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Subjekt (IČO: 00286010), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle §109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověřeni provedl: majdicova, datum ověření: 13.07.2018 09:24:36):

Poskytnutí dotace v rámci GP Bezpečná silnice 2018, ID dotace FV02433.0012

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 85732.00, 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 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 záležitostí (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

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

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

(FV02433.0012)

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: 1239618 
a

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

číslo účtu: 1466072369/0800

Cl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Bezpečná silnice 2018 - Zastávka ul. Žižkova, Jihlava11, 
blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako Příloha č. 1 (dále jen „akce").

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.
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Cl. 4
Závazek Příjemce

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

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

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 85 732 Kč (slovy: 
osmdesátpěttisícsedmsettřicetdvě koruny české).

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

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

Příjemce.

Celkové náklady akce 190 940 Kč
Výše dotace v Kč 85 732 Kč
Výše dotace v % 44,90 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 55,10 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 105 208 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 
celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce 
v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená 
v tabulce v odst. 2, procentní výše dotace dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy se nemění, 
tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží. V případě, že procentní výše dotace 
dle ČI. 5 odst. 2 této smlouvy byla zaokrouhlena, použije se pro výpočet skutečné 
částky dotace nezaokrouhlené procento odpovídající podílu výše dotace k celkovým 
nákladům akce dle ČI. 5 odst. 2.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika grantových programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních 
titulů Kraje na realizaci jedné akce není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny 
s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však 
v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nej později
do 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 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 nej později 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) výstavby zálivů,
p) výstavba parkovacích systémů,
q) osvětlení přechodů pro chodce,
r) veřejné osvětlení nesouvisející s osvětlením nástupiště nebo čekárny/ přístřešku,
s) výstavba zastávek sloužící pro městskou hromadnou dopravu (vyjma zastávek, 

které dle schválených podkladů Kraje Vysočina budou po realizaci stavebních prací 
využity i linkovou veřejnou dopravou),

t) vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení (včetně „zastávkových" 
dopravních značek IJ 4a, b, c),

u) nástřik přechodu pro chodce,
v) úprava chodníku nesouvisející se stavbou nástupiště,
w) mobiliář, který není pevnou součástí přístřešku, čekárny nebo nástupiště (např. 

samostatná lavička, odpadkový koš apod.).

5) Uznatelné náklady akce jsou:
a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého 
majetku a nákup služeb souvisejících s výstavbou, technickým zhodnocením a opravou
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nástupišť podél autobusových zastávek určených pro linkové spoje, přístřešků a 
čekáren včetně nutných přeložek inženýrských sítí (pouze práce související 
s rozebráním a opětovným složením stávajícího chodníku),
b) mobiliář přístřešku, čekárny nebo nástupiště, který je jejich pevnou součástí (pevné 
ukotvení např. lavičky, odpadkového koše apod.),
c) osvětlení výhradně vnitřních a venkovních prostor přístřešku, čekárny nebo 
nástupiště zastávek veřejné linkové dopravy (vyjma veřejného osvětlení), 
tj. elektromateriál, elektromontáže a zemní práce nutné k připojení osvětlení na vedení 
el. rozvodů.

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 FV02433.0012“,

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
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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,
- informace o realizované publicitě a její doložení,
- 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,
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály:
tuto smlouvu,
originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, paragony, účtenky 
výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,

- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce,
i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost akce v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby 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.

Cl. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, 
a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla 
být splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - 
písm. k) této smlouvy.

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

ČI. 10 
Publicita

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

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

3) Příjemce 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.

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 
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.

ČI. 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 
projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu 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

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

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

ČI. 13
Závěrečná ujednání

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

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., 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:
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Radek Žižka, tel: 564 602 192, email: zizka.r@kr-vysocina.cz a 
Markéta Majdičová, tel: 564 602 181, emaíl.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 
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 26. 4. 2018.

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

1 7. 07. 2018

V ....V'.VVyO.........dne ...V.Č.VrVlí

PaedDrčIng. Rudolf Chloupek 
primátor města

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

...■
KfVi Vysocí?IV
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Kraj Vymam
FOND VYSOČINY'

ŽÁDOST O POSKYTNUTI DOTAGE Z FONDU' VYSOČINY

Evidenční Číslo (fadatéi nevyplňuje)

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

PVO2433-20_04__18-13

Název grantového programu Bezpečná silnice .2018

Název projektu

Podprogram

Bezpečná, silnice 2018 - Zastávka Lil. Žižkova, 
Jihlava

B: Zastávky veřejné linkové dopravy

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Statutární město Jihlava

Právní forma; Obecní úřad

Ulice: Masarykovo náměstí 97/1

Obec: Jihlava

PSČ: 58601

Pošta:

IČO/RČ: 00286010

Název banky: ČESKÁ SPOŘITELNA A.S.

Číslo Účtu: 1466072369/0800

Statutární zástupce žadatele

Titul: PaedDr, !ng.

