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KUJIP015V61G

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")
FV02429.0024

ČI. 1
Smluvní strany

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

číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 2439218

a
Město Havlíčkův Brod
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 00267449
zastoupené: Mgr. Janem Tedem, MBA, starostou města
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9005-327521/0100
ČI. 2

Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Kanalizace Herlify“, blíže specifikované v žádosti o 
poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce").

ČI. 3
Závaznost návrhu

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

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

ČI. 4
Závazek Příjemce

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

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržítelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.
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ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akcí dotaci ve výši 136 452 Kč (slovy: 
stotřicetšesttisícčtyřistapadesátdvě koruny české).

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 303 226 Kč
Vvše dotace v Kč 136 452 Kč
"VýšěTdotace v % 45,00 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 55,00 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 166 774 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.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nej později
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle
ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s ČI.
8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. 9. 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 nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a 
promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.
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4) Neuznaíelné náklady akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouw
b) dotace a dary, y'

mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně ooiiqtnóh^ no o - ,a zdravotní pojištěni Příjemce za zaměstnance ' soc,alnl zabezP®íení
náklady na nákup věcí osobní potřeby, 
úhrada úvěrů a půjček,

6)

c)

d)
e)
0
g)

penále, pokuty náhrady škod a manka, náklady na právní soorv 
naklady na pohoštěni, H vnibpory,

h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti
bankovní poplatky....... ),

i) náklady na publicitu,
j) alkohol a tabákové výrobky,
k) náklady na vydání správních rozhodnutí včetně správních poplatků,
l) náklady na vyřízení žádostí o finanční prostředky,
m) náklady na pořízení provozních, manipulačních nebo kanalizačních řádů,
n) náklady na zpracování projektů sloužících k zasíťování nezastavěných pozemků
o) náklady na nákup pozemků nebo staveb,
p) rozpočtová rezerva,
q) náklady na zpracování projektů řešících kanalizaci, pokud nebude zajištěno čištění 

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

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

vodovodních nebo kanalizačních řadů nebo jejich částí, nejedná-li se o zvýšení jejich 
kapacity nebo výstavbu oddílné kanalizace namísto stávající jednotné,

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

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

5) Uznatelné náklady akce jsou nákup služeb, pořízení dlouhodobého nehmotného 
majetku a pořízení dlouhodobého hmotného majetku bezprostředně související se 
zpracováním studií nebo projektových dokumentací nebo s provedením opatření na 
ochranu před suchem.

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

7) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

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

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti, zdravého finančního
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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 
FV02429.0024“,

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 nej později do 
30. 9. 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 31.10. 2019 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
http://extranet.kr-vvsocina.cz/fv/. která bude obsahovat:
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

akce dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.,
_ kopie smlouvy s dodavatelem prací na realizaci akce,
- jeden výtisk projektu (studie, projektová dokumentace nebo hydrogeologický 

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

o) 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 udržítelnosti dle Čí. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení 
příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 
kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.
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ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
; zák0na č 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů (zákon o finanční’kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to 
' po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být

splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. k)
této smlouvy.

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

ČI. 10 
Publicita

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

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

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

4) Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
; £ 44-1/2003 sb o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech,

soudcích přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 11
Udržitelnost akce

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

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

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

ustanovení tohoto zákona.
2) v případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

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

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
' Sb 0 zv|áštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

Strana 5 (celkem 6)



3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel. 564 602 363, email 
zvolanek.r@kr-vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a 
ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této 
smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen 
oznámit Kraji. Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně 
s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce uvedené ve ČI. 
2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření akce, blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně 
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez 
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
plnění podmínek této smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a 
druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne
14. 3. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne
15. 5. 2018 usnesením č. 0441/03/2018/ZK.

If/Igrí Jan Ted, MBA 
\starosta města

1 8, 06. 2018
V Jihlavě dne........................

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

í
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KrajVysoana

\ . ,

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) T U T 2 A Ti • OT2T

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

FV02429-14_03_„18-4

Název grantového programu ČISTÁ VODA 2018

Název projektu

Podprogram

Kanalizace Herlify

B: Odvádění a čištění odpadních vod

Přesný název; Město Havlíčkův Brod

identifikační údaje žadatele

Právní forma: Obecní úřad

Ulice; Havlíčkovo náměstí 57

Obec: Havlíčkův Brod

PSČ: 58001

Pošta:

IČO/RČ: 00267449

Název banky: KOMERČNÍ BANKAA.S.

