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Počet vyhotovení: 2

Adresát: Obec Příbyslavice

Smluvní částka: 1) 45000.00

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství
Podpis zajistit do: neprodleně

Pracoviště/pracovník Datum Podpis

Zpracoval: ODSH/ M. Majdičová 9.7.2018
Projednáno s: ODSH/ R. Handa 9.7.2018 /
Právní kontrola: ODSH/A. Mládek 9.7.2018 /V' /

Předkládá: ODSH/ H. Strnadová 9.7.2018
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

ODSH/ H. Strnadová 9.7.2018 v luA'
/

Zodpovídá:.. _ Příkazce operace: ODSH/ H. Strnadová 9.7.2018 1
j

Správce rozpočtu: OE/Tesařová 9,7,2018 ■".
Poznámka: /
Subjekt (IČO: 00290203), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: majdicova, datum ověření: 09.07.2018 15:32:24):

Poskytnutí dotace v rámci GP Bezpečná silnice 2018, ID dotace FV02433.0006

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 45000.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 002223, ORJ: 0000001397, ORG: POL: UZ:

1) Použije se, poklid se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košiice 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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FOND VYSOČINY

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

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

(FV02433.0006)

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: 639618 
a

Na Návsi 40, 675 21 Přibyslavice 
00290203
Ivanou Uhrovou, starostkou obce

Česká národní banka 
číslo účtu: 94-417711/0710

ČI. 2
Účel smlouvy

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

Obec Přibyslavice,
adresa:
IČO:
zastoupena:
(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.

í.
2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.
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ČI. 4
Závazek Příjemce

3) 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.

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

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 45 000 Kč (slovy: čtyřicetpěttisíc 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 120 997 Kč
"Výše dotace v Kč 45 000 Kč
"Výše dotace v % 37,19 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 62,81 % z celkových nákladů na akci
"Vlastní podíl Příjemce v Kč 75 997 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

i, 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 90 kalendářních dnů ode dne včasného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy
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dle ČI 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude doručena v souladu 
s ČI 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 
nejpozději do 31. 7. 2019.

2) Uznatelné náklady na realizací akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

4) Neuznatelné náklady akce jsou:
a) náklady na vlastní daně a daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má 

u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok 
na odpočet daně z přidané hodnoty - v plné výši nebo krácený nebo v poměrné 
výši),

b) dotace a dary,
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance,
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
g) náklady na pohoštění,
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ...),
i) náklady na publicitu,
j) alkohol a tabákové výrobky,
k) nájem,
l) projektová dokumentace,
m) zařízení staveniště,
n) vyřízení příslušných povolení včetně správních poplatků
o) veřejné osvětlení nesouvisející s osvětlením přechodů pro chodce,
p) vybudování zastávek/ přístřešků/ čekáren,
q) výstavba parkovacích systémů,
r) zpomalovací prahy, úpravy povrchu vozovky (zdrsnění),
s) informativní měřiče rychlosti,
t) zařízení pro provozní informace,
u) dělící ostrůvky,
v) vodorovné dopravní značení,
w) svislé dopravní značení (umístěné mimo stožár osvětlení přechodu pro chodce),
x) nástřik přechodu pro chodce,
y) úprava chodníku.

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

a nákup služeb souvisejících s výstavbou, technickým zhodnocením a opravou 
osvětlení přechodů pro chodce, tj. stožáry osvětlení s výložníky, elektromontáže, 
materiál a zemní práce nutné k připojení osvětlení na vedení el. rozvodů,
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b) svislé dopravní značení související s podporovanými technickými prostředky umístěné 
na stožáru osvětlení přechodu pro chodce.