Jméno: Rudolf

Příjmení; Chloupek

Funkce; Primátor města

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Titul; Ing,

Jméno: Michal

Příjmení: Bauer

Funkce: odborný referent odboru rozvoje
města

Email: mfchaLbauer@jíhlava-cjty,cz

Tel.: 565592435



Indentifikační údaje 
zřizovatele {vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizaci zřizovanou obcí)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

číslo účtu:

1, Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název óboě 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)

Jihlava, okres Jihlava

2, Odůvodnění projektu a jeho 
cite
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...

ý rámci projektu Bezpečná silnice 2018 - Zastávka ul,
Žižkova, Jihlava, dojde k úpravě nástupiště stávající 
zastávky veřejné linkově dopravy a městské hromadné 
dopravy v ulici Žižkova v Jihlavě. Řešená zastávka se 
nachází na silnici íl, třídy q. 6Ů2. Zastávka je hojné 
využívána cestujícími, neboť v jejím okoií se nachází 
základní škola, domov mládeže, obytná zástavba a 
další objekty občanské vybavenosti, Povrch řešeného 
nástupiště je v současné době již značně opotřebovaný 
a jeho rekonstrukcí tak dojde ke zkvalitnění zázemí pro 
cestující veřejnou linkovou dopravou i MHD.

Cílem projektu je prostřednictvím úpravy nástupiště 
přispět ke zkvalitněni a zatraktivnění cestování 
veřejnou linkovou dopravou a MHD a zároveň usnadnit 
pohyb osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace, neboť v rámci úpravy opravy nástupiště 
dojde také k doplnění signálního pásu od stávajícího 
přístřešku k nástupní hraně.

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)

L_——■———-———-*

Obsahem projektu je úprava nástupiště stávající
zastávky veřejné linkové dopravy a městské hromadné 
dopravy v ulici Žižkova v Jihlavě spočívající v 
předláždéní stávajícího nástupiště z důvodu jeho 
opotřebení a doplnění dalších dopravně 
bezpečnostních prvků {signální pás, nástupní hrana). 
Celková plocha předíážděného povrchu nástupiště 
sude cca 110 m2, délka nástupní hrany podél 
nástupiště bude cca 18 m.
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4.-Cílové skupiny'projekty
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 
konkrétní přínos, jak to zlepši 
jejich podmínky atp.

Cílovými skupinami jsou. cestující veřejnou linkovou 
dopravou, ale také městskou hromadnou dopravou, a 
to jak z řad občanů statutárního města, tak jeho 
návštěvníků a občanů okolních obcí, Realizací projektu, 
dojde ke zkvalitněni dopravní infrastruktury pro cestující 
a zároveň i pro cestující s omezenou schopností 
pohybu a orientace.

Na řešené zastávce staví autobusy veřejné linkové 
dopravy ve směru Havlíčkův Brod, zé směru fřebíč a 
Velké Meziříčí a také pravidelné spoje MHD.

V blízkosti zastávky se nachází ZŠ T, G. Masaryka, 
domov mládeže a školní jídelna, několik objektů služeb 
a obchodu, obytná zástavba a další objekty občanské 
vybavenosti.

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

Výběr zhotovitele stavby; 06/2Ó18
Zahájení stavebních prací: 07/2018
Ukončení stavebních prací: 08/2018

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s _ 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušeností s realizaci 
projektů (podáváni žádostí), kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím ^ 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolením ušité vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Žadatel rná vytvořen projektový tým s dostatečnými
zkušenostmi z obdobných investičních projektů 
spolufinancovaných z grantového programu Fondu 
Vysočiny Bezpečná silníce při budování osvětlení 
přechodů pro chodce v Jihlavě např. v letech 2.013,
2014, 2015 a 2016, budování přístřešeků zastávek v 
roce 2017 a dalších projektů z dotačních zdrojů Kraje 
Vysočina.

Projektový manažer zajišťuje zpracování žádostí o 
dotaci a dále je odpovědný za realizaci projektu v 
souladu s pravidly grantového programu a vyhotovení 
závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace z 
Fondu Vysočiny. Součástí projektového týmu jsou také 
zástupci věcně příslušných odborů Magistrátu města 
Jihlavy (odbor dopravy, ekonomický odbor, právní 
oddělení aid.).



