Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina
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Hradecká, Telč".
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Poznámka:
Subjekt (IČO: 00286745), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o
DPH; (ověření provedl: králík, datum ověření: 17.07.2018 15:15:59):
Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci akce "Sportovní areál Hradecká, Telč".

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 9000000.00, Datum Od:, Datum do:, Perioda:, ODPA: 003419, ORJ: 0000003000, ORG:
0000000002096 POL: 6341 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité 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 POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze sr.....
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
(002568.0001)
ČI. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a

Město Telč
se sídlem:
IČO:
zastoupen:
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:

nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
00286745
Mgr. Romanem Fabešem, starostou města
ČS, a.s. Jihlava
číslo účtu: 1466015399/0800
ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace") na
realizaci akce „Sportovní areál Hradecká, Telč", 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.
Cl. 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.
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2)

Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kra,
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 maximálně 9 000 000 Kč (slovy: devět
milionů korun českých), nejvýše však ve výši 50 % uznatelných nákladů akce.

2)

Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Uznatelné náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace
a vlastním podílem Příjemce. Věcně jsou uznatelné náklady akce specifikované
v čl. 7 této smlouvy.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky
Příjemce. Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši. Do vlastního podílu
Příjemce se nezapočítávají dotace, granty, dary poskytnuté Příjemci na realizaci
z jiných zdrojů od třetí strany (např. z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropských společenství, soukromých
subjektů aj.).

Uznatelné náklady akce

21 831 857 Kč

3)

Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální.

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 dalších dotačních titulů Kraje včetně Fondu Vysočiny na
realizací akce není možný. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu
jiných územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů
Evropských společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Výše poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na
akci.
Čl. 6
Způsob poskytnutí dotace

1)

Dotace bude poskytnuta ve dvou splátkách.

2)

První splátka bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného
a prokazatelného doručení průběžné zprávy dle Čl. 8 písm. k) této smlouvy. V případě,
že průběžná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat
náležitosti dle Čl. 8 písm. k) této smlouvy, nárok na vyplacení příslušné části dotace lze
uplatnit v rámci vypořádání druhé splátky dle čl. 6 odst. 3.

3)

Druhá splátka bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě,
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat
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náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení příslušné části dotace
bez dalšího zaniká.
Cl. 7
Podmínky použití dotace
1)

příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat
nejpozději do 31. 10. 2019.

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 jsou uznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné
výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nej později do
dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této smlouvy.

4)

Neuznatelné náklady akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní
pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců,
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty,
g) náhrady škod a manka,
h) náklady na pohoštění,
ch) běžné provozní náklady Příjemce (např. telefonní služby, energie, poplatky za
připojení k síti, poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky,.....),
i) náklady na právní spory,
j) náklady na publicitu,
k) náklady na zpracování studie a stavebního projektu.

5)

Uznatelné náklady akce jsou všechny náklady související s výstavbou sportovní haly
uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy - Rozpočet akce.

6)

V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této
smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady
neuznatelné.

7)

Příjemce se zavazuje vrátit Kraji celou dotaci nebo její část v případě, že na akci obdrží
dotaci z jiného zdroje třetí strany (např. z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropských společenství, soukromých
subjektů aj.) Závazek se vztahuje na dotace, které Příjemce obdrží na akci do dvou let
od poskytnutí dotace Krajem. Poskytnutím se rozumí odeslání prostředků druhé
splátky z účtu Kraje. Základ pro výpočet podílu Kraje se pak stanoví jako rozdíl mezi
prokázanými uznatelnými náklady a výší dotací poskytnutých z jiného zdroje třetí
strany.
Cl. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
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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. 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 vedeny analyticky 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 apod.)
uvedením „spolufinancováno Krajem Vysočina ID 002568.0001“,
d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně.
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. 2019. 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. 2019 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:
- stručný popis realizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- finanční vyúčtování akce,
- kolaudační rozhodnutí či jiný obdobný dokument, pokud je vyžadován obecně
závaznými právními předpisy,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši uznatelných nákladů akce a jejich
úhradě.
g) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy,
archívovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní
doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
i) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že
dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 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-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení
s likvidací.
k) doručit Kraji do 30. 11. 2018 průběžnou zprávu, která bude obsahovat:
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- stručný popis realizované akce,
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši uznatelných nákladů akce a jejich
J
úhradě.

