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Správce rozpočtu: OE/ R. Tesařová 16.7.2018 i'Vy
Poznámka: _/
Subjekt (iČO: 00286010), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: majdicova, datum ověření: 13.07.2018 09:29:32):

Poskytnutí dotace v rámci GP Bezpečná silnice 2018, ID dotace FV02433.0013

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 73500.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 002223, ORJ: 0000001397, ORG: POL: UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plněni 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 odděleni, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitostí (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).
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SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

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

(FV02433.0013)

Cl. 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: 1339618 
a

Statutární město Jihlava,
adresa: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 00286010
zastoupeno: PaedDr. Ing. Rudolfem Chloupkem, primátorem města
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 1466072369/0800

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Bezpečná silnice 2018 - Osvětlení přechodu pro chodce 
v Jihlavě“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást 
této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen ,,akce“).

ČI. 3
Závaznost návrhu

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

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

1) příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 
' se že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu

s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

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

ČI. 5 
Dotace

a \ Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 73 500 Kč (slovy:
sedmdesáttřitisícepětset 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.

164 137 Kč
---------------------------- - 73500 Kč
44j8~%TceÍkov^cÍ7náMadČTnajk^
55 op % 7 celkových nákladů na akc(
—!---------- ---------- 90 637 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 2e 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 ní všechna ustanovení tohoto zákona.

51 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 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 dotací 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) j 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,

á\e
|jce
čás^

do
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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 mezí 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 FV02433.0013“,

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

i 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,
- fotodokumentace zrealizované akce,
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informace o realizované publicitě a její doložení dle ČI. 10 této smlouvy, 
finanční vyúčtování akce,
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.“
skutečný položkový rozpočet projektu, jehož skladba bude shodná se skladbou 
v žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, 

q) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h( do 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, 
i) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 
do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

ČI. 9 
Kontrola

1) Kra i 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").

21 Krai je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení,
' g 0 (jopu 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) p^iemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, 
| že akce byla podpořena Krajem.

2) příjemce je povinen umístit na stožárech osvětlení 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.

31 Příiemce je povinen informovat o projektu na svých oficiálních webových stránkách a
' uvést Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" (banner) v grafickém provedení

dle materiálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita pod odkazem Fond
Vysočiny.

41 Příiemce je povinen po ukončení stavebních úprav informovat o projektu na svých 
' oficiálních webových stránkách formou tiskové zprávy s uvedením „Sponzorského
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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 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. „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 
nroiektu, 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

D 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

D 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 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci akce
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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

odpisů. 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 
' g (-1,-yhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8Í Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
' p0Cj|e 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 26. 4. 2018.

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

í 7. 07, 2018

v JIHLAVĚ i dne >.l.ioig

PaedDr. Ifng. Ruddlf Chloupek 
primátor města

V Jihlavě dpe

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana
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Kraj WysůG m

FOND VYSOČINY

ŽÁDOST 0 POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

FvšrienČlrtí ěíslt) (žadatel nevyplňuje)

Kod eiektronieké 'žádosti'^
finálním vypi.fNWiWto|ena
rwpslai data" v zahlavi formuláře)

FVG2433“26_G4_18.-14

Název uraniového programu Bezpečná silnice 2018

Název projektu
Bezpečná silnice 2Q18 - Osvětlení přechodil pro 
chodce v Jihlavě

Podprogram^ A: Osvětlení přechodů pro chodce

Přesný název: Statutární město Jihlava

Právní forma: Obecní úřad

Ulice: Masarykovo náměstí 97/1

Obec: Jihlava

Identifikační údaje žadatele PSČ: 58601

Posta:

IČO/RČ; 00286010

Název banky: ČESKÁ SPOŘITEL.NA A.S.

Číslo účtu: 1466072369/0800

Titul: PaedDr. ing.

Statutární zástupce žadatele
Jméno: Rudolf

Příjmení: Chloupek

Funkce; primátor

Titul: Ing.