7. Rozpočet projektu
(podrobný položkový rozpočet
projektu zašlete společná s touto 
žádostí) U žadatelů, kteří mohou 
uplatnit odpočet DPH na vstupu, 
še náklady uvádějí bez DPH. 
Ostatní žadatelé uvádějí naklady 
včetně DPH.
Částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 190 940 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 85 732 Kč 44,90 %

- z toho investiční 
dotace Kč ,00 %

-z toho neinvestiční 
dotace 85 732 Kč 100,00 %

Spoluúčast žadatele 105 208 Kč 55,10 %

- z toho investiční 
spoluúčast m ,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 105 208 Kč 100,00 %

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 &

žadatel ie plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel není plátcem DPH □

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na , -zveřejněním vybraných údajů o projektu ováni projektu a souhlasí se

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancován? 4svého jména (obchodního jména), adresy (sídla) názvunr&ví 9 so,u.hlasf se zveřejněním
pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny^ S VySe přidělené Podpory

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netíkáorganizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysošinaf ^ ’ SVazku obcí a

Žadatel prohlašuje, že má;

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fň„,» ,státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu UřlnJ™um/za závazky vůči
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě za SOc/álniho
národního majetku, Státní fond životního prostřědí PozvnlSfZ f°n^ Považují Fond
bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury%. ’ lkovY fond, Státní fond rozvoje

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán ná„„h ,není v likvidaci, ^ tían n&v^h na konkurz a žadatel

11. Prohlášení žadatele o účetním období inevvolmii* * , ,období shodné s kalendářním rokem a žadatel) který nmífčěfní^n^tk^) Úěeíní

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů která u ^ ,Je.) m Mere k zad°sti přikládáte a očíslujte

žadatel prohlašuje, že použw Metni období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12„



Hern1 Stručný popis naplnění specifických.... .
2. Doložení náležitost dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, vč, usnesení z ustavujícího Zastupitelstva města Jihlavy
3. Výpisy z kátastm nemovitostí a snímky katastrální mapy
4. Vyjádření stavebního úřadu
5. Rozpočet projektu
6. Výkres projektu
7. Souhlas s realizací projektu - Kraj Vysočina, odbor dopravy a silničního
hospodářství y
8. Fotodokumentace stávajícího stavu g

V Jihlavě dne 26. 4. 2018
Razítko a podpis statutánfi 

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 !< předkládáni projektů

- v případě potřeby konkrétní bod. žádosti rozepište v samostatném dokumentu

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

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

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

i
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Projekt; Bezpečná silnice 2018 - Zastávka ui, Žižkova, Jihlava 
Příloha č. 1 - Stručný popis naplnění specifických kritérií

a) Významnost silnice
Silnice II.. třídy - Zastávka Žižkova se nachází na silnici II třídy c. 602

h) výstwbti a modernizace, zastávek veřejné linkové dopravy
Modernizace stávajících zastávek veřejné linkové dopravy - V případě projektu Bezpečná 
silnice 2018 - Zastávka ul. Žižkova,. Jihlava se jedná o modernizaci zastávek veřejné linkové 
dopravy, Řešená zastávka je stávající a hojně využívaná cestujícími linkových autobusů 
a městské .hromadné dopravy, V rámci projektu dojde k rekonstrukci nástupiště a doplnění 
signálního pásu a nástupní hrany u zastávky Žižkova na straně komunikace 
u ZŠ T. G. Masaryka.

c) rozsah úpravy zastávek veřejné linkové dopravy
Výstavba nebo modernizace pouze nástupiště - V rámci projektu dojde k rekonstrukcí 
povrchu nástupiště zastávky veřejné linkové dopravy a městské hromadné dopravy spočívající 
v předláždění stávajícího nástupiště z důvodu jeho opotřebení a doplnění dalších dopravně 
bezpečnostních prvků (signální pás, nástupní hrana). Celková plocha předlážděného povrchu 
nástupiště bude cca 110 m2, délka nástupní hrany podél nástupiště bude cca i 8 m,

d) Výše spoluúčasti žadatele a velikost obce
Celkové uznatelné náklady projektu jsou 190 940 Kč vč. DPH. Z toho 1Q5 208 ICč tvoří podíl 
statutárního města Jihlavy jakožto žadatele, což představuje finanční spoluúčast 
ve výši 55,1%.

e) velikost obce dle údajů ČSÓ k 31, 12. 2016

Obce s 10 001 a více obyvatel - Statutární město Jihlava mělo dle údajů Českého 
statistického úřadu k 31. prosinci 2016 celkem 50 559 obyvatel



Projekt: Bezpečná silnice 2018 -Zastávka ul. Žižkova, Jihlava 

Příloha .6. 5 ---Podrobný-rozpočet projektu

Dílčí rozpočty i přechody1 pro chodce
Výdaje celkem

Uznatelné (cestově)
výdaje.*

" .

.Neuznatelné 1

výdaje:**
Výdaje:celkem

Uznatelné, 
{celkové) výdaje.

