 3 



Příloha 3.2: Datová dálnice Kamenice - S.etapa - Úsek 2 - chodník pod Nákupním střediskem 
Pokládka trubek HDPE, optický kabel, VBř 
ROZPOČET 

mno/siv i MB||| 
IIIIIW-lL-t III niťi*. H'llliolktu.i rm.i i Jí.' !)• s 

jjlllll «na v k'c Kí 

1 460 01-0024 Vytyčení trasy v zastavěném prostora km 0,142 1 000,00 142,00 
2 460 01-0025 Vytyčení inž.sítí kin 0,142 1 000,00 142,00 
3 460 20-0153 Rýha v trávž 35/70, tr.3-výkop m 17 180,00 3 060,00 
4 460 56-0153 Rýha v trávé 35/70, tf.3-zához m 17 45,00 765,00 
S 460 03-0011 Sejmutí dmu - zastavěné území ni2 17 30,00 510,00 
6 460 62-0002 Položení drnu na rovině m2 17 10,00 170,00 
7 460 62-0007 Zatravnění na rovině m2 17 20,00 340,00 
8 46020-0144 Rýha v chodníku,, 35/60, tf .4 - výkop m 121 170,00 20 570,00 
9 46056-0144 R.ýha v chodníku, 35/60, tř.4 - zához m 121 45,00 5 445.00 
10 46020-0144 Rýha v chodníku, asf.povrch 35/60, tř.4-výkop m 4 250,00 1 000,00 
li 460 56-0144 Rýha v chodníku, asf.povrch 35/60, tř.4-zához m 4 60,00 240,00 
12 460 03-0142 Odstranéní podkladu z kameniva těženého do 20 cm m2 6 140,00 840,00 
13 460 03-0172 Vytrhání krytu ze živice do 10 cm íti2 6 120,00 720,00 
14 460 03-0192 Řezáni spár v krytu živičném ti. do lOem (dvě strany rýhy) m 12 40,00 480,00 
15 460 51-0055 Trubka vrap. l 10/94mm, 63/5lmm, 40/32mm uložení do kabei.rýhy bez obsypu m 12 23,00 276,00 
16 460 42-1181 Kabel.lože, písek tLIOcm nad trubku, 135cm, fólie S.33cm m 142 30,00 4 260,00 
17 46060-0023 PřemístSní horniny do 1OOOm (I42mx0,35mx0.2m-za kabcl.Iožc-zastav.úzcmí) in3 9,94 180,00 1 789,20 

18 460 60-0031 Přemístění horniny - příplatek za každých dalších i započatých 1000m (9,94m3x5km) m3 49,7 50,00 2485,00 
19 460 12-0019 Rozprostření a urovnání horniny zhutněné tř. 3,4 in3 6 20,00 120,00 
20 460 60-0061 Odvoz suti a vybouraných hmot do i km t 0,5 92,00 46,00 

21 460 60-0071 Odvoz suti a vybouraných hmot - příplatek za každý další i započatý 1 km (0,5txl6km) t 8 20,00 160,00 
22 R1 Rozprostření suti na skládce t 0,5 150,00 75,00 
23 R2 Poplatek za uložení sutí na skládku - skládkovné t 0,5 200,00 100,00 

Chodník pod Jednotou Stránka 1 
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24 460 03-0092 Vytrhání obrub ležatých chodníkových m 2 95,00 190,00 
25 460 65-0192 OCištění obrub ležatých chodníkových rn 2 25,00 50,00 
-26 460 65-0182 Osazení obrubníku betonového ležatého chodníkového m 2 175,00 350,00 

ZEMNI PRAČE CELKEM: 44 325,20 

Zaměření skutečného provedení stavby (dokumentace trasy kabelu) (1 ks = 100m), 4x 
1 R4 tisk + IxCD dokumentace s daty v Microstation DGN ks 1 800,00 800,00 