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

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

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

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

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

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), 
a zajistit řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových 
nákladů na akci (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, 
ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, 
je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující 
se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost 
a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně 
ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou 
k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních 
účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 
doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu 
Vysočiny ID FV02433.0006“,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní 
náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být 
kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v případě, kdy Příjemce 
je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže 
uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb,, o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci 
využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě 
aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH 
nejpozději do 31. 7. 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. 8. 2019 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn 
na www.fondvysociny.cz, která bude obsahovat:
- stručný popis zrealizované akce,
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- fotodokumentace zrealizované akce,
- informace o realizované publicitě a její doložení dle ři m ta*- finanční vyúčtování akce ' eřo srr<louvy,

: s': ^•««.«»<».
akce dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih apo<r ^ Celkových nák,adů

- skutečný položkový rozpočet projektu jehož sklpďhl k, a u ,
v žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny 3 bUde shodná se skladbou

g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy *

h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dip ň qarchivovat následující podkladové materiály " y 0dsí' 2 íéto smlouvy,

- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové nákladv tvýdajové pokladní doklady apod.), jejich úhraduVa zaúčtován?' Para9°ny’ účtenky
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtován J?" ’

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy V ak e’

j) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 tétosmlouvv
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku ,-wdojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI 11 Jmi d' tace »v PnPadě, že 

zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst 5 nkm sm ouvy k přeměně nebo
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) bez DřidJhn0nha č' 250/2000 Sb.,
to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodmrtf Žlmce n n? S°UNaSU KraJe’ a 
s likvidací. ' pnjemce 0 Pramene nebo zrušení

ČI. 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 „kontrola11).

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.

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

ČI. 10 
Publicita

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

Příjemce je povinen umístit na stožárech osvětleni samolepky se „Sponzorským 
vzkazem Kraje Vysočina", které obdrží od poskytovatele během procesu uzavírání 
smluv o poskytnutí dotace, a to po dobu nejméně tří let ode dne uvedeného v ČI. 7 
odst. 1 této smlouvy.

Příjemce je povinen informovat o projektu na svých oficiálních webových stránkách a 
uvést Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" (banner) v grafickém provedení 
die materiálu který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita pod odkazem Fond
Vysočiny.
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4) Příjemce je povinen po ukončení stavebních úprav informovat o projektu na svých 
oficiálních webových stránkách formou tiskové zprávy s uvedením „Sponzorského 
vzkazu Kraje Vysočina" v grafickém provedení dle manuálu, který je ke stažení 
na www.kr-vysocina.cz/publicita pod odkazem Fond Vysočiny.

5) .Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
5 441/2003 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. „Logo Kraje Vysočina je volně použitelné 
ve vztahu k této dotaci".

Cl. 11
Udržitelnost akce

příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy 
s veškerým majetkem podpořeným v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením 

rojektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let 
od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či 
darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

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

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

ČI. 13
Závěrečná ujednání

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

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

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je:
Radek Žižka, tel: 564 602 192, email: zizka.r@kr-vysocina.cz a 
Markéta Majdičová, tel: 564 602 181, email: majdicova.m@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
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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 23. 4. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina 
dne 19. 6. 2018 usnesením č. 0517/04/2018/ZK.

1 1 07. 2018

v dne V Jihlavě dne

Ivana Uhrová 
starostka obce

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

/
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'ŽÁDOST o poskytnutí dotace z fondu vysočiny

: Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje)

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

FV02433-24_04_18-6

Název arantového programu Bezpečná silnice 2018

Název projektu

Podprogram

Bezpečné přechody Přibyslavice
A: Osvětlení přechodů pro chodce

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Obec Přibyslavice

Právní forma: Obecní úřad

Ulice: Na Návsí 40

Obec: Přibyslavice

PSČ: 67521

Pošta:

IGO/RČ: 00290203

Název banky: Česká národní banka

Číslo účtu: 94-417711/0710

.Statutární zástupce žadatele

Titul:

Jméno: Ivana

Příjmení: Uhrová

Funkce: starostka obce

Žádost zpracoval (kontaktní
osoba projektu)

Titul:

Jméno: Ivana

Příjmení: Uhrová

Funkce: starostka obce

Email: starosta@pribyslavice.cz

Tel.: 775939407



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

! 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 krajj

fObec Přibyslavice

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

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

4. ( i lově skupiny projektu
Potušte komu realizace projektu 
pomůže: jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepší 

i jbjícli podmínky atp.