Číslo účtu: 9005-327521/0100

Statutární zástupce žadatele

Titul; Mgr., MBA

Jméno: Jan

Příjmení: Ted

Funkce: starosta

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul: lngM Ph.D.

Jméno: Alena

Příjmení: Aubusová

Funkce: referent oddělení řízení projektů

Email: aaubusova@muhb.cz

Tel.: 569497139



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

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší 
administrativní jednotku (např. 
obvod ORP, okres, celý kraj)

Místní část Herlífy/ Obec Havlíčkův Brod/ ORP 
Havlíčkův Brod/ Kraj Vysočina
Herlify je místní část města Havlíčkův Brod. Nachází se 
asi 3 km na jihovýchod od Havlíčkova Brodu. Herlify 
leží v katastrálním území Termesivy a mají výměru 5,06 
km2.

2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podání žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit..

V místní části Herlify je nyní pouze jedna větev 
kanalizace pod novější zástavbou končící nevyhovující 
ČOV s odvedením odpadních vod do řeky Šlapanky.. 
Cílem projektu je vypracování projektové dokumentace 
ve stupni pro stavební řízení a provedení stavby 
Kanalizace Herlify.

3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Nyní je pro část Herlify vybudována kanalizace, která je 
pod novější zástavbou svedena do ČOV s odvedením 
odpadních vod do řeky Šlapanky. ČOV již nesplňuje 
požadované parametry. ČOV je napojena na distribuční 
síť el.rozvodů NN, měření spotřeby je u ČOV. Ostatní 
nemovitosti v obci mají žumpy nebo domovní ČOV. 
Projekt řeší vypracování projektové dokumentace pro 
stavební řízení a provedení stavby Kanalizace Herlify. 
Kanalizace Herlify řeší centrální odkanalizování 
splaškových vod formou gravitační a výtlakové 
kanalizace s přečerpáním do kanalizačního systému 
města Havlíčkův Brod na okraji místní části Vysočany. 
Výtlakem bude odpadní splašková voda čerpána do 
stávající kanalizační šachty v ulici Mírová u křižovatky 
silnic III. tříd.
Realizace projektu musí proběhnout před realizací 
ihovýchodního obchvatu města Havlíčkův Brod.
Situace křížení kanalizace a nového obchvatu je 
přiložena k žádosti.



4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu^ 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přinos, jak to zlepši 
jejích podmínky atp.

Cílovou skupinou jsou především obyvatelé místní části 
Herlify, tj. 100 trvale hlášených obyvatel. Místní část 
Herlify má 100 trvale hlášených obyvatel a 32 čísel 
popisných a 12 čísel evidenčních.
Obyvatelé získají komfortní a kvalitní odkanalizování 
svých domáctností.
Následnou cílovou skupinou je povodí říčky Šlapanky a 
všichni návštěvníci jejího údolí.
Šlapanka protéká území okresů Jihlava a Havlíčkův
Brod v Kraji Vysočina. Je to levostranný přítok řeky 
Sázavy, do které se vlévá v Havlíčkově Brodě na jejím 
164,4 říčním kilometru. Délka toku Šlapanky činí 39,0 
km a její povodí má rozlohu 65,2 km2. Její údolí je 
oblíbeným rekreačním místem a turistickým cílem.

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení
projektu
Popište zahájení a ukončeni 
základních realizačních fází 
projektu (např. výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; 
pokud nejsou známy přesná data, 
tak uveďte kalendářní měsíc

6/2018-10/2018 ~ .....

------------------------------ —- -
6. Organizační a odborné
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s. 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávánížádostí); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím ^ 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Město Havlíčkův Brod jako takové i Odbor rozvoje 
města Městského úřadu Havlíčkův Brod mají s 
obdobnými projekty bohaté zkušenosti.
Město má velké zkušenosti s realizací různě velkých 
xojektů ať již financovaných ze státních dotací, dotací
EU, krajských dotací nebo z vlastních zdrojů.
/lastní realizace proběhne vybranou firmou.