Čl. 9
Kontrola
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").
Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení,
a p0 dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla
být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) písm. j) této smlouvy.
Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této
smlouvy.
Cl. 10
Publicita
Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt,
že akce byla podpořena Krajem.
Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu,
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.
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.krvysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 10 let ode dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1
této smlouvy.
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 (kontaktní osoba: Ondřej Rázl, tel.
564 602 337, razl.o@kr-vysocina.cz).
Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran:
a) oficiální pozvání zástupců Kraje na slavnostní otevření sporotvního areálu;
b) sponzorský vzkaz na materiálech (pozvánky, plakáty, atd.) vztahujících se ke
slavnostnímu otevření;
c) umístění reklamní plachty/et Kraje Vysočina o rozměru 3 x 1 m na venkovní plot
areálu ze směru hlavního vstupu při slavnostním otevření. Počet a rozmístění
reklamních plachet je předmětem domluvy obou smluvních stran;
d) sponzorský vzkaz umístěný u hlavního vchodu do sportovního areálu nebo v jeho
bezprostřední blízkosti. Konkrétní rozměry a přesné umístění sponzorského
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e)

vzkazu u vchodu bude Příjemce konzultovat s Krajem a upraví ho dle požadavků
Kraje;
sponzorský vzkaz Kraje na webových stránkách sportovního areálu nebo jeho
provozovatele.

6)

Veškeré náklady na výše uvedenou publicitu hradí Příjemce.

7)

Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona
6 441/2003 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.
Cl. 11
Udržitelnost akce

1)
2)

Udržitelnost je vyžadována a činí dvacet let od data dle čl. 7 odst. 1 této smlouvy.
Příjemce je povinen nakládat po dobu dvaceti let od data dle čl. 7 odst. 1 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 dvaceti let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou
osobu bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 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.
Čl. 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.
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.
Cl. 13
Závěrečná ujednání

11
'

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

21
'

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.

31
;

Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Ondřej Králík, tel: 564 602 954, email:
kralik.o@kr-vysocina.cz.

Strana 6 (celkem 8)
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4)

Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postuoně
číslovaných dodatku na zaklade dohody obou smluvních stran s výjimkou změnv čl
odst. 3 této smlouvy. Změnu Cl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Krai
jednostranně s tím, ze tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akcí
uvedené ve Cl. 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 ie
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace které jim bvlv
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 Krai
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 údaiů
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 6. 3. 2018.
Příloha č. 2 - Rozpočet akce

1°)

O
dotace dle
této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraie
Hn*
15. poskytnutí
5. 2018 usnesením
č. 0450/03/2018/ZK.
J Vvsořina
vysocma dne

v -J-dil.............. dne

JLi.ffi1'.....

Mgr. Roman Fabeš
starosta města

V Jihlavě dne ...1.°...".?..'?....

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje \j
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Příloha č. 1
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KUJIP01C00EP

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ OOTACE Z ROZPOČTU
KRAJE VYSOČINA
A,

I

KRAJI VVSOGNA

1. Název projektu:

| J5

OCífUJČENO OSOBNÉ
}vum ihtó
Došlo
g -03- 2018

Sportovní areál Hradecká, Telč

cíne:

%/> tímkii.

Poíat pfiliiii

2. identifikační údaje žadatele
Úplný název: Město Telč
Sídlo žadatele: nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
!Č:00286745
Právní statut: obec
Bankovní spojení (název banky, číslo účtu): 1466015399/0800, ČS, a.s. Jihlava
Statutární zástupce žadatele: Mgr. Roman Fabeš, starosta
Kontaktní osoba: Bc. Vladimír Švec
Tel.: 607 930 821
E-mail: vladimir.svec@telc.eu