Jméno: Jan

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Příjmení: Koubek

Funkce; odborný referent odboru rozvoje 
města

Email: jan.koUbek@jihlava-city.cz

Tel.: 565592432



Indentifikační údaj© 
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)

Statutární město Jihlava



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

Přechod pro chodce řešený v rámci tohoto projektu se 
nachází oá frekventované komunikaci ul. Znojemská 
(silnice II. třídy) na území statutárního města Jihlavy. 
Současný stav přechodu neodpovídá podmínkám 
bezpečností provozu na pozemních komunikacích a 
existuje zde vážné riziko ohrožení zdraví účastníků 
silničního provozu, zejména pak chodců. Současné 
světelné poměry y okolí přechodu vedou k tomu, že při 
některém z běžně se vyskytujících negativních faktorů 
(snížená viditelnost, povětrnostní podmínky, nevhodné 
oblečení chodce atp.), není chodec rozeznatelný ná 
dostatečnou vzdálenost pro reakcí řidičů přijíždějících k 
přechodu, čímž může dojít ke vzniku kolizních.situací 
mezi vozidlem a. chodcem i mezi vozidly navzájem. 
Úprava přechodu pro. chodce proběhne v rámci celkové 
úpravy křižovatky ulic Znojemská (silnice li/523) 
a Brt.nícká (silnice 11/405). Projektem řešený přechod se 
nachází na frekventované silnici li/523 (dié Dopravního 
modelu Jihlavy frekvence vozidel na této komunikaci 
činí až 9 400 vozidel / den) a navíc v bezprostřední 
biizkosti křižovatky této komunikace se silnicí 11/405 
(dle Dopravního modelu Jihlavy frekvence vozidel na 
této komunikaci činí až 9 300 vozidel / den), což 
generuje zvýšenou rizikovost pro účastníky silničního 
provozu, zejména pak chodce. Předmětná lokalita tak 
představuje dopravně frekventovanou zónu s velmi 
hustým provozem motorových vozidel a se zvýšeným 
pohybem chodců, který je dán blízkostí zástavby 
bytových a rodinných domů, frekventovaných zastávek 
MHD a veřejné linkové dopravy, vzdělávacích zařízení, 
zařízení sociální péče, zdravotnického zařízení, 
sportoviště a dětského hřiště, supermarketu Albert, 
úřadu práce a průmyslových či dalších významných 
objektů.
Realizace osvětlení daného přechodu pro chodce je 
základním předpokladem zajištění bezpečnosti provozu 
na pozemních komunikacích, neboť výrazně zlepšuje 
viditelnost pro řidiče, Čímž významně napomáhá ke 
snižování pravděpodobnosti vzniku kolizních situací. 
Daný přechod pro chodce navazuje na již dřivé řešené 
úseky komunikací Znojemská a Brtnická, na nichž bylo 
postupně realizováno osvětlení přechodů (v rámci 
grantového programu Bezpečná silnice i mimo něj), 
resp. které jsou opatřeny přechody pro chodce se 
světelnou signalizací.
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti provozu na 
pozemních komunikacích a zvýšení bezpečností a 
ochrany všech účastníků silničního provozu, především 
pak chodců, v dané lokalitě s vysokou frekvencí 
automobilové dopravy a zvýšeným výskytem chodců. 
Vlivem navržených opatření dojde k výraznému snížení 
rizika vzniku dopravních nehod a úrazů chodců v 
souvislosti se špatnou viditelnost? chodce na přechodu.



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)

