
116460Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu: GP Čistá voda 2018 - FV02429.0010

Oprávněn/pověřen k podpisu: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana

Schváleno: ZK Datum: 15.5.2018 Č.usnesení: 0441/03/2018/ZK

Dokument uložen u: OPKŽU

Počet vyhotovení: 2

Adresát: Obec Dolní Město

Smluvní částka: 1) 74186.00

Odpovědný odbor: 2) odbor životního prostředí a zemědělství

Podpis zajistit do: 30.6.2018
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Správce rozpočtu: EO/ Be. R. Tesařová 2 8, 05, 2018 í/r-7

Poznámka:
Subjekt (IČO: 00267376), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle §109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: zvolanek, datum ověření: 18.05.2018 12:23:23):

GP Čistá voda 2018 - FV02429.0010

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 74186, Datum Od: 15.5.2018, Datum do: 31.12.2019, Perioda: jednorázově, ODPA: 002399, ORJ: 
0000001393, ORG: 0000000001015 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).



KUJIP015V6P4

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")

FV02429.0010
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: 1039218

a

Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město 
00267376
Pavlem Chládem, starostou obce

Česká národní banka 
číslo účtu: 94-3114521/0710

ČI. 2
Účel smlouvy

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

Obec Dolní Město
se sídlem:
IČO:
zastoupená:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení:

Cl. 3
Závaznost návrhu

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

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

ČI. 4
Závazek Příjemce

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

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

í
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ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 74186 Kč (slovy: 
sedmdesátčtyřitisícestoosmdesátšest korun českých).

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

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

Příjemce.

Celkové náklady akce 123 850 Kč
Vvše dotace v Kč 74 186 Kč
Výše dotace v % 59,90 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 40,10 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 49 664 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 nejpozději
do 60 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle
ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu s ČI.
8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 30. 9. 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) Neuznatelné náklady akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvub) dotace a dary, y’

c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně noiktnóh^ „a zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance P eh° na socialní zabezpečení

d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
e) úhrada úvěrů a půjček,
S náklady na^pohoštěnk^ ^ 3 W.

h> bankovní°poplatkyák,adX ^ te'ef°nn' -“»*■ P°«y za připojení k ski,

i) náklady na publicitu,
j) alkohol a tabákové výrobky,
k) náklady na vydání správních rozhodnutí včetně sorávnírh •l) náklady na vyřízení žádostí o finanční prostředky P '

m) náklady na pořízení provozních, manipulačních nebo kanalizačních řádňn) naklady na zpracovaní projektů sloužících k - ,lcn radu.
o) náklady na nákup pozemků nebo staveb, ni nezastavěných pozemků,

p) rozpočtová rezerva,
q> feS,CiCh kanafeaCi' "**• zajištěno čištění

° X * zajištěna dodávka
s) náklady na zpracování studie nebo protektově ' í zdroJe'

vodovodních nebo kanalizačních řadů nebo ieiich ^“afrukce stávajících
kapacity nebo výstavbu oddílné kanalizace nim s,í*. &0 2^aní jejich

t) náklady na zpracování studie nebo oroiektnuóTL fJICI Jednotne,
čistiren odpadních vod, úpraven vody Jvodojemů čerraw°h r®kons,rukos stávajících

U> !^o ST tot/o tjS rekonstrukce
k zajištění odstraňování fosforu v odpadní vodě obyvatel a vyšší, nedojde-li

5) Uznatelné náklady akce jsou nákuo qin^eh - „ ,majetku a pořízení dlouhodobého hmotného ’maietku" h* °Uh<5l0béh0 nehmotného
zpracováním studií nebo projektových souvise^í se
ochranu před suchem. maci nebo s Povedením opatření na

6) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst 4 a odst « ,smlouvy, použijí se přednostně ustanovení ČI 7 odst a í !2 ♦ T*°Uvy a Pnlohou této
dále dojde k vzájemnému rozporu mezí ČI 7 odst 4 a nit IV® 0 sm,°uvy. Pokud
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustannucmvh !' *• ř5to sm,ouvy. případně 
neuznatelné. Y stanoveních, platí, ze se jedná o náklady

vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění m™!**4 3 5 íeío sm,°uvy
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové slfadbě^^ UVedených