Neuznatelné I

výdaje**

(včetně ĎPH) " (bez ĎPH)

Vedlejší a ostatní náklady 78 650,00 0,00 78 650,00 65 000,00 0,00 .65 000,00

Nástupiště 193017,29 190 940,75 2.976;54 160 262,22 157 802,27 2 459,95

Záliv zastávky 238.916,55 0,00 236 916,55 195 798,80 0,00 195 798,80

Přeložka VO. 63 91.2,38 I 0,00 63 912;38 52 820,15 0,00 52 820,15
jcelkem

573396,22 190 940,75 382 455,47

* Dle pravidel grantového, programu nejsou neuznatelné výdaje součástí celkových výdajů, z nichž je v rámci formuláře žádosti .o poskytnutí dotace určována Požadovaná 
výše dotace a Spoluúčast žadatele, Z tohoto důvodu sě pro účely žádosti rovnají uznatelné výdaje celkovým výdajům projektu.
v* Neuznatelné výdaje představují náklady uvedené v rozpočtu pod stavebními objekty' 000 Vedlejší a ostatní náklady, 102 Záiiv zastávky, 103 Fřeiožks VO a položky č. 11 
Pícšná úprava terénu přes 5CC m2 zemina :ř 1 až z nerovnosti dc :5C mm v rovině a svahu de t :č. '.2 Založen: osrkověio trávníku výsevem plochy cc 1ZCZ m2 v "ov.re a 
ve svahu do 1 '5. 13 Osivo směs travní parková a 14 úprava pláně v nornlně tř. *; až 4 se zři „tne.i i ze stavebního objektu ' Di \ás;uciš:š. Mezpúsooilé stave on: objeKoy resc 
poíožky jsou v rozpočtu prc přehledneš: označeny zeisne. oa^-ou.



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-000048

Stavba: Rekonstrukce zastávek MHD - Jihlava

Místo: ul. Žižkova, Jihlava

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Jihlava

Datum: 24. 4. 2018

Projektant: PROfi Jihlava spoL s r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK], Cena s DPH [CZK] Typ- i
i

Náklady stavby celkem 473 881,17 573 396,22
000 Vedlejší-a ostatní náklady 65.000,00 78 650,00 STA
101 Nástupiště 1-60 262,22 193 917,29 STA
102 Zaliv zastávky 195 798,8.0 236 916,55. STA
103 přeložka ¥.0. 52 820,15 63 912,3.8' STA.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2018-000048

Stavba: Rekonstrukce zastávek.MHD - Jihlava

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Žižkova, Jihlava Datum: 24. 4. 2018

Zadavatel: ÍČ: 00286010
Statutární město Jihlava DIČ: CZ00286010

Uchazeč: iě.
DIČ:

Projektant: IČ: 18198228
PROfi Jihlava spoL s r,o. DIČ;

Poznámka:

Cena. bez DPH 473 881,17
Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 473 881,17 99 515,05
snížená- 15,00% OjOQ 0,00

Cena. s DPH .. V CZK 573 396,22
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krycí list soupisu
Stavba;

Rekonstrukce zastávek MHD - Jihlava 
Objekt;

000 - Vedlejší a ostatní náklady

K,SO: CC-CZ:
Místo: ul. Žižkova, Jihlava Datum: 24. 4. '2018

Zadavatel: iČ: 0028601G
Statutární město Jihlava DIČ: GZ00286010

Uchazeč: iť:
DIČ:

Projektant: IČ: 181.98228
PROfi Jihlava spol. s no. DIG:

Poznámka;

Cena bez. DPH 65 00.0,00.

DPH základní 
snížená.

Základ daně
65 000,00 

0,00

Sazba daně 
21,0Q% 
15,00%

Výše-daně 
13 650,00 

0,00

Cena. s DPH v CZR 78 650,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce zastávek MHD - Jihlava

Objekt:
000. - Vedlejší.a ostatní náklady

Místo: ul. Žižkova:, Jihlava Datum: 24,4.2018

Zadavatel: Statutární město Jihlava
Uchazeč:

Projektant: PROfi Jihlava spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 65 000,00

VRH - Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00
VRM7 - Provozní vlivy 20 000,00
VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce zastávek MHD - Jihlava

Objekt:
000. - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: til, Žižkova,. Jihlava Datum: 24. 4. 2018

Zadavatel: Statutární město Jihlava projektant: PROfi Jihlava spol. s no.
Uchazeč:

i PC Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena.
[CZK]

Cena celkem [.CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 65.-000,0.0

D

D

VRN

VRN1
Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
65 000,00 

10 000,00
1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CSÚRS 201701

P
Poznámka k položce:
Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně, úhrady za vyíýčení), odpovědnost 
za jejich, neporušeni během výstavby a zpětné předání jejich správcům

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 5 000,00 5.000,00 CSÚRS 20.17 01

P Poznámka k položce:
náklady na zajištění geodet, zaměření skutečného prpvedenístavby

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00
3 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště kpl 1,000 10000,00 10 000,00 CS ÚRS 201.7.01

P Poznámka k položce:
zřízení a odstranění náhradní zastávky-MHD včMočasného nástupiště; jeho údržba po dobu stavby

4 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CSÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:
Náklady spojeně s případhým.zřižéním přípojek energií k objektům zařízenistaveniště, vybudování 
mšncich.odběrných míst a zřízeni příp; příprava území pro objekty zařízení staveništěm vlastní 
vybudování objektů, zařízeni staveniště

! 5
i K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CSÚRS 2017 01
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PČ. Typ Kód Popis MJ Množství J-cena
[CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová I
soustava

p

Poznámka k- položce:
Náklady na'vybavení objektů'zařízení staveniště* náklady na energie spotřebované dodavatelem v 
rámci provozu zařizem staveniště, náklady na potřebný úklid yprostorách zařízeni staveniště, 
náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.