Předmětem projektu je osvětlení stávajícího přechodu 
pro chodce na dopravně frekventované komunikaci H. 
třídy ■ ul. Znojemská v Jihlavě, Oprava tohoto přechodu 
pro chodce proběhne v rámci celkové úpravy křižovatky 
ulic Znojemská (silnice 11/523) a Brtnjcká (silníce
11/405), Předmětný přechod pro chodce se nachází 
v dopravné frekventované lokalitě s velmi hustým 
provozem motorových vozidel a se zvýšeným pohybem 
chodců včetně dětí a mládeže, který je dán blízkostí 
zástavby bytových a rodinných domů, frekventovaných 
zastávek MHD a veřějné linkové dopravy, vzdělávacích 
zařízení (koleje Vysoké školy pqlytephnické Jihlava, MŠ 
Tylová, WIŠ U Dlouhé stěny, ZŠ a MŠ Nad Plovárnou, 
V©Š zdravotnická a SOS Farmeko), zařízení sociální 
péče (Integrované centrum sociálních služeb Jihlava 
včetně domu s pečovatelskou službou), zdravotnického 
zařízení, sportoviště á dětského hřiště, supermarketu 
Albert, úřadu práce a průmyslových či dalších 
významných objektů,
Osvětlení přechodu pro chodce bude provedeno 
prostřednictvím dvou stožárů s výložníky a s reflexními 
bezpečnostními polepy, přechodovými asymetrickými 
LED svítidly a příslušnými dopravními značkami. 
Součástí projektu bude rovněž protlak pod komunikací 
1!. třídy, kabelové připojení obou stožárů osvětlení 
přechodů a související nezbytné zemní a ostatní práce. 
Pozemky dotčené projektem jsou převážně ve 
vlastnictví statutárního města Jihlavy (doloženo výpisy z 
katastru nemovitostí a snímkem katastrální mapy - 
příloha č, 3) s výjimkou pozemku komunikace II, třídy 
v majetku Kraje Vysočina, se kterým byla uzavřena 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
(příloha 6. 4), Dále je k žádosti přiložen územní souhlas 
(příloha č. 5), podrobný položkový rozpis nákladů 
projektu (příloha č. 6), koordinační situace stavby a 
zákres stavby do mapy KN (příloha č. 7) á 
fotodokumentace stávajícího stavu (příloha č. 8),
V rámci přílohy č, 6 Podrobný položkový rozpis nákladů 
projektu je doložen oceněný rozpočet projektové 
dokumentace zpracovaný odborně způsobilou osobou 
dle platných předpisů, který se zahrnuje pouze práce a 
dodávky vztahující se k osvětlení řešeného přechodu 
pro chodce, Všechny náklady uvedené v tomto 
rozpočtu jsou uznatelnými náklady projektu, částka 
celkových uznatelných nákladů byla zaokrouhlena na 
celé Kč dle matematických pravidel,

?očet nově osvětlených přechodů pro chodce: 1 
?očet vybudovaných stožárů s osvětlením; 2,



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

Cílovými skupinami jsou chodci využívající řešený 
frekventovaný přechod pro chodce a další účastníci 
silničního provozu nejen z řad obyvatel statutárního 
města Jihlavy, ais i jeho návštěvníků a dojíždějících 
osob, které využívají blízké zastávky veřejné hromadné 
dopravy,
Projekt .bude mít pozitivní dopad ve formě zvýšení 
bezpečností a ochrany chodců a ostatních účastníků 
silničního provozu, a to zéjména dětí a: mládeže. Cílové 
skupiny projektu tvoří především obyvatelé zástavby 
bytových a rodinných domů v přilehlých lokalitách, 
uživatelé blízkých frekventovaných zastávek PHD a 
veřejné linkové dopravy, studenti ubytovaní na kolejích 
\/ysoké školy poiytechnické Jihlava, děti z mateřských 
škola žáci základní školy (PŠ Tylova, PŠ U Ďiouhé 
stěny, ZŠ a PS Nad. Plovárnou), studenti VOŠ 
zdravotnická a SOS. farmeko, klienti zařízení sociální 
péče (Integrované centrum sociálních služeb Jihlava 
včetně domu s pečovatelskou službou), návštěvníci 
zdravotnického zařízení, uživatelé nedalekého 
sportoviště a dětského hřiště, návštěvníci supermarketu! 
Albert, úřadu práce á zaměstnanci a návštěvníci 
průmyslových a dalších významných objektů v 
docházkové vzdáleností řešeného přechodu pro 
chodce.

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek! ukom&ní

Zahájení stavebních prací: duben 2019 
Ukončení stavebních prací: červen 2Ó19

projektu
Popište zati&jení a ukončení 
základních realizačních fází 
projektu (napí výběr dodavatele, 
přípravné práce, vlastní realizace 
apod.); v případě organizace 
kulturní/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konáni; 
pokud nejsou známy přesná data, 
tak uveďte kalendářní měsíc