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat akci při dodržování této smlouvy a resoektnvání ^ -,řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti P 2asad 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 
zaiistit 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 

vinen 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 
FV02429.0010“,

dl zaiistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
' (vvima daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 

náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v případě, kdy Příjemce je 
jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit 
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na 
finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu 
přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 
30 9 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,

el prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
' účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 

doklady,
doručit Kraji do 31.10.2019 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na

' http7/0vtmnet.kr-wsocina.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 vracen zpět,

o) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
hl 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 nákladu « , *výdajové pokladn) doklady apod.), jejich úhradu^ zaúčtován Ury' paragony' úč,enkS'

- prostou kopí, závěrečné zprávy a finančního vyúčtován akcei) zajistit publicitu v souladu s Cl. 10 této smlouvy k ’

J) zajistit udržitelnost akce v souladu sčl 11 této smlouwk) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou čáikn
do doby uplynutí doby udržitelnosti dle čf 11 smlouw t -- p"pade’ že dojde

kalendářních dnú ode dne ^
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Cl. 9
Kontrola

1) Krai ie 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 ie oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to ' ^bu beseti |et 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-vysocinaxz/publicita.

31 příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj umístěním aktivního odkazu ' wJw 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.

41 lodotvo 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
lldržitelnost 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

11 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 ' r02hodnutí 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 
' gb Q ZV|áštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

Strana 5 (celkem 6)

j



3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a nnvirm™, „ , .nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvo°dnek°te| SÍToLef 
zvolanek.r@kr-vysocma.cz. ’ cei- 0b4 b02 363, email

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět ^číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních <J?Í,0U p.ls®mnych Postupně 
ČI. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu idenfiSS^ Čl- 1 a
smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím Tí t tveder!ych v Cl- 1 této 
oznámit Kraji. Změnu Cl. 13 odst. 3 této smlouvv iP nnrát ^ 26 tut° zmenu Je Povinen 
s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci Zrněnu^611 ,Provesí Kraí Jednostranně
2 této smlouvy, které zásadním způsobem 'měnÍTaTěř/n-" ?C' í? UVedené ve čl- 
v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit eni akce’ bll2e specifikované

5) Vztahy touto smlouvou neupravené sp> řídí r,řioi..s ■ ■zákoníku. "dl prlslusn>™ ustanoveními občanského

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru KraiP . - ,s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním .proh,ašuJe> že Je
podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické^? 6*U S™louvy včetně 
svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvv nř?rn?ape’ které jim byly
písemného souhlasu druhé strany a nepoužili tvtn infn pns upni řřetím osobám bez 
plnění podmínek této smlouvy. P Z'J' íyt° ,nformace k jiným účelům, než je

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních z nich? .ww -druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdižl po jedí om vyhotoveTsm tou w' ®

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla seosána n3podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují svl “stnSípodplsf'

8) té‘° Sm'0UVy ie PHIOha * 1 - o poskytnutí dotace ze dne

10> Z3S,U~ Vysočina dne

n / ,,
V ......... .....................dne

Obec 
DOLNÍ MĚSTO

Pavel Chlád 
starosta obce

1 8, 06. 2018
V Jihlavě dne

Mgr. Pavel Pacal
náměstek hejtmana
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Fvirienční Číslo (žadatel nevyplňuje) ] V 'w y ‘  < „

Kód elektronické žádostí (po
finálním vyplnění žádosti klikne na
Odeslat data” v záhlaví formuláře)

FV02429-13_03_18-2

Název grantového programu ČISTÁ VODA 2018

Název projektu

“ ----- '----^

Intenzifikace vodojemu Dolní Město - projektová 
dokumentace

A: Zásobování pitnou vodou

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Obec Dolní Město

Právní forma: Obecní úřad

Ulice: Dolní Město 93

Obec: Dolní Město

PSČ: 58233

Pošta; Dolní Město

IČO/RČ: 00267376

Název banky: Česká národní banka

Číslo účtu: 94-3114521/0710

Statutární zástupce žadatele

Titul:

Jméno: Pavel

Příjmení: Chlád

Funkce: starosta obce

Žádost zpracoval {kontaktní
osoba projektu)

Titul:

Jméno: Pavel

Příjmení; Chlád

Funkce; starosta obce

Email: ou.dolnimesto@seznam.cz

Tel.: 724161104



Indeníifikační 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

Obec Dolní Město

území uveďte vyšší 
administrativní jednotku (např. 
obvod ORP, okres, celý kraj)

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...