6 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště j kpl 1,000j S 000,00 5 OOO.OOjCS ÚRS 2017 01 j

p

Poznámka, k položce:
tfáklady na odstranění objektů zařízeni staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na.úpravu 
povrchů pa odstraněni zařízeni staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízen} staveniště 
provozováno

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
7 K 072002000■ Silniční provoz | kpl 1,000.1 20 000,00 20 000,0újcs ÚRS 2017 01 j

Poznámka k,položce:
zpracování DtO, vč. změní aodstranění přechodného dopravního značení
Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanoveni pro přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených
orgánů;
-Soustavnou péčí zhotovitele o kvalitní přechodně značení 
•Zabezpečeni změny dopravního značení

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00
i s K 092002000 | Ostatní náklady související s provozem I M l 1,000) 10 000,00 10000,00 CS ŮRS 201S 01

Poznámka k položce:
zřízeni a odstraněni'dočasných chodníků a pěších tras podobu stavby
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce zastávek MHD - Jihlava
Objekt:

101 - Nástupiště
Místo: ul. Žižkova, Jihlava Datum: 24.4.2018

Zadavatel: Statutami město Jihlava Projektant: PR0.fi Jihlava spol. s r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem \60.262,22

D

D

HSV

1

Práce- a. dodávky HSV
Zemní práce

160 262,22 
34'403,80

1 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných .dlaždic komunikací pro pěší strojně

m2 -110,000 16;60 1.826,00
CS ÚRS 201801 |

plpřesSOmZ
W "odměřeno v CAD" 110 110,000

.2 in113202111 | Vytrhání obrub krajníku obrubníků stojatých m. 44,000 51,40 2 261,60|CSÚRS-Z0t8.01

w "bet. obruby" 13 13,000
VY "kamen obruby" 31 31,000

3 K 113203111 Vytrháni obrub z dlažebních kostek.
-.. ............ 1

m 12,000 56,70 680,40jCS ÚRS 2018 01 j

W "oprava stáv. kamen krajníku” 12 12,000.
4 K 122101401 Vykopávky v zemníku na suchu v .hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 m3 7,400 67,40 498,76ÍCS ÚRS 2018.01

W “ornice k rozprostření” 37*0,2 7,400
!
! 5-
í

K 122302201 Odkopávky.a.prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 31,900 370,00 11 803,00 CSÚRS 201.8 01 
  ..............

W 110*0,29 31,900

6 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a.prokopšvkám pro silnice v hornině tř.. 4 za lepivost m3 31,900 37,70 1 202,63 CS.ŮRS 2018 01

7 K 162601T0(R) Vodorovné přemístění výkppku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 mS 31,900 141,00 4-497,90 CSÚRS 2018- 01

W “na skládku dle dispozic, zhotovitele" 110,*0,29 31,900
! 8 K 162601102.1 (R) Vodorovné přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 7,400 143,00 1 058,20

W "ornice k rozprostření" 37*0,2 7,400

I 9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 31,900 16,40 523,16 CSÚRS 2018:01

W 31,9 31,900
10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 54,230 140,00 7 592,20jCS ÚRS 2018 01

vv 31,9*1,7 54,230

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce zastávek MHD - Jihlava 

Objekt;

101 - Nástupiště

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Žižkova, Jihlava Datum: 24.4.2018

Zadavatel:
Statutární město Jihlava

IČ: 00286010
DIČ: CZ00286010

Uchazeč: ÍČ:
.DIČ:

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

Poznámka:

IG:
DIČ:

18198228

Gena .bez DPH 160 '262,22

Základ daně Sazba daně Výše'daně:

DPH základní 160 262,22 21,00% 33 655,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 917,29
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce.zastávek MHD - Jihlava

Objekt:
1.01 - Nástupiště

Místo: ul. ŽižKovaj Jihlava Datum: 24. 4. 2018

ZadavateL: Statutární město Jihlava
Uchazeč:

Projektant: PROfi Jihlava spot s
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky- HSV
160 262,22

160 262,22
1 - Zemní práce 34 403,80
5 - Komunikace pozemní 70187,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 952,49
997 - Přesun sutě 8 919,32
998 * Přesun hmot 5 799,33
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SOUPIS
Stavba;

Rekonstrukce zastávek MHD - Jihlava
Objekt;

1.01 - Nástupiště
Místo: ul. Žižkova, Jihlava

Zadavatel; Statutární město Jihlava
Uchazeč;

PČ Typ Kód Popis

Náklady--soupisu celkem

o HSV
D 1

í j K 113106142
!... J
vv..................™

2 K li13202111

v\
w

I 3 K j113203111

VV
í 4- K j122101401

VV

Práce a.- dodávky HSV
Zemní práce
Rozebrání dlažeb zíetonoyýcň nebo kamenných dlaždic komunikaci pro plšFItrojiíě 