jVloňském roce vybudovala obec osvětlený přechod
jpro chodce na silnici lil. třídy ve směru na Novou Ves z t
vlastních rozpočtových prostředků. V letošním roce(bude zhotoven další přechod pro chodce u prodejny
jCOOP na ulici Kaštanová na silnici lil. třídy ve směru
na Radonín. Vybudováním obou přechodů včetně(osvětlení dojde ke zvýšení bezpečnosti občanů v sídlišti
kolonka, kteří jsou nuceni každodenně přecházet velmi
frekventovanou silnici lil. třídy ve směru na Novou Vesjk průmyslové zóně. Stejně tak občané, kteří chodí
[nakupovat do jediné prodejny smíšeného zboží v obci
na ulici Kaštanová a přecházeli z chodníku silnici III. 
třídy..________________ ________________ _ _
Na silnici lil. třídy ve směru na Radonín na ulici 
Kaštanová se každoročně zvyšuje frekvence provozu a 
volné přecházení silníce z chodníku k nákupnímu 
středisku COOP se stává stále více nebezpečnější, 
zvláště pro děti a starší, méně pohyblivé občany stejně 
jako maminky s kočárky. Na silnicích přibývá stále více 
nezodpovědných či nezkušených řidičů, kteří 
nerespektují omezení rychlosti v obci. Největší problém 
je zvláště v zimních měsících, kdy je osvětlen pouze 
chodník, ale není vybudován osvětlený přechod pro 
chodce, který by zaručoval bezpečné přejití 
frekventované silnice. Nově budovaný osvětlený 
přechod se nachází ve vzdálenosti cca 180 m od 
budovy základní školy._______ _ __________ ;____
Projekt je zaměřen především na bezpečnost dětí, 
které chodí se svými rodiči do mateřské školy, děti 

[navštěvující zdejší základní školu, maminky s kočárky a 
starší, méně pohyblivé občany, kteří přecházejí silnici {
lil. třídy bez vyznačeného přechodu za účelem nákupu j 
v prodejně COOP.



6. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení

(zahájení červenec 2018 
(ukončení říjen 2018:

projektu
: Popište zahájení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (např. výher dodavatele, 
přípravně 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. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušeností 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

Organizační zabezpečení projektu bude realizovat 
starostka obce, která má dostatečné schopnosti a 
zkušenost!zajišťováním všech realizovaných 
projektu a .ožením obce. Po odborné stránce bude 
realizace projektu svěřena specializované firmě, která 
ma s realizací podobných projektů dlouholeté 
zkušenosti a-.má zároveň velmi dobrou referenci jak po
protekt6ukVa ' y’tak ' zárul<y a finar|čního krytí celého

j

7, Rozpočet projektu 
(podrobný položkový rozpočet 
projektu zašlete společně s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou

Celkové náklady na 
projekt 120 997 Kč 100,00 0//o

Požadovaná výše
dotace

- z i toho in vestiční 
dotace

45 000

45 000

Kč

Kč

i 37,19

100,00

%

%
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
se náklady uvádějí bez DPH.
Ostatní žadatelé uvádějí náklady ~

- z toho neinvestiční ! 
dotace j

|--- ------- -

Kč ,00 %
včetně DPH,
částky uvádějte v celých Kč

Spoluúčast žadatele . 75 997 KČ:; 62,81 %
- z toho investiční 
spoluúčast 75 997 Kč 100,00 %
- z toho nein vestičn / 
spoluúčast Kč *00 | %

8. Plátcovství DPH U: žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

; žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislostis ....
; financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

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

í

□

O

9. Prohlášení žadatele, že zajisti podíl na spolufinancování 
zveřejněním vybraných údajů o projektu projektu a souhlasí se



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, Sprá vě 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 (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok), od 01.01, do 31.12., 