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 by! zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Žadatel má vytvořen projektový tým s dostatečnými
zkušenostmi z obdobných investičních projektů 
spolufinancovaných z grantového programu Fondu 
Vysočiny Bezpečná silnice při budování osvětlení 
přechodů pro chodce, resp. přístřešků zastávek veřejné 
linkové dopravy v Jihlavě v letech 2011-2017 a dalších 
projektů z dotačních zdrojů Kraje Vysočina (např.
Rozvoj vesnice 2013 - Rekonstrukce veřejného 
osvětlení - uf. Osvobození, Šrámkova, Arbesova,
Jihlava - Heienín, Památkově chráněná území 2017 - 
Oprava zdi na pozemku p. c. 76, k. ú. Jihlava atd.). 
Žadatel má rovněž rozsáhlé zkušeností s realizací 
projektů spolufinancovaných zě strukturálních fondů EU 
(Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod, 
Operační program Životní prostředí, integrovaný 
regionální operační program atd.),
Projektový manažer zajišťuje zpracování žádosti o 
dotaci a dále je odpovědný za realizaci projektu v 
souladu s pravidly grantového programu a vyhotovení 
závěrečné zprávy a vyúčtováni poskytnuté dotace z 
Fondu Vysočiny, Technický manažer (pracovník 
investičního oddělení) zajistí výběr zhotovitele a viastní 
realizaci projektu v souladu s platnými právními 
normami, technickými předpisy a zpracovanou 
dokumentaci. Součástí projektového týmu jsou také 
zástupci věcně příslušných odborů Magistrátu města 
Jihlavy (odbor dopravy, ekonomický odbor, právní 
oddělení atd.)

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 naklady 
včetně DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 164 137 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 73 500 Kč 44j78 %

- z toho investiční 
dotace 73 500 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 90 637 Kč 55,22 %

- z toho investiční 
spoluúčast 90 637 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 %

8 piátcovství 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 a

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

žadatel není plátcem DPH □

9, Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajisti pódii na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním



organizací zřizovaných a zaSádaných^krafern Vysoafn^ °bCÍ’ SVazků obcí a 

Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním ,
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finanřníJuT^, f°ídum (za závazky vůči
zabezpečeni zdravotním «*•**>
národního majetku, Státní fond životního prostředí ™ íotldy se P°važ¥ Fond
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury), -emkovy fond, Státní fond rozvoje

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurs-není V likvidaci. ' nRWZ nebo podan «ávrh na konkurz a žadatel

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňme torn*** ■ ,
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, Lrj není^m^Suf ŮÍ8‘n'

n. seznam dokladé jOvedte seznam věeob dokíadě, které k Udosí, pmdáte B ^

žadatel prohlašuje, že používá Metal období (hospodářský rok) „d 1. d0 31 12

1 Stručný popis naplnění specifických kritérií-
2. Doložení náležitostí dle zákona & 250/2000 Sb ■
3. Výpis z katastru nemovitosti a snímek katastrální maov
4. Smouva o budoucj sm ouvě o zřízení «sii^5. Územní souhlas; SlUZebnostl uzavřené s Krajem Vysočina;
6. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu'
7. Koordinační situace stavby a.zákfes stavby ďo maov KN-
8. Fotodokumentace stávajícího stavu. gPyKN,

pro účely Informování o čeípáTj^^ přidělené podpory

V Jihlavě dne 26. 4. 2018
f , - .V.,,,*,,.., .,,,,,5

Razítko a podpis stofttá 
zástupce žadatěle

Poznámka pro žadatele ;
Před podáním projektu si ověřte, zda ■

- Je formuléMédoďrkompletně vyplněn včetně Kódu elektronické iédosti

- *

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

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

'podmínek uvedených v bfďělfvýffTjSdMpmffdj"3 írí>“'ánř dh 

Na ***** (odřádkování) v téktověm poli se dostanete stisknutím kléves CTRL ♦ ENTER

t



'U :ň-ohi t. 0/|

“ " «!, - 0^„, pfcclMdt, pro chodíe v

sneciftel^t,

a) významnost minim

V rámci projektu bude řešeno osvětlení nferimrln „i. ,komunikaci ul. Znojemská v Jihlavě v rámci celkové úoravv mfopf'avně frekventované 