|
)bec Dolní Město provozuje vlastními silami veřejný 
odovod. Zdrojem vody jsou v současné době 3 funkční 
rty, z nichž má obec povolen odběr. Tyto 3 vrty jsou 
ropojeny přívodním potrubím s cca 1,5 km vzdáleným 
odojemem o objemu 2x100 m3, ze kterého je 
amospádem rozváděna voda veřejným vodovodem k 
sdnotlivým odběrným místům. Nejstarší a 
ejvýkonnější vrt byl v roce 2017 revitalizován. Potrubí 
leží vrty a vodojemem bylo v roce 2017 kompletně 
yčištěno. Větší část veřejného vodovodu je relativně 
ová (stáří necelých 20 let). Začátkem října 2016 došlo 
e snížení množství čerpané vody na úroveň, kdy byla 
bec nucena zajistit dodávky vody do vodojemu z 
xterních zdrojů. Při té příležitosti vyšel najevo i špatný 
tav příjezdové komunikace k vodojemu (komunikace 
ení umístěna na obecních pozemcích a v zimních či 
eštivém období je zcela nesjízdná, což ohrožuje 
ásobování obyvatelstva vodou), Zároveň obec 
ísponuje vydanou výjimkou za účelem zvýšení limitu 
itky Acetochlor ESA (v opakovaných rozborech byla 
jištěna její zvýšená koncentrace překračující 

hygienické limity). Dále bylo zjištěno překročeni limitů u 
těchto hodnot a prvků: mangan, dusičnany, uran, 
objemová aktivita radonu 222 a objemová aktivita afia. 
Současná technologie vodárny umožňuje hlídání 
hladiny pouze světelnou signalizací, která je velmi 
poruchová a v případě horšího počasí zcela 
nepoužitelná. Ve vodojemu je v současné době 
osazeno měření, které neumožňuje kontrolu množství 
přiváděné vody "tzv. na dálku".
Projekt si klade tyto cíle:
- zlepšení kvality dodávané vody, zlepšení přístupu k 
vodojemu, zajištění hladinového měření včetně 
signalizace, zajištění měření množství vody s dálkovým 
přenosem dat



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

i
i
i

Projekt stavby bude obsahovat tři hlavní objekty:

Strojně technologickou část vodojemu včetně
automatizace
Strojně technologická část řeší odstranění manganu, 
dusičnanů, pesticidů (acetachlor esa), objemové 
aktivity radonu 222 a objemové aktivity alfa. Dle 
rozborů vody bylo maximální množství manganu v 
surové vodě z vrtu 0,25 mg/l, dusičnanů 60 mg/l. 
Maximální množství uranu v surové vodě bylo 18,6 ug/l. 
Plánovaný maximální výkon úpravny bude 6 m3/hod. 
Strojně technologická část bude řešit úpravu vody tak, 
aby voda na výstupu z vodojemu do veřejného řadu 
splňovala požadavky platné legislativy.
Oplocení vodojemu
Provedení nového oplocení stávajícího VDJ (stávající 
oplocení je špatně umístěno a umístění vrat 
nenavazuje na příjezdovou komunikaci).

Příjezdovou komunikaci k vodojemu
Stavba nové příjezdové dokumentace k VDJ. 
Komunikace bude určena pro příjezd vozidel 
provozovatele VDJ. Stávající příjezdová cesta vede po 
soukromých pozemcích a v deštivém období a v zimě 
je zcela nesjízdná (tuto skutečnost dokládáme 
fotodokumentací). Důvodem nesjízdnosti je to, že nemá 
žádný zpevněný povrch a jedná v podstatě pouze o 
vyježděnou trasu převážně po soukromých polních 
pozemcích. Stávající vyježděná komunikace nemá ani 
žádné odvodnění. Nová příjezdová komunikace je třeba 
z těchto důvodů:
- zajištění příjezdu k vodojemu v případě deštivého 
počasí
- zajištění příjezdu k vodojemu v zimním období
- příjezd k vodojemu v zimním období či za deštivého 
počadí jednak kvůli kontrole zařízení vodojemu, 
zajištění jeho případných oprav a dále kvůli výměnám 
filtrů a dalších technologických zařízení

Základní parametry projektu: 
ntenzifikovaný vodojem (zlepšení kvality dodávané 
/ody, zlepšení přístupu k vodojemu, zajištění 
iladinového měření včetně signalizace, zajištění 
něření množství vody s dálkovým přenosem dat) -1 
soubor
šlová příjezdová komunikace včetně úpravy oplocení - 

soubor
---- "

4, Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu^ ^ 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 
jejich podmínky atp.