3. Požadovaná částka
Požadovaná částka: 50% celkových nákladů projektu, maximálně však do výše 9 000 000 Kč.

4. Lokalizace projektu
Město Telč, ul. Hradecká

5. Odůvodnění žádosti
Předmětem žádosti je komplexní rekonstrukce stávajícího sportovního areálu v ulici Hradecká
v Telči. Sportovní areál slouží v současné době pro potřeby výuky jak Základní školy Hradecká, tak
i Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč (GOB a SOŠ). Celý areál je nyní jak
majetkově, tak i funkčně rozdělen na dvě části mezi Kraj Vysočina a město Telč, provozně ale obě
části využívají obě školy. Součástí areálu jsou sportoviště s antukovým hřištěm, antukovou
běžeckou rovinkou, hřištěm s umělým trávníkem, hřiště s přírodním trávníkem, sektor skoku
do dálky a sektor skoku do dálky.

i

Celý areál je však značně zastaralý, sportoviště ve velmi špatném stavu (některé již není
možné ani využívat), je nutná celková rekonstrukce. Aby bylo možné zde vytvořit
plnohodnotné sportoviště splňující požadované parametry a vytvářející prostředí pro
nejrůznější sportovní aktivíty/disciplíny, nabízí se spojení investice Města Telče a Kraje
Vysočina. Tím vznikne sportovní areál, který nabídne oběma školám velmi kvalitní zázemí pro
výuku, akce a jiné nejrůznější aktivity škol. Majetkovým propojením stávajícího areálu je
možné vybudovat atletickou dráhu (ovál), víceúčelová sportoviště s umělým povrchem,
atletický sektor, fotbalové hřiště s umělým povrchem a jiné.

6. Účel, na který bude dotace využita
Dotace bude využita na výstavbu nového sportovního areálu v ulici Hradecká v Telči. Nový
areál nahradí stávající jíž zcela nevyhovující sportoviště a nabídne sousedícím školám velmi
kvalitní zázemí. Konkrétně dojde k:
»

vybudování atletického běžeckého oválu (dvě dráhy) s rovinkou pro 100m,

•

vybudování atletických sektorů: sektor skoku do výšky, + sektor skoku do dálky (s
pískovým doskočištěm) + meziprostory - vše s umělým povrchem, sektor vrhu koulí (s
hlinitopísčitým dopadištěm),

©

vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem a záchytným oplocením,

@

vybudování cvičné víceúčelová plocha s umělým povrchem,

•

vybudování fotbalového hřiště s um. trávníkem a záchytným oplocením,

•

vybudování osvětlení sportoviště,

@

umístění venkovní posilovačích prvků,

•

umístění doprovodného mobiliáře: lavičky, odpadkové koše,

®

opravě stávajícího zděného objektu, který bude sloužit pro dočasné nebo sezónní uložení
sportovního nářadí,

a

vybudování oplocení areálu,

s

komplexnímu vybavení sportovišť (volejbalové sloupky, branky, basketbalové koše a jiné
sportovní zařízení sportovišť)

7. Časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu
Předpokládané zahájení:

květen 2018

Ukončení projektu:

říjen 2019

?

8, Seznam příloh
o

Projektová dokumentace

©

Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů

V Telči dne:

Mgr. Roman Fabeš, starosta města

Příloha;

Doloženi náležitostí tile zákona č. 2SO/20OO Sb.s o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu
zastoupení podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §Wa,
odst. 3, písm. f) 1.
(na samostatném listě doloží obec doklad, ze kterého vyplývá, jak byl statutární zástupce žadatele
zvolen/stanoven - např. doložením výpisu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce o zvolení
starosty obce; doložením kopie ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce, výpisem z registru osob,
pokud je na výpise toto jméno starosty uvedeno apod.)

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 2.

Žadatel prohlašuje, že tato identifikace je pro něj irelevantní.
3. identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů- §10a, odst 3, písm. f) 3.
(např. obec uvede zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obcí, místní akční skupina, zřizované
školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.)
Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý
podíl

Pořadové
číslo

IČO

1

70869855

Základní škola Masarykova Telč

2

70852171

Základní škola Hradecká Telč

71000348

Mateřská škola Telč

71000402

Dům dětí a mládeže Telč

65766547

Základní umělecká škola Telč

61737500

Domov pro seniory Telč

63496577

Služby Telč, spol. s r.o.