. pi přes 50 m2________
"odměřeno v CÁP" 110_
[vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 

"bet. obruby" 13
“kamen obruby" 31________ __ _

jVytrhání obrub z dlažebních kostek 

"oprava stav. kamen krajníku" 12
jVykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 
"ornice k rozprostření" 37*0,2 _

:K 122302201 ÍOdkopávký a prokdpávky nezapažené pro silnice objemudo 100 m 3 v. hornině tř. 4-

110*0,29

■6
\k

122302209 Příplatek^ odkopávkšm a prokopávkám pro.silníce v hornině-tř. 4. za lepivost

7 I K 16260110{R) Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
w "na skládku dle dispozic zhotovitele" 110,*0,29

■8 i K 162601102.1 (R) Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
VV "ornice k rozprostření" 37*0,2

-9
(
] K 1712Q1201 Uložení sypaniny na skládky
W 31,9

10) Ll 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
w 31,9*1,7
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Datum; 24. 4. 2018 

Projektant; PROfi Jihlava spol. s r.o.

ivlJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Množství J.cena 
..IC?K] Cena celkem [CZK]

fiO 262,22 

160 262,22

Cenová
soustava

m2 110,000 16,60 1 826,00 C5 ÚRS 2018 01

____110,000
m 44,000 51,40 2 261,60 CS ÚRS 2018 01

13,000
31,000

m 12,000 56,70 680,40 CS ÚRS 2018 01
12,000
7,400 67,40] 498,76
7,400

C5--URS 2018 01

31,900 370,00 TI 803,00) CS URS,2018:'01

31,900

31,900 37,70

31,900
31,900
7,400]
7,400"

31,900

141,00

1 202,63 jCS ÚRS 2018 01

4 497,90 CS. URS 2018 01 i

143,00]

16,4o]

1 058,20

523,16|CS URS 2018 Q1
31,900 

t j 54,230| 
.....................54,230*

140,00] 7 592,20ÍCS ÚRS 2018 01

1



PC Typ K5d

11 i K 181151321

W

Popis

Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tři ai 4 nerovnosti doT5Q mm v rovinně a 
svahu do 1:5 ____ ____ _____ _________________

... . - . - J.cena _ Cenová
MJ Množství Cena celkem [CZK]

 [CZKj soustava

m2 37,000! 19,10

"urovnání zelených pásu, uvedeni do původního stavu" 37 37,000

706,7D!CS URS201801
........ i

12 K 18141:1131 Založení parkového trávníku výsevam plochy do 1000 m2 v rovině :a ve svahu do 1:5 m2 37,000 15,40 569,80 C5 URS 2Q18 01

VY
J3 í M 005724100

W

37 37,000
I osivo směs travní parková 0,555 i 90,90 í
37*0,015 'Přepočtené koeficientem množství

14 K [181951102 [úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
0,555

m2 110,000 10,30

50,45 CS URS 2018 01

1 133,00[ČŠ ÚR£ 2018 01

W "HK400/290/1000-P'12 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Jxena
[CZK] Cena celkem [C2K]

Cenová

soustava
28 M 59217040 obrubník bezbariérový betonový náběhový m 2,000 1 950,00 3 900,00 CS ÚRS2018 01

w "HK400/H25/29G/1000 PL" 1 1,000
w "HK400/290/H25/1000 PP" 1 1,000 >

D 997 Přesun sutě 8 919,32
29 K 99721151(R) Vodorovná doprava suti a vybouranách hmot na skládku SNU t 34,400 205,00 7 052,00

W 28,05+6,35 34,400
30 K 99722157(R) Vodorovná doprava vybouraných hmot na skládku zhotovitele t 2,660 522,00 1 388,52

vv na skládku dledispozice zhotovitele" 2,66 2,660
31 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 2,660 180,00 478,80 CSÚRS2018 01

■vv 2,66 2,660

D m. Přesun hmot 5.799,33
LIL K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 33,139 175,00 5 799,33 jtS. URS 2018 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce zastávek MHD - Jihlava 
Objekt:

102 - Záliv zastávky

KSO: CC-tZ:
ttísto: ul. Žižkova, Jihlava Datum: 24. 4. 2018

Zadavatel: IČ: 00286010
Statutární město Jihlava DIČ: CZ0028601G

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 1819.8228
PROfi Jihlava spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 195 798,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 195 798,80 21,00% 41 117,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 236 91.6,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce zastávek MBD - Jihlava

Objekt:
102 - Záliv zastávky

Místo: ul. Žižkova,. Jihlava Datum: 24. 4. 2018

Zadavatel: Statutární město Jihlava
Uchazeč:

Projektant:, PRQfi Jihlava spot $ 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 195 798,80

■ BS9 - Práce a dodávky HSY 195 798,80

1 - Zemní , práce 40111,08
2 - Zakládání 5 400,80

4 - Vodorovné, konstrukce 293,44
5 - Komunikace pozemní 95796,40

8 - Trubní vedení 1 435,17
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 369,70
997 - Přesun sutě' 5 548,97
998 - Přesun hmot 843,24