11/523) a Brtnická (silnice H/4Ó5),(11/523), P Cl,odce se n3chá7i na silnici II, třídy

b) charakter realizovaného projektu

Předmětem projektu je vybudování osvětlení sťávaiícíhn mv, u ^přes komunikací ui. Znojemská v Jihlavě s vysokou íÍwa ( PrecilodM _ pro chodce
a zároveň zvýšeným .pohybem chodců, který jf dán blízkostí d°pmÝy
a rodinných domů, frekventovaných zastávek MHD a veřH«P /• í - stavby bytových 
vzdělávacích zařízení, zařízení sociální péče zdravotu^coye autokusove dopravy,
«««, supermarketu Albert, úřadu SP0It0Vm 3 *#£
V rámci postupných úprav křižovatky ulie ZnoiSu '°.h 7!™™^ objektů,

b (v? jsl0tivss

resp. řešení nejrizikovějšíeh úseků komunikací s přechody óro chořte ZaTmska aBrtnická, 
m celém území statutárního města Jihlavy. 7 P10 chodce na území města Jihlavy

c) opatření na silmdch v okolí škol, dětských a snortmmrnh *v.« •jídelen y mUovmoh hmi, internátů a školních

Řešený přechod pro chodce se nachází v lokalitě se * , ,se zde pohybují děti a mládež. Přechod pro chodce na ulici V vp^te;m chodců, velmi často
kolejí Vysoké školy pólytedinické Jihlava (250 nil'a vdocSf18^ se nachází v úzkosti 

MS Tylova a MS U Dlouhé stín,' (obé Ll * »™<?
Farmeko (cca 400 m) a ZS a MŠ Nad Plovárnou.(cca 600 rm • >kV0^ , zdravotnická a SOá 
V docházkové vzdáleností od daného přechodu pro cl-inrte Součástí je i školní jídelna, 
hříště m ul. Polní a sportoviště.nauk Tylova (obě cca 450 m)^ ^& 6 mckÁZÍ c<?WráÍhí dětské

d) opatření v rizikových úsecích silnic a na křižovatkách «, '(okolí autobusových a trolejbusových zastávek ví lf ff P°hybent chodců
a nádraží, zdravotnických zařízeni, z^ízed sociální péče) ^ Zaát«**k

Projektem řešený přechod se nachází na frekventované silnici W<m mu n Jihlavy frekvence vozidel na této komunikaci činí až 9 400 vavi,M f/ ®opm™iho modelu 
blízkosti křižovatky této komunikace, se silnicí 11/40S mm n 1 v a v bezPi'ostřední 
frekvence vozidel na této komunikaci činí až 9 300 vozírtel / a opravmho modelu Jihlavy 
rizikovost pro účastníky silničního provozu, zejména nak olwl Ď ^°z, fe,aemJe zvýšenou 
v území se zvýšeným výskytem chodců, se^hází
líoraunilíací opatřené již dříve osvětlením přeehodh pro (reSp.^‘wyT “ěteta

4



signalizací).
Řešený přechod pro chodce se nachází v bezprostřední blízkosti frekventovaných zastávek 
linek MHD (autobusové linky č, 5, 31 a 32 a trolejbusové linky A, B, F a N) a zastávek 
veřejné linkové autobusové dopravy, kde se navíc odehrávají významné vzájemné přestupní 
vazby. V blízkosti daného přechodu pro chodce se nachází zdravotnické zařízení (zdravotní 
středisko, cca 200 jn) a Integrované centrům sociálních služeb Jihlava zahrnující dům 
s pečovatelskou službou (cca 300 m). Kromě toho se v bezprostřední blízkosti nachází 
supermarket Albert či v docházkové vzdálenosti Úřad práce ČR , pobočka Jihlava

(cca 400 m),

e) výše spoluúčasti žadatele

Na celkových mmaMnýeh nákladech projektu ve výši 164 137,- Kč se statutární město 
Jihlava jako žadatel podílí vlastními zdroji ve výši 90 637 Kč, což představuje finanční
spoluúčast žadatele 55$12. /o,

f) velikost obce dle údajů ČSÚ k 31,12, 2016

Statutární město Jihlava rněio ke dni 31. 12. 2016 celkem 50 559 obyvatel (ČSÚ),
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Akce;
Projekt;
Investor;
Zpracovatel;

Datum; 
Vypracoval: 
Koní roloval:

Seznam prací a- dortáv^ic-elektrotéchnických zařízení
CÚ 2017

Úprava- dopravního režimu- ul. Znojemská - Brínícká, Jihlava Z. č.;
Osvětlení přechodu pro chodce A.- ě.;-
Statutám! měst© Jihlava, Masarykovo nám. 1, Jihlava Smlouva:

Základní náklady

Dodávka 0,00
Doprava %, Přesun % 0,00 0,00.
Montáž - materiál 71 010,00
Montáž - práce 8 632,00
Mezisouěeí 1 0,00 79 542,00

Nátěry 0,00
Zemní práce 56108,00

ftSezísoufiet 2 0,00 135 650,00

Základní náklady celkem- 133 660,00

Náklady-celkem

Základ a hodnota DPH 21% 

Základ a hodnota DPH 15% 

Náklady celkem sBPH

Roční nárůst cen %

Roční nárůst cen %

135 860,00

135 850,00 23 487,00
0,00 0,00

184137,00

0,00
0,00

9.4.2018
Ing. Zbyněk Pecína

y\ý] ’AílK
/. ;A YYZ;;;YyA-‘\
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3802017



Součty odstavců 
Eieictromoiitáže 

Zemní práce

Materiál 
71 010,00 

56 108,00

Montáž 
8 532,00 

0,00

Uvedené ceny-jsoii v KS-a íiézšiiťnují DPH, pokud io není uvedeno,



a6O.2017jLznol6msfía„precliod^u2nat - R.ezpůg&t Verox

MJ počat Materiál Materiál céikem DM Montáž' Montáž celkem' Cena GSna celkem Výpočet množství

7004-6057
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC §

m 31,00 20.40 632,40 9,27 287,27 29,67 919,67 25+'2‘3=31
7004-8069 1

m 25,00 15,30 382,50 9,27 231,67 24,57 614,17 13+12=25
HYKY-.13x1.5 mm2, voins

7004-10001. i ikomTTpmI KABELU DO
ks 2,00 0,00 0,00 69,60 139,20 69,60 '139,20 2

7004-10009 3 6>;4 mm2

126.1-77 SVÍTIDLA VO
ks 2,00 15007,00 30 014,00 194,92 389.84 15201,92 30403,84

1*1=2
1157-8312 4 svítidlo přechodové - asynitítiivhe - 

LED - 50W. SOOĎím, hliníkové

1157-477 6
ks- 2,00 8,40 16,60 ■o;60 0,00 9.40 16,80 1+1=2

—
1261-60 OSVĚTLOVACÍSTOjLAR 

BEZPATfCOVÝ _ ________
1261-61

ks

2,00 -3950,00 19 900,00 102,87 385,34 10142,67 20 285,34

1+1=2
1261-82 6 Stožár zesílený čtvercového průřezu,

s válcovým čepem pro kolmý 
výložnlk, 6m nad terén, 1m zapu§t§ny 
pod terén, zemni část opatřena 
plastovým potahem, nadzemní 6a 
ópa třena reflexními polepy

12S1-77 VYLOZNÍK ŽÁROVĚ
ZINKOVANÝ

1,00 3260,00 3.260,00 112,00 112,00 •3 372,00 3372,00
1

1281-62. 7 atypický iBliký imSiwvý
<tó 5.5m, žárové zinkovaný, domáíonl

ks

ks
1,00 2980.00 2-990,00 112,00 112,00 3092,00 3032,00

1
1281-62 0 atypický lehký Mekavý vfiožnlk, h 

ijo s,5m, žárová zinkovaný, pomářeni

ks

4,00 2.960,00 11 640.00 516,00 2054,00 3476,00 13 904,00

2’2
126Í-04 9 Dopravní značka 1P6 -přechod pro- 

chodce* 50 žlutým iiuorescenfirtim 
rámem, včelnš účhyluna stožár

_ ____ t~t---
7501-83 'STOŽÁROVÁ SVOKI<0VNIOb

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ks 2,00 3.87,00 774,00 160,00 320,00 547,00 1 094,00
1+1=2

1208SS' 10 jednopojistková, pro až 3 kabely do

1059-7 POJISTKA ZÁVITOVÁ
P07

1059-2 KOMPLETNÍ

1059-3 11 E27 6A.char.ňorm41nl ks 2,00 50,80 101,60 48,47 98,93 99,27 193,53 1+1=2