Seznam dokladů přikládaných k žádosti:
1. Specifická kritéria, 2. Náležitosti dle zákona 6. 250/2000 Sb., 3. Smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, 4. Smlouva zakládající právo provést stavbu, 
5. Informace o pozemku, 6. Stavební povolení, 7. Podrobný rozpočet 8. Projektová ’ 
dokumentace

m.fcCPŘIBYSLrtVSCE 
Na Návsi 40,67ř 21 Přibyslavím 

/ 4:00290203

V Přibyslavících dne 23. 4. 2018 ...........;......... .......... ,............
Razítko a podpis statutárního 

/ zástupce žadatele

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

- je formulář žádostí 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 žádosti 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



Specifická kritéria projektu „Bezpečné přechody Přibyslavice" 

Podprogram A (Osvětlení přechodů£r0_chodcel

a) Významnost silnice

Silnice III. třídy............. ............................... o bodů

b) Charakter realizovaného projektu

Realizace osvětlení nového přechodu ..... ,....2 body

c> Opatření na silnicích v okolí škol, dětských a sportovních hřišť, internátů a 
jídelen

Opatření je realizováno ve vzdálenosti cca 150 m od základní školy ......o body

d) Opatření v rizikových úsecích silnic a na křižovatkách se zvýšeným pohybem chodců 
(okolí autobusových a trolejbusových zastávek a nádraží, železničních zastávek a 
nádraží,-zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče)

Opatření je realizováno cca 350 m od autobusové zastávky u závodu,

450 m od autobusové zastávky Na Návsi q body

e) Výše spoluúčasti žadatele

62,81 % .......................... .................... ......,..... 3 [jody

f) Velikost obce dle údajů ČSÚ k 31, 12. 2016

815 obyvatel........................................... ........ 4 j^y

V Přibyslavících 23. 4. 2018

OBEC PŘIBYSLAVICE 
Na Návsi 40,6751 liyribyslavíce 

(£00250203



D1.4.g-05 ROZPOČETA/ÝKAZ VÝMĚR

/ i J: řA c
/

Název .. ... .. Mj

Elektromontáže OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO 
CHODCE V OBCI PŘIBYSLAVICE U OBCHODU COOP

KABELOVÉ ROZVODY
CYKY-J 3x1,5 m
NAPÍNACÍ ZÁVĚS M12 ks
KABELOVÉ OKO CY10//D8 ks

TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX DAO m
Kabelová koncovka bo 1kV KSCZ4X 6-25 ks
FÓLIE VÝSTRAŽNÁ m

KABELOVĚ ROZVODY - celkem

MONTÁŽ PŘECHODOVÝCH STOŽÁRŮ
Silniční stožár bezpaticový třístupňový pro přisvícení přechodů - typ STP 6C +
výložnik zesílený ks
Výložnik na stávající stožár ks
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE-VČETNĚ PŘIPOJENÍ KABELŮ ks
STOŽÁROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR 6M ks
DOPRAVA STOŽÁRŮ SOUBOR
MONTÁŽ PŘECHODOVÝCH STOŽÁRŮ - celkem

PŘECHODOVÁ SVÍTIDLA
SCH4150P2601:-;MC2ZEBRA/G12/T50W/CDM-T/PMMA/KP/pravá ks
ZDROJ2000006- výbojka CDM-T 150W, 942. G12 ks
PŘECHODOVÁ SVÍTIDLA - celkem

Materiál
Počet Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

25,00 12,50 312,50 18,00 450,00 762,50
12,00 85,00 1 020,00 120,00 1 440,00 2 460,00
4,00 22:00 88,00 33,00 132,00 220,00
4,00 16,00 64,00 18,00 72,00 136,00
2,00 220,00 440,00 180,00 360,00 800,00
2,00 4,00 8,00

1 932,50
6,00 12,00

2 466,00
20,00 

4 398,50

1,00 13 800,00 13 800,00 1 500,00 1 500,00 15 300,00
1,00 4 805,00 4 805,00 950,00 950,00 5 755,00
1,00 450,00 450,00 450,00 450,00 900,00
1,00 2 300,00 2 300,00 1 200,00 1 200,00 3 500,00
1,00 3 500,00 3 500,00