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce, zastávek MHD - Jihlava

Objekt:
102 - Záliv zastávky

Místo: ul. Žižkova, Jihlava Datum: 24. 4. 20TS

Zadavatel;
Ucházet:

Statutární město Jihlava Projektant: PROfi Jihlava spot, s r.o.

j PC Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

195 798,80

195 798,80

w'jia skládku dle dispozic zhotovitele" 032+1.12+0.4+23,4  25,240
í 8 K 1712012Q1 I Uloženi sypaníny na skládky m3' 25,240 16,40- 413,94 C5 ÚRS 2018 01

w 25,24 25,240
I Q
L K |171Z01211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaníny na skládce (skládkovné) 42,905 140,00 6 007,12{CS ÚRS 2018 01.

w 25,24*1,7 42,908
| « I K J17410Z101

Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypanínou se zhutněním pň překopech inženýrských 
sítí m3 1,760 122,00

1
214,72lcS ÚRS 2018 01

l............. 1.... ___________ _ irirl_______________________ __________ ______ ___________________ ________ _______________ i____________ ______________________ L
w 3.2-(032+1.12) ................... "........... ........................... "" 1,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena. celkem, [CZK]
Cenová

.soustava
11 K 175151101 Jobsypání potrubí strojně sypaninou bez.prohození, uloženou do 3 m ( m3 1,12Q| 186,00 2Q8,32jcS.ÚRS 2018 01

W 0,35*0,8*4 1,120
|12 M 5833120(R) j lomová prosívka j t 2,240 200,00 448,00 j i

'W 1,12*2 2,240
Lil lR |1811Q23G2 jílprava pláně v zářezech se zhutněním ) m2 78,000 i 21,60 j 1 684,80 CS ÚRS 2018 01

W 39+39 .78,000

D 2 Zakládání 5 400,80
i 14. j K Í273362021 j Výztiiž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,172 j 31 400,00 5400,80 CS ÚRS 2018 01

w KARI síťtl.6mm» oka 100/1QQ" 39*4,4/1000 0,172

o_4_____________ Vodorovné konstrukce __ ___ _ _______ ________________________ ____ ______ Z93,44
15; K 45.1572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,320 917,00 293,44 CS ÚRS 2018 01

W 0.,1*0,8*4 .0,320

D 5______ Komunikace pozemní____________________ _____________________________ __________________ 95 796,40
16 K ’[564871111 Podklad ze šťěrkodřtěŠD tl 250 mm m2 39,000 173,00 6 747,00 CS ÚRS 2018 01

17' K 567122114 Podklad ze směsi stmelené.cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm , m2 39,000 293,00 11427,00 CS ÚRS 2018 01
VV “ fr.Q/32 tř.pev. C" 39 39,000

13. K 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 160,000 9,24 1 478,40 CS URS 2013 01
W 80+80 160,000

19 K 577134111
Asfaltový beton vrstva Obrusná AC011 (ABSýtř, I tl4D mm.sdo 3 m z 
nemodifikovaného: asfáltu m2 80,000 249,00 19920,00 CS ÚRS 2018 01

20 k 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm- š do 3 m z nemodifikovaného
asfaltu

m2 80,000 305,00 24.400,00 CS ÚRS 2018 01

21 K 581131211 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm m2 [ 39,000 816,00 31 824,00 CS ÚRS 2018 01
W "B.eton C30/37 • maximální délka nědilatované CB desky je. 5,Om" 39 39,000

D 8 ___ Trubní vedení_____________________ ________________________________ ___________________________________ 1 435,17

22 K 871310.310. Montáž kanalizačního potrubí hladkého ptoostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 4,000 118,00 472,00 jcs ÚRS 2018 01

W 4 4,000
23 M 28617011 trubka kanalizační PP pinostšnnů třívrstvá DM 150x3000 mm SN 10 m 1,333 496,00 661,17 CS ÚRS 2018 01

vv 4/3 1,333
24 K 87735512(R) Zaústění potrubí ONI 50 do stáv. vpusti kpl 1,000 302,00 302,00|

w "včetně zapravenf 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 369,70

I 25 K; 915111111 Vodorovné- dopravníznačení dělící čáry souvislé' š 125 mm základní bílá barva m 39,QQQ 6,77 264,03 CS ÚRS 2018 01

vv "Vi la" 3*13 3.9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
Xcena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
26 j K (916111122 j Osazení obruby z drobných kostek bez boční opery do lože z betonu prostého m ; 64,000 97,10 6 214,40 CS ÚRS 20Í8 01

---- 1------------------ i_______________________ _______ _________________ 1_____ i_______1
W "materiál původní" 32*2 64,000

27 | K
916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu

prostého m 27,000 229,00 6183,00 CS ÚRS 2018 01

vy.......... .... .....................11+20-4_____________________ __________ 27,000
28 Ai \59217023 j obrubník betonový chodniko'/ý 10Qx15x25cm j m 27,270 155,00 4226,85 CS ÚRS 2018 01

w 27*1,01 27,270

29 K 919721122 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30
kN/m m2 39,000 86,40 3 369,60

CS ÚRS 2018 01 !
i

w 'ztužujíd geomříž dvouosá (např.TENSAR AR-G)" 39 39,000

30 K 919726124 Geotextilie pro ochranu, -separaci a filtrací netkaná měrná hmotnost do 800 s>/m2 m2 39,000 88,90 3 467,10 CS ÚRS 2018 01

31 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100. mm m 46,000 36,00 1 656,00

P
Poznámka k položce;
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné 
plochy živičné tl. přes SO do ÍOO mm.