7. 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

8. 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 au zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatefnení plátcem DPH □

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na anniuf,zveřejněním vybraných údajů o projektu vani proJekíu a souhlasí se

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancováni ,svého jména (obchodního jména), adresy (sídla) názvu^roíSt, sou»h,asi se zveřejněním
pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny ^ 3 VyS6 pnde,ené P°dpory

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků _ . „organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina) ^ svazků obcí a

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním , -státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu šnrí! ^ zas?azky vůči 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě za stáďfn h socialn>ho 
národního majetku, Státní fond životního prostředí sepovažují Fond
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), ' mkovY fond, Státní fond rozvoje

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz rmh« - ,není v likvidaci. n Konxnrz nebo podán návrh na konkurz a žadatel

11. Prohlášení žadatele o účetním období ínewplňuie -období shodné s kalendářním rokem a žadatelklerý není útetíífSkouj

f) Seznam dokladů (Uveďte seznsm usech Heré k iádosr, pfmaáte a ^

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

1) Specifická kritéria
2) Výpis z registru osob - irelevantní
3) Náležitostí dle zákona 250/2000 Sb.
4) Cenová nabídka

Celkové náklady na 
projekt 303 226 Kč 100,00 %

Požadovaná výše
dotace 136 452 Kč 45,00 %

- z toho investiční 
dotace 136 452 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 166 774 Kč 55,00 %
- z toho investiční 
spoluúčast 166 774 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 %



V Havlíčkově brodě dne 14.3.2018

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

- -4^ \
. X) U - V o \

Razítko ja podpis statutárního 
^zástup^e žálkteíe

je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 14 
Výzvy k předkládání projektů

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
' podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

I



Příloha č. 1 žádosti v GP Čistá voda 2018
Stručný popis naplnění specifických kritérií
(vyplňte pouze podprogram, do kterého žádáte; ostatní smažte)

Podprogram B - Odvádění a čistění odpadních vod
a) Míra spoluúčasti žadatele na financování projektu je 55 %,
b) Počet řešených EO je 100.
c) Projekt navazuje na předchozí zpracované stupně projektová dokumentace.

Konkrétně navazuje na projektovou dokumentaci pro ÚR vypracovanou firmou 
Stavotherm - projekce, s.r.o. Zižkova 1666, HB, č.zak.09/040 z 12/09 
Projekt nenavazuje na předchozí zrealizovaná opatření v řešené obci nebo její místní 
části.

d) Charakter území, v němž jsou opatření navrhována - projekt je situován nebo má vliv
na;i i«,ochranné pásmo vodních zdrojů podzemních n0K„ ,povodí vodárenské nádrže "Kh n<3bo Patových vod

chráněnou oblast přirozené akumulace vod 
povodí řeky Jihlavy nad vodním dílem Dalešíce
chráněnou krajinnou oblast
evropsky významnou lokalitu soustavy Naiura 2000

ano/ ne 
ano / ne 
ano / ne 
am / ne 
am / ne 

(am / ne



Í,K PROJEKT s.r.o.
ul. 28. října 933/11; 250 88 Čelákovice
ti*l • 733 737. 344. e-mail: projekce.vak@gmail.com

Město Havlíčkův Brod
Renata Pajerová 
referent odboru rozvoje města 
tel, 569497134,601381596 
email: rpajerova@muhb.cz

V Čelákovicích, dne: 01.02.2018
Věc: Zpracování projektové dokumentace na stavbu:

Odkanalizování místní část! - Herlify, Havlíčkův Brod

Dobrý den,
Na základě Vaší poptávky Vám zasílám nabídku na zpracování projektové dokumentace na 
výše uvedenou stavbu ve stupni pro stavební řízení a provedení stavby. Součástí 
dokumentace bude položkový kontrolní rozpočet a výkaz výměr,
Dokumentace bude projednána a odsouhlasena provozovatelem a stavebníkem . V rámci 
inženýrské činnosti budou zajištěna vyjádření odpovědných orgánů státní správy, které budou 
doložena při žádosti o stavební povolení. Rozsah stavby je dán územním rozhodnutím čj.
STY 1362/2010/Ve. Jedná se o stavbu gravitační kanalizace PVC DN250 celk. dl.770m a 
kanalizační výtlaku PE D90 celk. dl. 1255m. V trase budou osazeny 2ks čerpacích stanic 
s napojením na rozvod NN (napojovací místo - stávající čov) a přenosy na vodárenský 
dispečink VaK HB. Pro napojované nemovitosti bude vytažena kanalizační přípojka s revizní 
šachtou DN400 na hranici veřejného prostranství.