GEODETICKÉ PRÁCE CELKEM: 800,00 

1 R7 Pokládka chráničky HDPE 40/33 K1 142 23,00 3 266,00 

'2 R8 Instalace trubky vrapované 110/94mm tn 12 23,00 276,00 

3 R9 Montáž vytyčovacího vodiče do země m 142 4,00 568,00 

4 R10 Montáž koncovky trubky HDPE ks 2 40,00 80,00 

5 R15 Tlaková zkouška trubky HDPE m 142 4,00 568,00 

6 R16 Kalibrace trubky HDPE m 142 4,00 568,00 

7 R19 Montáž spojení konců vodiče vytyčovacího CYY 6mm ks 2 35,00 70,00 

8 R20 Osazení kabelové komory ks 1 600,00 600,00 

MGNTAZ CELKEM: 5 996,001 

1 R21 Fólie výstražná 330mm PE oranžová „ m 142 4,00 568,00 
2 R24 Trubka vrapovaná 110/94mm m 12 39,00 468,00 
3 R35 Trubka HDPE 40/33mm černá s bílým pruhem m 150 23,00 3 450,00 
4 R38 Koncovka trubky HDPE 4Gm.m ks 2 85,00 170,00 

5 R44 Montážní pěna 300ml ks 1 180,00 180,00 
6 R45 Vodič vytyčovací CYY ómm m 142 13,00 1 846,00 
7 R55 Kabelová komora plastová 670x490x330mm s ocelovým víkem ks i 2 500,00 2 500,00 

MATERIÁL CELKEM: 9182,00 

Chodník pod jednotou Stránka 2 



nsr.MM N \K!. \ I ) \  
1 R46 Zařízení staveniště kpl l l 500,00 i 500,00 

2 R47 Dopravní značení kpi l 400,00 400,00 
3 R48 Koordinace prací s projektantem kpl l 390,00 390,00 
4 R49 Fotodokumentace stavby kpl t 120,00 120,00 

5 R50 Dokumentace skutečného provedení stavby (3 x paré PD) kpl l 2 000,00 2 000,00 

6 Přepravní náklady kpl i 1 500,00 1 500,00 

OSTATNÍ NAKLADY 5 910,00| 

U S  K M M l l  v Kť 
/I-MNI PRAČE 44 325,20 
GEODETICKE PRAČE 800,00 
MONTAZ 5 996,00 
MATERIAL 9 182,00 
OSTATNÍ NÁKLADY 5 910,00 
SOUČET: 66 213,20 

Chodník pod Jednotou Stránka 3 



Příloha 3.3: Datová síť Městyse Kamenice, etapa 5, úsek 3, ulice Pod Kašnami 
SO 01 Rozvod trubek HDPE - .. 
E. ROZPOČET 

č. kód NÁZEV ČINNOSTI i jednotka Jednotek cena v Ki KS 

1 460 01-0024 Vytyčení trasy v. zastavěném prostoru km 0,37 1 000,00 37'J,!JU 
2 46001-0025 Vytyčeni inž.sití km 0,37 1 000,00 370,00 
6 460 20-0153 Rýha v trávě 35/70, tř.3-výkop m 370 180,00 66600,00 
7 460 56-0153 Rýha v trávě 35/70, tř.3-zához m 370 45,00 16650,00 
8 460 20-0145 Rýha v komunikaci, asEpovrch 35/60, tř.5-výkop m 4 190,00 760,00 
9 ' 460 56-0145 Rýha v komunikací, asf.povrch 35/60, tř.5~zához m 4 70,00 280,00 
10 460 03-0142 Odstranění podkladu z kameniva těženého do 20 cm m2 4 140,00 560,00 
11 460 03-0192 Řezání spár v krytu živičném tL do 10cm (dvě strany lýhy) m 8 40,00 320,00 
12 460 51-0055 Trubka vrap. 110/94mm, 63/51 mm, 40/32mm uložení do kabel.rýhy bez obsypu m 18 23,00 414,00 
13 460 42-1181 Kabel.lože, písek ti. 10cm nad trubku, S.35cm, fólie 8.33cm m 370 30,00 11 100,00 
14 460 51-0095 Trubka. PE 110/3,5mm, uložení, do proti ač. otvoru do 15cm (neřízený, řízený povrt) m 21 40,00 840,00 
15 460 60-0023 Přemístění horniny do 1000m (400mx0,35mx0,2m-za kabelJože-zastav.území) m3 28 180,00 5 040,00 
1.6 460 60-0031 Přemístění horniny - příplatekza každých dalších i započatých iOOOm (9,94m3x5km) m3 140 50,00 7 000,00 
17 460 12-0019 Rozprostření a urovnání horniny zhutněné tř. 3,4 m3 28 20,00 560,00 
18 460 60-0061 Odvoz suti a vybouraných hmot do í km t 0,5 92,00 46,00 
19 460 60-0071 Odvoz suti a vybouraných hmot - příplatek za každý další i započatý 1 km (0,5txl6km) t 8 20,00 160,00 
20 R1 Rozprostření suti na skládce t 14 150,00 2 100,00 
21 R2 Poplatek za uložení suti na skládku - skládko vné t 14 200,00 2 800,00 
22 46062-0013 Provizorní úprava zeminou tř.3-zastavěné území (m x 0,6m) m2 252 20,00 5 040,00 