24 855,00
0,00 0,00

4100,00
3 500,00

28 955,00

2,00 9 800,00 19 600,00 420,00 840,00 20 440,00
2,00 480,00 960,00 60,00 120,00 1 080,00

20 560,00 960,00 21 520,00

UZEMNĚNÍ STOŽÁRŮ 
OCELO VÝ DRÁT ROZINKO VÁNÝ 
Drát IQ drát o 10mm(0,62kg/m), pevně 
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně

m 25,00 24,00 600,00
kG 27,00 30,88 833,76

1 Z 3 STRAN

99,43 2 485,75
61,13 1 650,51

3 085,75 

2 484,27

OBEC PŘÍEYSLfiVTtS 
NaNívslAO, 675 21 .Přibyslavice 

lt00230203



D1,4.g-05; ROZPOČETA/ÝKAZ VÝMĚR

SPB připojovací ks 3,00 18,00 54;00 55,00 165,00 219,00
Ochranný asfaltový nátěr: kg 1,00 250,00 250,00 60,00 60,00 310,00
TEPLEM: SMRŠTITELNÁ BUŽÍRKA :m 2,00 60,00 120,00 130,00 260,00 380,00
VYHLEDÁNÍ PŘIPOJOVACÍHO MÍSTA, PŘIPOJENÍ UZEMŇOVACÍHO VODIČE
NA UZEMNĚNÍ:STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO SOUBOR 1,00 80,00 80,00 420,00 420,00 500,00
UZEMNĚNI STOŽÁRŮ - celkem 1 937,76 5 041,26 6 979,02

ZEMNÍ PRÁCE
VYTÝČENÍ SÍTI
SÍŤRWE SOUBOR' 1.00 860,00 860,00 0,00 0,00 860,00
SÍT 02 SOUBOR 1,00 1 020,00 1 020,00 0,00 0,00 1 020,00,
SÍŤE-ON soubor: 1,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00
SÍf VODOVODY A KANALIZACE SOUBOR 1,00 650,00 650,00 0,00 0,00 650,00
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR 1,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR, BETONOVÝ
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ
Zemina třídy 5,ručně m3 1,50 1 030,00 1: 545,00 0,00 0,00 1 545,00
SEJMUTÍ DRNU
Nářez drnu,naložení,odvoz m2 10,00 0,00 0,00 45,00 450,00 450,00

HLOUBENÍ RÝHY PRO ZEMĚNÍ
Zemina třídy 5, Šíře 400mm,hloubka 400mm m 20,00 136,00 2 720,00 0,00 0,00 2 720,00
Zemina třídy 5, Šíře 400mm,hloubka 700mm m 20,00 338,00 6 760,00 0,00 0,00 ;6 760,00
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ, ÚPRAVA

POVRCHU
V zemine třídy 3-4 m3 10,00 0,00 0,00 260,00 2 600,00 2 600,00
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Dopravní; zančení IP6 přechod pro chodce ks 2,00 890,00 1 780,00 480,00 960,00 2 740,00
ZEMNÍ PRÁCE - celkem 16 435,00 10 010,00 26 445,00

OSTATNÍ POLOŽKY
Zdvihací plošina
Zdvíhací plošina hod 10,00 600,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00
DOPRAVA
Doprava do 20 km SOUBOR 1,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00
PRO VEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK
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D1,4.g-05 ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

/V f 'Lf4- ' Č

DLE CSN 3315Q0
Revizní técfiník SOUBOR 1,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
PODRUŽNÝ MARERIÁL ........... ......... • •

Podružný materiál SOUBOR: 2,00 850,00 1 700,00 0,00 1 700,00
OSTATNÍ POLOŽKY - celkem 8 800,00 2 900,00 11 700,00
Elektromontáže - celkem bez DPH 74 520,26 23 011,26 99 997,52 Kč

DPH (21%) 20 999,48 Kč

Elektromontáže - celkem s DPH 120 997,00 Kč
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