W 46 46,000

32 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající .za tepla š 15 mm hl 25
mm s prořezáním m 46,000 88,40

-
4-066,40

P

Poznámka k položce:
Styčná pracovní spára-pří napojení novéh&živicněho povrchu na stávající se zalitím žq- tepla 
modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 
mm včetně prořezáni spáry.

W 46 46,000

33 K 935113111 Osazeni odvodřbvadho pólymerbetonového -žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 1,200 562,00 674,40fCS ÚRS2017OT j
VV 1,2 1,200

[34 M 5922728(H) žlabová vpust HD 150 V aco s kal košem kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce:
kompletní dodavka systému dle výkresové-dokumentace, vč. vpuste, čel, kolníku, kose a, zápach 
uzávěry a vč, obetonování

1 35 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 80,000] 5,56Í 444,80|CS ÚRS 2018 01
W 80 80,000

1 36 I K 9660082(R) Bourání stáv, uličních vpustí kus 1,000 196,40 196,40!
w "odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele” 1 1,000

1 37jK I979071021 Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC pří
překopech ingsíti m2 6,400j 94,80 606,72Í CS ÚRS .2018 01

w 32*0,2 6,400

D 997 Přesun sutě 5 548,97
1 38 j K (997221551 .R (Vodorovná dopravasuti ze-sypkých materiálů na skládku zhotovitele t ] 23,140I 39,80 920,97]
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství. J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová | 

soustava i
Poznámka k položce:
Vodoravná.dopravasuti ze sypkých materiálů bez naložení, ote še složením a s hrubým urovnáním 
na Skládce, na vzdálenost dle .dispozic zhotovitele

W 23,14 23,140

H K j997221845 Poplatek za uložení na skládce (sktádkovné) odpadu .asfaltového bez dehtu kód |
odpadu 170 302 l t 23,14Qj 200, poj 4 628,0o| j

w 23,14 23,140

D 998 Přesun hmot 843,24

40 K. 998225111
Přesun-hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým
nebo živičným

t 13,984 60,30 843,24

■P
Poznámka kpoložce:
Přesun hmat prokomunikace s: krytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
dopravní ytdálenostdte dispozic zhotovitele
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekonstrukce zastávek MHD - Jihlava 

Objekt:

103 - přeložka V.O.

KSO; CC-CZ:
Místo: ul. Žižkova, Jihlava Datum: 24. 4. 2018

Zadavatel: IČ: 00286010
Statutární město Jihlava DIČ: CZ00286G10

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 18198228
PROfí Jihlava spot, s r.o.: DIČ:

Poznámka:

Cena.bez DPH 52 .$20,15-
Základ daně Sazba daně- Výše. daně

DPH základní 52 820,15 21,00%' 11 092,23
snížená 0,00 15,00%. 0,00

Cena s. DPH v CZK 62 912,3S
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REKAPITULACE ČLENlNf SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce zastávek MHD - Jihlava

Objekt:
103' - přeložka V.O.

Místo: ul. Žížkava*. Jihlava

Zadavatel: Statutární město Jihlava.
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

PSY - Práce a:dodávky PSY'
741 - Elektroinstalace- silnoproud

Strana 2 z 3

Datum: 24. 4. 2018

Projektant: PROíi Jihlava spot s 
r.o.

Cena celkem. [CŽK]

52 820,15 

52 820,15.
52 820,15



“SO'tffilS PRACÍ

Stavba;
Rekonstrukce zastávek MHD - Jihlava

Objekt;
v 103 - přeložka V.O.

Místo;

Zadavatel:
Uchazeč:

ul. Žižkova,. Jihlava

Statutární město Jihlava

Datum:

Projektant:

24. ,4. 2018

PR0.fi Jihlava spol. s r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZKl

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 52 820,15

D .PSV Práce a dodávky PSV 52-820,15
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 52 820,15

1 j K 7412(R). Přeložka veřejného osvětlení | soub 1,000 52 820,15 52 820,1-5

Poznámka k položce:
podrobný soupis prad, dodávek a služeb, ve kterém jsou definovány.zadavatelem požadované 
stavební práce Je zpracován v samostatném projektu v podrobnostech nezbytných pro zpracování 
cenové nabídky .dodavatele

1 1,0Q0
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