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM: 121 010,00 

R4 
Zaměření skutečného provedení stavby (dokumentace trasy kabelu) (lks = 100m), 4x tisk + IxCD 
dokumentace s daty v Microstation DGN 800,00 2400,00 

ulice Pod Kašnami Stránka 1 



GEODETICKE PRAČE CELKEM: 2 400,00 

1 R7 Pokládka chráničky HDPE 40/33 m 370 23,00 8 510,00 

2 Pokládka MT 7/3,5mm m 630 14,00 8 820,00 

3 R8 Instalace trabky vrapované i L0/94mm m 18 23,00 414,00. 

4 R9 Montáž vytyčovacího vodiče do země m 370 4,00 1 480,00 

5 R10 Montáž koncovky trubky HDPE ks 10 40,00 400,00 

6 Rll Montáž koncovky trubičky HDPE ks 19 20,00 380,00 
T R15 Tlaková zkouška trubky HDPE m 370 4,00 1 480,00 

8 R16 Kalibrace trubky HDPE m 370 4,00 1 480,00 

9 R19 Montáž spojení konců vodiče vytyčovacího CYY 6mm ks 2 35,00 70,00 

10 R20 Osazení kabelové komory ks 2 600,00 1 200,00 

MONTAZ CELKEM: 24234,00 

1 R21 

ATI-RIAL 
Fólie výstražná 33Gmm PE oranžová m 400 4,00 1 600,00 

2 R24 Trubka vrapovaná 110/94mm m 18 39,00 702,00 
*> J R31 Trubka PE 110/3,5mm m 21 88,00 1 848,00 
4 R35 Trubka HDPE 40/33mm černá s bílým pruhem m 370 23,00 8 510,00 
5 R37 Trubička HDPE 7/3,5mm bílá m 670 5,00 3 350,00 
6 R38 Koncovka trubky HDPE40mm ks 10 85,00 850,00 
7 R40 Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou ks 19 18,00 342,00 
8 R42 Optický sloupek pro usazení odnímatelné optické spojky ks 2 3 400,00 6 800,00 

9 R44 Montážní pčna 300ml ks 1 180,00 180,00 
10 R45 Vodič vytyčovací CYY 6mm m 370 13,00 4 810,00 
11 R55 Kabelová komora plastová 670x490x330mm s ocelovým vikem. ks 2 2 500,00 5 000,00 

MATERIÁL CELKEM: 33 992,00 

OSTATNÍNÁKLADY 
i R4S Zařízení staveniště kpl 1 I 800,00 1 800,00 
2 R47 Dopra vní značení kpl 1 400,00 400,00 

ulice Pod Kašnami Stránka 2 



3 R48 Koordinace práci s projektantem kpl 1 600,00 600,00 
4 R49 Fotodokumentace stavby kpl 1 200,00 200,00 
5 R50 Dokumentace skutečného provedení stavby (3 x paré PD) ' • * - kpl 1 2 000,00 2 000,00 