Cenová nabídka je řešena dle ceníku proj. prací UNIKA a vychází z odhadu celkových 
investičních nákladů 5,0 mil. KČ, kategorie funkčních částí staveb : stavby inženýrské a 

vodohospodářské, pásmo náročnosti 3,
Rozmezí celkového základního honoráře C min 502 900 Kč - Umax 586 700 Kč 
Výkonová fáze: dokumentace pro stavební povolení (PČ 25%+IC 4%) a dopracování 
projektové dokumentace pro provádění stavby (PČ 15%+ IČ 2%)

Cena za provedení díla v rozsahu nabídky.
Projektová dokumentace pro stavební povolení 
Projektová dokumentace pro provedení stavby.

Celkem
DPH 21%------------- --------------- ------------------------
Celková cena vč. DPH

Správní poplatky a poplatky za vyjádření nejsou součástí cenové nabídky.
Zajištění smlouvy pro provedení stavby na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a 
majetkoprávní vztahy nejsou součástí nabídky, v rámci inženýrské činnosti bude projednáno

pouze technické řešení.

.158.000,-Kč 

..92.600,- Kč 
250.1600,- Kč 

52.626.- Kč
303.226,- Kč

ÍČ:04326181 
DIČ: CZ04326181

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Č.ú: 270085855/2010



jLK PROJEKT s.r.0. .......—
ul. 28. října 933/11; 250 88 Čelákovice
tel: 733 732 344, e-maíl: pfojekce.vak@gmail.com

bude zpriován, do
(geodetického zamerem v digitální podobě). F '

Po odsouhlasení dokumentace bude zahájena inženýrská činnost Podání žádostipovolení bude realizovatelné do cca 3 měsíců po odsouhlasení dokumentace ' °S ' ° Stavebm

Děkuji za oslovení a těším se na případnou spolupráci.

S pozdravem Ing. Liběna Knapová

Í.K PROJEKT s.r.ň.
tl.ů nin.i ,'6íl Oírk<

íc.04mtm, nic- * ÍCC

Reference projektovaných staveb kanalizace:
í) Kolín -rekonstrukce kanalizace v ul....... .......... , stavebník Město Kolín r?on (wr

probíhá dle priorit stavebníka 5 ' 5 ta lzace

2) Vráíkov - kanalizace a ČOV 300EO, stavebník Obec Vrátkov, okr Kolín r2017

v současné době je zajištěno financování (alokace MZE 22 mil) a r bV zhotovitele ' ^f0 lba v^b®r

3) Velvary Velká Bučina, splašková kanalizace , stavebník Město Velvarv vu ,
r.20 i 7, byla podaná žádost o dotaci SFŽP " ’ ' kladno,

4) Knovice, Kňovičky - kanalizace a ČOV 500EO, stavebník Obec Kňovice okr piík,
r.2G 17, byla podaná žádost o dotaci SFŽP ’ Příbram,

a jme, kontakt na stavebníka v případě zájmu zašlu.

Potíte ověřovací knihy Městského úřadu Havlíčkův Brod

Pot t. vidimace l087/1t201RÍKad 
tento úplný/á Sá&emf/i opis kopie obsahující2stran

t. •/■7; O Y

Gvéfeiwv-vídiínevafieuxmwj .-------  , ,

:oi-noo,kV;ió jevý-Vyprm
stejnopise® pisetn-vyBstsveBknjteiíiHitt ne&nvýrefaHffiaoéiuí! 

obsahujícím 2 síran,
listina, z níž js vidimovaná íisíína pořízena,<4®*ejs neobsahuje

viditelný zajSStovací prvek, jenž je souíásii obsahu právního významu této listiny.

V Havlíčkově Brodě dne 04.04.2018
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, které vkftnaci provedla:

Gabriela Kadlecová

IČ: 04326181 
DIČ: CZ04326181

Bankovní spojení: Fio banka, a.s, 
Č.ú: 270085855/2010



DOLOŽKA

Prohlašuji, že Rada města Havlíčkův Brod projednala a schválila usnesením RM 
430/18 ze dne 28.5.2018 v souladu se zákonem č. 128/200 Sb„ v platném znění 
(zákon o obcích) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na 
realizaci akce Kanalizace Herlify

V Havlíčkově Brodě dne 6.6. 2018

MgW Jan Ted, MBA 
starosta města Havlíčkův'Broď
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