1244-$ OCELOVÝ PÁSEK
POZINKOVANÝ

1244-3 12 Páska 30x4 páska 30x4 (6.95 kfl/m). m 25,00 26,67 666,75 27,97 699,17 54,64 1 365,92
25

1244-1 "OCELOVÝ DRÁT
POZINKOVANÝ

1244-3 13 Drát 10 drát p 10mm(6,S2kg/in). volná m e;oó 17,36 104,46 53,70 322,20 71,06 428;36

. ------- ---- —--- m .2,00 ■26,50 53,00 58.00 112,00 -82,60 165,00
2*1=2

1244- 14 Návlečná manžeta na drát o lumin

1244-199 fjRnfyínRVODNf. UZĚMŇQ VA ú!

KS 2;oo 41,40 ■82;oo 70,43 140,87 111J83 223,87 2*1=2
1127:162 75

ks -2,00 13,00 26,00 70,43 140,87 83,43 16s;87 1*2=2-
18 SR 2a svorka oásKa-pssRa. Mu

1244-239 17 SR 3a svorka pásks-drát ks 4,00 30,00 120,00 26.00 104,00 58,00 224,00 2*2=4

9993-838 ‘montážní přáóě
ks 6.00 .4100' :24,00 35,97 215,82 39,97 239,82 2*3=6

9Ď93-839' 18
1124-1 VODIC JEDNOZILÓVÝ,

IZOLACE PVC
7004-8007 19

m 2.DÓ 16,00 32s00 9,27 1'8,53 25,27 50,53 2*1=2

0902-1204 POJlZDNÁŠŤAVEBNl
TECHNIKA

S999-1295 20
hod 2,00 0,00 0,00 300,00 600,00 300,00 500,00 2*1=2

-9999-1295 21
km 20,00 0,00. 0,00 22,00 440,00 22,00 440,00 1*20=20

hod 4,00. ó.óo 0,Q0 300,00 1.200,00 300,00 1 200,00
2*2=4

9999-1295 22 vysokozdvižná plošina - hod/ks

km 20,00 0,00 0,00 20,00 400,0Q moo 400,00 1*20=20
9993-1295 23

71 0'i0,Ó1 8 831,71 79 541,72Elektromontáže - caiKSin

3993-S78 VYTÝČENI TRAV

B9988S0. 24 Kabelové vedení v zastaveném km 0,03 1 753,00 52,59 0,00 o.oo 1753,00 52,69.
25*0,001=0,025

9939-890 xp.iMtiffnŘNU
m2 1.75 45,00 78,75 0,00 0,00 45,00 78,75 5*0,35=1,75

25 Wáfsz rimu.naloženl.oay?2

9999-9W
m2 7i00 42,50 297,50 0,00 o.oo 42,50 297,50 (5+2)*1=7

9999-903 26 zámkové dlažBa.spařy neslité

$999-941
JÁMA PRO STOŽÁRY "H
VER. OSVĚTLENÍ

9999-342 n ri& iFMH no 2 m3

Šíraná .3 z 4 9.4.2018
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__ ____ —— W~ Počét MisteíSt Materiál celkem D U Montáž Montáž; celkem Cena Cena celkem j Vypoíat množství

3B33-9.46 27 Zemina tHdy'4,Tučná m3 ' 2.00 395,00 1700,00 0,00 0,00 895,00 1790,00 2*1-2

9099-973 POUZDROVÝ ŽÁKLPRO
ST0Ž.VENK.

9999-974' OSVĚTLENI VOSE TRASY 
ILÁBELU ......

KS 2,00 3727,00 7 454,00 O,0Q 0,00 3 727,00 7 454,00 2*1-2
0699-976' 28 0308x1000 mm

9999-990 ZÁKLAD Z PROSTÉHO
BETONU

m3 2,00 2050,00 4100,00 0,00 0,00 2 050.00 4100,00 2*1=2
9993-981 29

Do rostíé zeminy bez beaneni^..........