18198724

Lesní družstvo Borovná

26911612

Francouzsko - česká hudební akademie

71180311

Mikroregion Telčsko

26985870

Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o.s.
Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice

1/30

Je členem

3
4
5
6
T
8
9
10
11
12

45658901
48460915

14

60085126

15

70963452

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko
Česká inspirace
Sdružení České dědictví UNESCO ( sdružení měst
UNESCO)

16

62930460

A.T.I.C.

17

0

13

18
19

Greenway Praha - Vídeň

65992466

Sdružení historických sídel ČMS

70812853

Sdružení obcí Vysočiny

1 pokud není výše podílu přesně dána, uveďte „nestanoveno‘

Výše podílu v
% 1
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
150/575
100%
1/48
10%
Je členem

Je členem
Je členem
Je členem
2,11%
1%

20

49279530

Hospodářská komora
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR,

ie členem

21

60126361

Je členem

22

40765407

o. s.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

23

63113074

Svaz měst a obcí

Národní síť zdravých měst
61385247
24
řehydopmd^fřáďkýnebo
doložte na samostatném liste
v případě pot

Je členem
0,04%
Je členem

'□ zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. žadatel nemá přímý podíl v dalších
právnických osobách)

Jméno a podpis statutárního zástupce obce.

Mgr. Roman Pabeš, starosta

Město Telč
Městský tiřad Telč

Částečný výpis msMeseml

z 1. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 3. listopadu 2014

UZ 8-6/1/2014
Zastupitelstvo města zvolilo Mgr. Romana Fabeše starostou města pro volební
období 2014-2018.

Pavel Komín
místostarosta města

V Telči dne 6. dubna 2017

Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : Sportovní areál Hradecká - Telč

Objednatel:

IČO
DIČ

Zhotovitel :

IČO
DIČ

Za zhotovitele :

Za objednatele :

—:------------- ■— --- ;--- — "
Základ pro DPH

^ 7°

DPH
Základ pro DPH
DPH

15^°
21 %
0/°

Rozpočtové náklady
0 Kč
0 Kč
18 042 857 Kč
3 789 000 Kč

21 831 857 Kč

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru

SO 01
SO 02
so ns
SO 04
SO 05
SO 06

vedlejší a ostatní náklady
Fnthalové hřiště s umělým trávníkem .
Rěžeckv ovál a atletické sektory
Víceúčelové hřiště
Oolocení areálu
Rekonstrukce objektu
Cvičná plocha

Celkem za s tavbu

Osilřl

celkem

Základ

Základ

DPH 15 % DPI I 21 %
o

26b 3b3
632 735
050 621
313 091
471 061
0
1 098 996
0
0
21 831 857
9
5
4
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

219 300
7 960 938
4 174 067
3 564 538
1 215 753
0
908 261
0
18 042 857

upil celkem

0//O

46 053
1 671 797
876 554
748 553
255 308
0
190 735
0
0
3 789 000

Rekapitulace stavebních rozpočtů
Číslo
objektu

Číslo a název rozpočtu

SO 00
DSO01-1
DSO 01-2
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06

Vedleiší a ostatní náklady
SDortovní plocha
Umělé osvětleni
Rpžeckv ovál a atletické sektory
Víceúčelové hřiště
ODlocení areálu
Rekonstrukce obiektu
Cvičná plocha

Celkem za s tavbu

Cena

celkem
265 353
243 774
388 961
050 621
313 091
471 061
0
1 098 996
0
21 831 857
8
1
5
4
1

Základ

Základ

DPI ! 15 % DPH 21 %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
1
4
3
1

219
813
147
174
564
215

300
036
902
067
538
753

908 261
18 042 857

DPH celkem
46 053
1 430 738
241 059
876 554
748 553
255 308
0
190 735
0
3 789 000

%

Položkový rozpočet

j

Sportovní areál Hradecká - feič

Zakázka:

30 (10 Vedlejší a ostatní náklady

Objekt:
Rozpočet:

IČ:

Objednatel:

DIČ:
IČ:

Zhotovitel:

DIČ:
Vypracoval:

Celkem

Rozpis ceny
HSV

0,00

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

188 000,00

Ostatní náklady

31 300,00
219 300,00

Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00 CZK

Snížená DPH

15

%

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21

%

219 300,00 CZK

Základní DPH

21

%

46 053,00 CZK
0,00 CZK

Zaokrouhlení

265 353,00

Cena celkem s DPH

dne

v

Za zhotovitele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

czk

24.4.2018

Za objednatele
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Rekapitulace dílů
Číslo

l yj.) rliln

Název

ON

Ostatní náklady

VN

Vedlejší náklady

Cena celkern

----------- --------------i

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

——

Celkem

ON

31 300,00

VN

188 000,00
219 300,00
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Položkový rozpočet
Spotíovní areál Hradecká

Zakázka:

Telč

íit) O l Kotbalové hřiště a umělým trávníkem lil. generace

Objekt:

PS<) 01-1 Sportovní plocha

Rozpočet:

IČ:

Objednatel:

DIČ:
IČ:

Zhotovitel:

DIČ:
Vypracoval:

Celkem

Rozpis cenv
HSV

6 813 036,30

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00
6 813 036,30

Celkem
Rekaoitulace daní
Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00 CZK

Snížená DPH

15

%

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21

%

6 813 036,30 CZK

Základní DPH

21

%

1 430 738,00 CZK
-0,30 CZK

Zaokrouhlení
8

Cena celkem s DPH

dne

v

Za zhotovitele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

243 774,00

czk

24.4.2018

Za objednatele
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Rekapitulace dílů
^

Číslo

Mázev

1

Zemní práce

11

Přípravné a přidružené práce

2

Základy,zvláštní zakládání

3

Svislé a kompletní konstrukce

5

Komunikace

88

Potrubí z drenážek

89

Ostatní konstrukce na trub.ved

91

Doplňující práce na komunikaci

99

Staveništní přesun hmot

59.1

Sportovní povrch

59.2

Sportovní vybavení

Cena celkem

Zpracováno programem RTS Stavíte! +, © rts, a.s.

Typ (lilu
HSV

------------------- ------------------ - . .. .

Celkem
683 050,21

HSV

77 266,04

HSV

94 109,57

HSV
HSV

356 451,81
1 780 448,80

HSV

252 326,84

HSV

17 520,00

HSV

11 637,90

HSV
HSV
HSV

292 370,13
2 891 095,00
356 760,00
6 813 036.30

Stránka 2 z 2

Název

[Základní náklady

Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Hodnota A

Hodnota B

2Í1 791,20
7 624,48
219 415,68 i

219 415,68:

Základní náklady celkem

2 117,91
511 632,32
116 289,46
630 039,69
37 675,311
0,00
231 545,50*
0,00
899 260,501
0,00
0,00
u,u0

1 118 676,18'

! Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

29 225,97
0,00

Vedlejší náklady celkem

29225,97:

Kompletační činnost

0,00

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

1 147 902,15

0,00

1 147 902,15 [
241 059,45 j
0,00}

1 388 961,60 í

Položkový rozpočet
Zakázka:

Sportovní areál Hradecká - Telč

Objekt:

St i 02 L.íezeeký ovál a atletické sektoiy

Rozpočet:
IČ:

Objednatel:

DIČ:
IČ:

Zhotovitel:

DIČ:
Vypracoval:

Celkem

Rozpis ceny
HSV

4 174 067,35

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00
4 174 067,35

Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00 CZK

Snížená DPH

15

%

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21

%

4 174 067,35 CZK

Základní DPH

21

%

876 554,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,35 CZK

5 050 621,00

Cena celkem s DPH

dne

v

Za zhotovitele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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Za objednatele
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Rekapitulace dílů
Číslo