6 Přepravní náklady kpl 1 2 000,00 2 000,00 

OSTATNÍ NAKLAPY 7 000,00 

Datová síť Městyse Kamenice, etapa 3 
SO 01 Rozvod trubek HDPE 
E. SOUPIS PRACÍ 

REKAPITULACE ~ 
ZEMNI PRACi! 121010,00 
GEODETICKE PRAČE 2400,00 
MONTAZ 24 234,00 
MATERIAL 33 992,00 
OSTATNÍ NAKLAD Y 7 000,00 
SOUČET: 188 636,00 

ulice Pod Kašnami Stránka 3 



Příloha 3.4: Datová síť Městyse Kamenice, etapa 5, úsek4, úsek k Řezaňkům 
SO 01 Rozvod trubek HDPE 
E. ROZPOČET 

lllllll/s  ̂1 

m NÁZFA ČINNOSTI 
,I|i|.t/Slť\ II 
i jednotka 

••• 
jvduuH'k 

jťtlIHitková cena tťlkťill * 
1.1.11 l iu ls.1 

— ••• 
i 460 01-0024 Vytyčení trasy v zastavěném prostoru km 0,05 1 000,00 50,00 
2 460 01-0025 Vytyčení inž.sítí km 0,05 1 000,00 50,00 
7 460 20-0153 Rýha v trávě 35/70, tř.3~výkop m 20 180,00 3 600,00 

8 46056-0153 Rýha v trávě 35/70, tř.3-zához m 10 45,00 450,00 
9 
10 

' 46003-0011 
460 62-0002 

Sejmutí dmu - zastavěné území 
Položeni dmu na rovině 

m2 
m2 

10 
10 

30,00 
10,00 

300,00 
100,00 

-13 46020-0145 Rýha v komunikaci, 35/100, tř.4-výkop m 50 230,00 11 500,00 

14 460 56-0145 Rýha v komunikaci, 35/100, tř.4-zahoz m 50 80,00 4 000,00 

15 460 03-0142 Odstranění podkladu z kameniva tíženého do 20 cm m2 2 140,00 280,00 
16 
17 

460 51-0055 
460 42-1131 

Trobka vrap. 110/94mm, 63/5 lmm, 40/32mm uložení do kabel.rýhy bez obsypu 
Kabel.lože, písek tLIOcm nad trubku, š.35em, fólie š.33cm 

m 
m 

25 
50 

23,00 
30,00 

575,00 
1 500,00 

20 460 65-0031 Zřízení podkladní vrstvy ze sypaniny do 10cm m 15 20,00 300,00 
21 46060-0061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 15 92,00 1 380,00 

22 46060-0071 Odvoz suti a vybouraných hmot - příplatek za každý další i započatý 1 km t 15 20,00 300,00 

23 46062-0013 Provizorní úprava zeminou tř.3-zastavěné území (tn x 0,6m) m2 110 20,00 2 200,00 

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM: 26 585,00 

lihODI-1 K'kl PI< \f F 

1 R4 
Zaměření skutečného provedení stavby (dokumentace trasy kabelu) (lks= lOOm), 4x tisk + IxCD 
dokumentace s daty v Microstation DGN ks 2 800,00 1 600,00 

GEODETICKÉ PRÁCE CELKEM: l 600,00 



imiiímžíMÍÍMIII»Í̂  

• i R7 Pokládka chráničky HDPE 40/33 na 50 23,00 1 150,00 

2 Pokládka mikroírubíčky m 280 14,00 3 920,00 

3 R8 Instalace trubky vrapované 110/94mm m 40 23,00 920,00 

4 R9 Montáž vytyčovacího vodiče do země - m 50 4,00 200,00 

10 R]9 Moníáž spojení konců vodiče vytyčovacího CYY 6mm ks 50 35,00 1 750,00 

MONl'AZ CELKEM: 7 940,00 

I R21 Fólie výstražná 330mm PE oranžová m 50 4,00 200,00 
2 R24 Trubka vrapovaná 110/94mm m 25 39,00 975,00 
3 R31 Trubka PE 110/3,5mm m 50 88,00 880,00 
4 R35 Trubka HDPE 40/33mm černá s bílým pruhem m 50 23,00 1 150,00 
5 R37 Trubička HDPE 7/3,5mjn bílá m 280 5,50 1 540,00 