Silovými skupinami jsou obyvatelé obce Dolní Město,
sodnikatelské subjekty a ostatní subjekty a objekty 
např. škola, zdravotní středisko, apod.).



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



Projekt bude personálně kvalitně zabezpečen. Obec
Dolní Město má ve svém zastupitelstvu 2 autorizované 
osoby, které mají zkušenosti s vedením projektů 
investičního charakteru. Jedná se o tyto osoby :

Pavel Chlád
- starosta obce
- zpracoval žádost o dotaci
- autorizovaný technik pro pozemní stavby, číslo 
autorizace ČKAIT 1400093 {možno ověřit na 
www.ckait.cz)
- jako projektant pracoval na zakázkách poměrně 
velkého rozsahu, přičemž se na těchto stavbách 
účastnil i výstavby samotné jako technický či autorský 
dozor (např. Nové sídlo společnosti AVE KOLÍN, zimní 
stadion Světlá nad Sázavou, tělocvična u gymnázia v 
Chotěboří)
- více jak 20-ti létá praxe v oboru

Ing. Josef Švanda
- člen obecního zastupitelstva
- autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo 
autorizace ČKAIT 0700103 (možno ověřit na 
www.ckait.cz)
- jako projektant má praxi více jak 20 let

Zkušenosti s pořízením projektů a podáním žádostí o 
dotací na pořízení těchto projektů má obec Dolní Město 
zejména díky těmto akcím podobného charakteru :
- Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní 
Město, SO 01 Dostavba a intenzifikace kanalizace a 
ČOV Dolní Město
- Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní 
Město, SO 02 Kanalizace a ČOV Dolní Město, lokalita 
Na Čechách
- Průzkum a vyhledání posilujícího zdroje podzemních 
vod pro obec Dolní Město

Zároveň máme zkušenosti s podáním žádostí na 
realizaci projektů - zejména díky těmto podobným 
akcím :
- Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní 
Město, SO 02 Kanalizace a ČOV Dolní Město, lokalita 
Na Čechách
- Průzkum a vyhledání posilujícího zdroje podzemních 
vod pro obec Dolní Město

Nutné organizační kroky:
- zadání projektu (již provedeno)
- schválení zadání projektu v ZO (již provedeno)
- podání žádostí o dotaci na projekt
- pořízení dokumentace a zajištění potřebných povolení
- podání ZVA (v případě získání dotace)

Potřebná povolení:
- úz. rozhodnutí a stav. pov. na příjezdovou komunikaci
- ohlášení prací (případně jiný relevantní dokument)

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu .
Popište, vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podávání žádostí); 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



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

Celkové náklady na
projekt 123 850 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 74 186 Kč 59,90 %

- z toho investiční 
dotace 74186 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 49 664 Kč 40,10 %

- z toho investiční 
spoluúčast 49 664 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 %

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

žadatel není plátcem DPH o

9. 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.

10, Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Fond 
národního majetku, Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje 
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci,

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

12. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1, do 31.12..



1 Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů
3. SOD s dodavatelem projektové dokumentace
4. Doklady prokazující nedostatečnou kvalitu a kvantitu vody (rozhodnutí KHS o 
určení mírnějšího hygienického limitu, rozbory vody s vyznačenými překročenými 
limitními hodnotami a faktury za dovoz vody).
5. Fotodokumentace příjezdové komunikace

/'

V Dolním Městě dne 13.3.2018
Razítko a podpis statutárního 

zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádostí.

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 popravena 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

Podprogram A - Zásobování pitnou vodou
a) Míra spoluúčasti žadatele na financování projektu je 40,1 %.
b) Podíl počtu řešených obyvatel k celkovému počtu obyvatel řešené(ných) obce(í) 

v procentech je 61,59 %.
Celkový počet obyvatel obce k 1.1.2018 je 893 obyvatel.
Počet řešených obyvatel obce 550

c) Projekt nenavazuje na předchozí zpracované stupně projektová dokumentace.
Projekt navazuje na předchozí zrealizovaná opatření v řešené obci nebo její místní 
části.
Konkrétně navazuje na předchozí vyčištění hlavního zdroje vody (vrtu), dále bylo 
vyčištěno přívodní potrubí mezi vrty a vodojemem.