Název

Typ rlílu

1

Zemní práce

HSV

11

Přípravné a přidružené práce

HSV

2

Základy.zvláštní zakládání

HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

HSV

5

Komunikace

HSV

59

Dlažby a předlažby komunikací

HSV

8

Trubní vedení

HSV

88

Potrubí z drenážek

HSV

91

Doplňující práce na komunikaci

HSV

98

Demolice

HSV

99

Staveništní přesun hmot

HSV

59.1

Sportovní povrch

HSV

59.2

Sportovní vybavení

HSV

r
----------- -

Celkem

_______

321 553,56
242 350,50
29 086,06
7 112,00
582 508,67
32 377,17
85 076,15
141 927,32
617 647,14
51 135,55
123 885,23
1 405 645,00
533 763,00

Cena celkem

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
Sportovní areál Hradecká ťelč

Zakázka:

30 ():’< Víceúčelové iiřiště

Objekt:
Rozpočet:
Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

3 451 100,18

PSV

113 437,54

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

3 564 537,72

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00 CZK

Snížená DPH

15

%

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21

%

3 564 537,72 CZK

Základní DPH

21

%

748 553,00 CZK

Zaokrouhlení

0,28 CZK

4 313 091,00

Cena celkem s DPH

v

dne

Za zhotovitele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

czk
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Za objednatele

Stránka 1 z 2

Rekapitulace

dílů

Zemní práce
222 349,53

Přípravné a přidružené práce

309 743,21

Povrchové úpravy terénu

34 110,16

Základy,zvláštní zakládání

117 823,87
Svislé a kompletní konstrukce
390 547,52

Komunikace

426 067,80
Dlažby a předlažby komunikací
51 314,76:

Potrubí z drenážek

94 844,75

Ostatní konstrukce na trub.ved

7 008,00
Doplňující práce na komunikaci
44 005,54

Staveništní přesun hmot

80 070,04

Konstrukce tesařské

97 262,32

Nátěry

16 175,22

Sportovní povrch
Sportovní vybavení

474 764,00
198 451,00

Cena celkem
3 564 537,72
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Položkový rozpočet
Sportovní areál Hradecká - Telč

Zakázka:

o() 04 Oploceni areálu

Objekt:
Rozpočet:

IČ:

Objednatel:

DIČ:
IČ:

Zhotovitel:

DIČ:
Vypracoval:

Celkem

Rozpis ceny
HSV

1 215 752,81

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

1 215 752,81

Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00 CZK

Snížená DPH

15

%

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21

%

1 215 752,81 CZK

Základní DPH

21

%

255 308,00 CZK
0,19 CZK

Zaokrouhlení

1 471 061,00 CZK

Cena celkem s DPH

dne

v

Za zhotovitele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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Za objednatele

Stránka 1 z 2

Rekapitulace dílů
Název

(;ííilo
1

Zemní práce

11

Přípravné a přidružené práce

18

Povrchové úpravy terénu

2

Základy,zvláštní zakládání

3

Svislé a kompletní konstrukce

99

Staveništní přesun hmot

iyp dílu
HSV

f

'

— ----—----- ......................

---52 177,47

HSV

90 753,84

HSV

97 972,78

HSV

87 623,95

HSV

876 192,70

HSV

11 032,07

Cena celkem
1 215 752,81

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © rtsj a s.
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Položkový rozpočet
Sportovní areál Hradecká -Telč

Zakázka:

SO OG Cvičná plocha

Objekt:
Rozpočet:
Objednatel:

IČ:
DIČ:
IČ:

Zhotovitel:

DIČ:
Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

908 260,78

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

908 260,78

Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH

15

%

0,00 CZK

Snížená DPH

15

%

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21

%

908 260,78 CZK

Základní DPH

21

%

190 735,00 CZK
0,22 CZK

Zaokrouhlení

1 098 996,00

Cena celkem s DPH

dne

v

Za zhotovitele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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Za objednatele
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Rekapitulace dílů
Číslo

Název

Typ (lilu

Celkem

1

Zemní práce

HSV

72 750,13

2

Základy,zvláštní zakládání

HSV

2 393,19

5

Komunikace

HSV

220 069,11

88

Potrubí z drenážek

HSV

40 060,79

91

Doplňující práce na komunikaci

HSV

11 637,90

99

Staveništní přesun hmot

HSV

32 550,66

59.1

Sportovní povrch

HSV

499 059,00

59.2

Sportovní vybavení

HSV

29 740,00

Cena celkerII—-------------------------------------------

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.
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