9 R44 Montážní pána 30Gml ks 2 180.00 360,00 
to R45 Vodič vytyčovací CYY ótnm m 300 13,00 3 900,00 

MATERIAL CELKEM: 9 005,00 

^B— 
1 K4i; Zařízeni staveništč kpl 1 800,00 800.00 

2 R47 Dopravní značení kpl i 400,00 400,00 
3 R48 Koordinace prací s projektantem kpl i 300,00 300,00 
4 R49 Fotodokumentace stavby kpl i 150,00 150,00 

5 R50 Dokumentace skutečného provedení stavby (3 x paré PD) kpl 1 2 000,00 2 000,00 

6 Přepravní náklady kpl I 2 000,00 2 000,00 

OSTATNÍ NAKLADY 5 650,00 

Datová síť Městyse Kamenice, etapa 3 
SO 01 Rozvod trubek HDPE 

| E. SOUPIS PRACÍ 



: 'ŽEMNÍrtS^Ě " ' " "l65fe,00 
GEODETICKE PRAČE 1 600,00 
MONTAZ 7 940,00 
MATERIAL 9 005,00 
O'STATNI NAKLADY 5 650,00 
SOUČET: 50 780,00 



Příloha 3.5: Datová síť Městyse Kamenice, etapa 5, úsek 5, Řehořov - připojení Kulturního domu 
SO 01 Rozvod trubek HDPE 
E. ROZPOČET 

llIHll/MM 

VV/,i:\ ( INNOSi 1 
iiiin'/sK'vn nií-r jcdiuMkm:') cvnsi cvtkiw \ 

ř. kuil VV/,i:\ ( INNOSi 1 jvdimtťk 1-im.i \ k>' kí 

MU. 

1 460 01-0024 Vytyčení trasy v zastavěném prostoru km 0,3 1 000,00 300,00 
2 460 01-0025 Vytyčení mž.sítí km 0.3 1 000,00 300,00 
3 460 05-0S03 Hloubení startovací jámy pro neřízený, řízený podvrt, tř.3 -6ks m3 18 750,00 13 500,00 
4 46005-0803 Hloubení cílové jámy pro neřízený, řízený podvrt, tř.3 -6ks m3 18 750,00 13 500.00 
6 460 31-0104 Řízený podvrt do 0 125mm. tř.3,4 m 24 1 200,00 28 800,00 
7 ' 460 20-0153 Rýha v trávě 35/70, tř.3-výkop m 265 180,00 47 700,00 
8 460 56-0153 Rýha v tráví 35/70, tř-3-zához m 265 45,00 11 925,00 
9 460 03-0011 Sejmutí drnu - zastavěné území m2 110 30,00 3 300,00 
10 46062-0002 Položení drnu na rovině m2 110 10,00 1 100,00 
13 46020-0145 Rýha v komunikaci, 35/100, tř.4-výkop m 15 230,00 3 450,00 
14 460 56-0145 Rýha v komunikaci, 35/100, tř.4-zához m 15 80,00 1 200,00 
15 460 03-0142 Odstranění podkladu z kameniva těženého do 20 cm ni2 8 140,00 1 120,00 
16 460 51-0055 Trubka vrap. ! 10/94mm. 63/5 i mm, 40/32mm tiložení do kabel.rýhy bez obsypu m 25 23,00 575,00 
17 46042-1181 Kabeí.lože, písek tl.lOcm nad trubku, 135em, fólie š.33cm m 290 30,00 S 700,00 
18 460 51-0095 Trubka PE i 10/3,5mm, uložení do protlač.otvoru do 15cm (neřízený, řízený povrt) m 24 40,00 960,00 
19 460 60-0023 Přemístění horniny do 1000m (280mx0,35mx0.2m«za kabel.lože-zastav.území) m3 20 180.00 3 600,00 
20 460 65-0031 Zřízeni podkladní vrstvy ze sypaniny do 10cm m 15 20,00 300,00 
21 460 60-0061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 15 92,00 1 380,00 
22 460 60-0071 Odvoz suti a vybouraných hmot - příplatek za každý další i započaiý 1 km t 15 20,00 300,00 
23 460 62-0013 Provizorní úprava zeminou tř.3-zastavěné území (m x 0,6m) m2 110 20,00 2200,00 