d) Význam navrhovaného opatření:
Kvalita i kvantita pitné vody vyhovuje am-l ne
Málo významné tj. občasná nedostatečná kvalita pitné vody bez vydané výjimky nebo 
vydaného zákazu k užívání pitné vody nebo pouze občasná nedostatečná kvantita 
pitné vody ano-/ ne
Významné tj. trvalá nedostatečná kvalita pitné vody bez vydané výjimky nebo 
vydaného zákazu k užívání pitné vody nebo pravidelně se opakující nedostatečná 
kvantita pitné vody ano / ne
Velmi významné tj. nedostatečná kvalita pitné vody s vydanou výjimkou nebo 
vydaným zákazem k užívání pitné vody nebo trvalá nedostatečná kvantita pitné vody

ano/ne
(ke kritériu d) popište, kdy došlo k nedostatečné kvalitě nebo kvantitě pitné vody a 
doložte podklady)

K nedostatečné kvantitě vody došlo v první polovině října 2016, kdy bylo nutné 
vodu do vodojemu zavážet z externích zdrojů, což je velmi ekonomicky nevýhodné a 
v podmínkách vodojemu v obci Dolní Město i velmi těžko realizovatelné, neboť 
stávající příjezdová cesta je v případě nepřízně počasí (déšť) téměř nesjízdná. Na 
důkaz přikládáme fakturu za dovoz vody z října 2016.

K nedostatečné kvalitě vody uvádíme tyto údaje:
Rozbory za poslední 4 roky (2014-2017) odhalili v jednotlivých případech zvýšené 
množství manganu, dusičnanů, pesticidů (acetachlor esa), objemové aktivity radonu 
222 a objemové aktivity alfa. Dle dodaných rozborů bylo maximální množství 
manganu v surové vodě z vrtu 0,25 mg/l, dusičnanů 60 mg/l. Maximální množství 
uranu v surové vodě bylo naměřeno18,6 ug/l.
Na důkaz nedostatečné kvality vody přikládáme rozhodnutí KHS o určení mírnějšího 
hygienického limitu pro Acetochlor ESA ve výši dle přiloženého rozhodnutí a dále 
přikládáme tyto rozbory vody s nevyhovujícími naměřenými hodnotami jednotlivých 
prvků (rozbory byly pořízeny v letech 2014-2017).



Článek 3, ~ Cena díla

1) Cena dila je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí;
Cena celkem bez DPH: 123.880,00 Ků

DBtí^emí21%^------------------——-MmsOKfi
Cena celtem včetně DPH: 149.858,50 Kč

(Slovy: stočtyřicetdevěttisícosmsetpadesátosmkorunčeskýchpadesáthaléřú včetně DPH)

2) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a •* ,•Časnému provedeni díla. a ask Z"010™** nezbytné k rádnému a

3) Sjednané smluvní cena je cenou pevnou a mílže „„ OTéněna ^ ^ ^ ^^

: ssn r rrnám—
predmétem p«„. „ePo pokud Objednatel vy,„u4i nékteré priJ^

4) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšeni sjednané ceny teprve v případě >* „Objednatelem. P P mÚe' že zmer)a odsouhlasena

5) Objednateli vzniká právo na sníženi sjednané ceny teorve v 4 * ,Zhotovitelem. V V pnpadé' áe změns »>ude odsouhlasena

6) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemné ,jejího překročení a výši požadovaného zvýšeni ceny bez zbytečného nriLn "80'uiarTO nutrsosí
ze je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto |Lmné T k?*,uká2ato'
zvýšeni sjednané ceny. Zvýšeni sjednané ceny je možné pouze za » 1^° Zh0tmiiele m 
Smlouvou, 1 P°UZe za P°d™™k daných touto

7) Navýšení ceny díla je možné pouze po předchozí písemné dohodě obou stran a to fnrmn tk této Smíouvé. u an- 3 to formou dodatku

8) Součástí ceny shora uváděného díla nejsou prtakumy. měřeni a správní pop]alky.

článek 4. - Čas plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájeni plnění: okamžité v den nabytí účinností této smlouvy
Nabytí účinnosti smlouvy je dle článku 8. této smlouvy.
Dokončení předmětu plnění se stanovuje pro jednotlivé stupně dokumentace takto:

Ad a) - Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení
včetně dokladové části (či ohlášení stavby či udržovacích prací) - 15,8.2018

Ad b) - Dokumentace pro provádění stavby rozšířená n . ,zakázky na stavební práce-31.10.2018 *" ’ enty nutné pro zadáni veřejné
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