9999-900 ZAHOZ
JÁmUPÉCHD VAnI.UPRAVA^^

9m-$m POVRCHU
m3 2,00 134,00 268,00 0,00 0,00 134,00 m, oo 2*1=2

9999-983 30 V zemlne ífidy 3-4 ^ ____

m 10,00

9999-991 hloubeníTlabělové rýhy

Í68.GQ 1 650,00 0,00 0,00 163,00 1 680,00
51*5=10

9999-1002 31 Zemina třídy 4 Šíře £&dmm,N«ubka 
800mm 

9999-7067
ZfilZENlKABELOVÉHO LulĚ

28,80 286,00 0,00 0,00 28,60 286,00

5+5=10
9999-1069 32 Z prosátízsmfny; bez zakryti. Wa 00 

65om,i]ous«ia icm ''Soma JbsyPu 
kabelu prósátou zerninou tloustna 
10cm

m
10,00

sm-íii7 FOLIE VÝSTŘÁÍNÁZ PVC
314,00 0,00 0,00 31,40 014,00 S+-6-1G

8980-1119 33 Šířka 33om _............... m 10,00 31,40

”””.......754,00 0,00

9999-1137 KABELO VÝ PROSTUP Z PVC 
TRUBKY

999SM139 31 ohebné, dvoovrsivá, D/b m 14,00 55,00 0.00 56,00 784,00 25*2’2--15=14

Ů999-117S ZAHOZ KABELOVĚ RYHY
tn 10,00 72,80 720,00 0.00 0,00 72,80 728.00

5+5=10
9999-1182 35 Zemina Ifidy 4, Síře 35«mm,fta£tó

9090-037 výkopMíypro ,
STOŽÁR,BETONOVÝ

9999-932
ZÁKLAD A MÉ ZAŘÍZEN'I____

m3 8.Ó0 660,00 4 460,00 0,00 Ó,00 £>60,00 4 480,00 1‘2*(2'r2)=8
9999-935 36 Zemina tfldv Ď.ručnš

9999-1055
ZŘÍZENI PŘÍLOÍNĚHO PAŽENÍ 
V KABELOVÉ RÝZE

638.00 0,00 0.00 319,00 638,00 2*1=2
9999-1059
Im-Toir

37 m 2.00

odštraňSňFpří-oíněio 
PAŽENI Z KABELOVÉ RYHY

9939-1065. 38 Siře do 2O0cřn;h!oubKa ba 2m_____ ni 2,00 117,00 234.00 0,00 0,00 117,00 234,00 2*1=2

9993-980
jawajpěchovánI,úprava

—9999-981 POVRCHU
m3 8,00 171,00 0.00 0,00 17-1,00 1 368,00 1‘2*{2*1*-2)-8

9999-984 39 Vzemine lřidy5*7

9999-1137 KABELOVÝ PROTLAK POD 
KOMUNIKACI

9999-1139 40 trubka PVC110, tuhé, určená k m 15,00 7 203,00 10440,00 0,00 0,00 ■ 1 206,00 19 440,00
15

ODVOZ ZEMINY

9999.7186 41 na skládku, víelně počátku za 
uloženi ........._

m3
1.15 2 010,00 2 311.50 o,do 0,00 2010,00 2 311,50

10,0.3S’0,t+1,2M--0,i=1;15

9999-1188 Wrava povrchu

11,50 33,00 379,50 0,00 OS0 33,00 379,50
10*0,35+-1’2M=11,5m2

m2

ees&nse 42 Provizorní úprava terénu v zenikid 
ítfcíy4

1.75 17,50 30,63 0.00 0.00 17,50 30,63 5*0,35=1,75
9999-1189 43 Položenidmu

9999-7200 phnk/ ÁtinvÁ VRSTVA
m2 7,00 218.00 1 5.12,00 0,00 0,00 216,00 1 512,00 (5+2)‘1=7o§

44 .Zs žtSrku 8/16, vrítvaíSm

9399-1204' 'ÚPRAVA POVRCHU -
POLOŽENI DLAŽBY

8099-1200* 43 dlažba zámková, červené slepecká, 
kladení do drté 4/a, vrstvy 16cm

m2
7,00 1 425,00 7 502,00 :0,00 0,00 1126,00 7 832,00

(5+2)* 1=7

_____ SB 108,47 56 108,47Zemní práce - celtem
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