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM: 144 210,00 



Zaměření skutečného provedení stavby {dokumentace trasy kabelu) (Iks = 100m), 4x tisk + IxCD 
1 R4 dokumentace s daty v Microstatíon DGN ks 3 800,00 2400,00 

GEODETICKÉ PRÁCE CELKEM: 2400,00 

i R7 Pokládka chráničky HDPE 40/33 m 300 23,00 6900,00 

2 Pokládka mikrotrubičky m 600 14,00 8 400,00 

3 R8 Instalace trubky vrapované 1I0/94mm m 25 23,00 575,00 

4 R9 Montáž vytyčovacího vodiče do země m 300 4,00 1 200,00 

5 R10 Montáž koncovky trubky HDPE ks 2 40,00 80,00 

6 Ril Montáž koncovky trubičky HDPE ks 8 20,00 160.00 

7 R15 Tlaková zkouška trubky HDPE m 300 4,00 1 200,00 

8 R16 Kalibrace trubky HDPE m 300 4,00 1 200,00 
9 R18 Montáž optického sloupku bez montáže optické spojky a optických vláken ks 0 800,00 0,00 

10 R19 Montáž spojení konců vodiče vytyčovacího CYY 6mm ks 300 35,00 10 500,00 

II R20 Osazení kabelové komoiy ks 1 600,00 600,00 

MONTAZ CELKEM: 30 SI5,00i 

5 R21 Fólie výstražná 330mm PE oranžová m 275 4,00 1 100,00 
7 R24 Trubka vrapovaná 110/94mni m 25 39,00 975,00 
3 R31 Trubka PE 110/3.5mm m 24 88,00 2 112,00 
4 R35 Trubka HDPE 40/33mm černá s bílým pruhem m 300 23,00 6900.00 
5 R37 Trubička HDPE 7/3,5mm bílá m 860 5,50 4 730,00 
6 R38 Koncovka trubky HDPE 40mm ks 2 85,00 170.00 

7 R40 Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou ks 8 18,00 144,00 
8 R42 Optický sloupek pro usazení odnímatelné optické spojky ks 0 3 400,00 0,00. 

9 R44 Montážní péna 300ml ks 2 180,00 360,00 
10 R45 Vodič vytyčovací CYY 6mm m 300 13,00 3 900,00 
U R55 Kabelová komora plastová 670x490x330mm s ocelovým víkem ks 1 2 500,00 2 500,00 

MATERIÁL CELKEM: 22 891,00 



i 
2 
3 
4 
5 
6 

R46 
R47 
R4E 
R49 
R50 

ONI MMWki \:» 
Zařízení staveniště 

Dopravní značení 
Koordinace-prací s projektantem 
Fotodokumentace stavby 
Dokumentace skutečného provedení stavby (3 x paré PD) 

Přepravní náklady 

kpl 

kpl 
kpl 
kpl 

kpl 

kpl 

1 800,00 

900,00 
490,00 
250,00 

2 000,00 
3 700,00 

1 800,00 

900,00 
490,00 
250,00 

2 000.00 

3 700,00 

OSTATNÍ NAKLADY 9 140,00 

Datová síť Městyse Kamenice, etapa 3 
SO 01 Rozvod trubek HDPE 
E. SOUPIS PRACÍ 

KKKMMTIIACK * l\l 
/I.MiNI PRACÍ-; l 44 211 i,00 
GEODETICKE PRAČE 2400,00 
MONTAZ 30 815,00 
MATERIAL 22 891,00 
OS TATNÍ NÁKLADY 9 140,00 
SOUČET: 209 456,00 
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