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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3)

K. Ubr i? ,

Zodpovídá: Příkazce operace: M.Kastner 22.5.2018 // /Z

Správce rozpočtu: R.Tesařová -1. OS, 2018 i/"y
Poznámka: ^
Subjekt (IČO: 00267376), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle §109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: horky, datum ověření: 22.05.2018 09:47:17):

GP Sportoviště 2018 FV02451.00

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 100000, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 003419, ORJ: 0000001403, ORG: 
0000000001015 POL: 6341 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



FOND VYSOČINY

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

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

(ID FV02451.0015)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem:
IČO:
zastoupený: 
k podpisu smlouvy 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 

pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana

Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
4050005211/6800

a

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

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

Česká národní banka 
94-3114521/0710

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizací akce „Víceúčelové hřiště Dolní Město", 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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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

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 100000 Kč (slovy: sto tisíc korun 
českých).

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

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

Příjemce.

Celkové náklady akce 702169 Kč
Výše dotace v Kč 100000 Kč
Výše dotace v % 14,24 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 85,76 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 602169 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.

Cl. 6
Způsob poskytnutí dotace
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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 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 
nej později do 31. 12. 2018.

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

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

4) Neuznatelné náklady akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na energie,
g) alkohol a tabákové výrobky,
h) náklady na sečení trávy,
i) náklady na vybavení a úpravy dětských koutků a dětských hřišť (např. pískoviště, 

dětské skluzavky, houpačky).

5) Uznatelné náklady akce jsou:
a) ostatní osobní výdaje, nákup materiálu,
b) pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku,
c) nákup služeb včetně dopravy,
d) opravy a udržování,
e) pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku.

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.

Cl. 8
Základní povinnosti Příjemce
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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 
FV02451.0015“,

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. 12. 2018). 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 1. 2. 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.“
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,
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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) 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..... ) této smlouvy.

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

ČI. 10 
Publicita

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

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

3) v případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce, bude na ní nebo
' v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem Kraje

Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr- 
vysocina.cz/publicita a to po dobu nejméně 1 roku ode dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 
této smlouvy.

4\ příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu 
' Kraje Vysočina" ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje 

a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.

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

Udržitelnost je vyžadována.
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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 Ing. Zdeněk Beneš, tel: 564 602 940 email: 
benes.z@kr-vysocina.cz a Mgr. Petr Horký, tel: 564 602 941, email: horky.p@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.
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7)

8) 

9)

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.

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.'

Nedílnou součástí této smlouvy je: 
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo 
15. 5. 2018 usnesením č. 0451/03/2018/ZK

Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne

V............................ dne.........................

...... ......................... .^UdÁcdjTo
Pavel Chlád 

starosta Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana
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Kra i vy r icrs&
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje)

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

FV02451 -17_03_18-20

Název grantového programu Sportoviště 2018

Název projektu Víceúčelové hřiště Dolní Město

Identifikační údaje žadatele

Přesný název: Obec Dolní Město

Právní forma: Obecní úřad

Ulice: Dolní Město 93

Obec: Dolní Město

PSČ: 58233

Pošta: Dolní Město

IČO/RČ: 00267376

Název banky: Česká národní banka

Číslo účtu: 94-3114521/0710

Statutární zástupce žadatele

Titul:

Jméno: Pavel

Příjmení: Chlád

Funkce: starosta obce

Žádost zpracoval (kontaktní
osoba projektu)

Titul:

Jméno: Pavel

Příjmení: Chlád

Funkce: starosta obce

Email: ou.dolnimesto@seznam.cz

Tel.: 724161104

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

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:



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

Projekt bude realizován v obci Dolní Město (okres
Havlíčkův Brod, ORP Světlá nad Sázavou),

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

K podání žádosti o dotaci vede obec vysoká poptávka 
po hřišti v místě jeho realizace. V obcí Dolní Město, 
jejích místních částech a ani v okolních obcích podobné 
hřiště dosud není a v současné době je to jedna z 
nejpotřebnějších záležitostí, která obci chybí. Mládež 
nemá žádnou možnost kvalitního sportovního vyžití 
vyjma fotbalového hřiště. Důkazem dlouhodobého 
zájmu obce na vybudování víceúčelového hřiště je fakt, 
že již v roce 2005 byl vyhotoven první projekt a zároveň 
také skutečnost, že s realizací hřiště počítá schválená 
Strategie rozvoje obce. V anketě, která předcházela 
vypracování Strategie rozvoje obce byla možnost 
sportovního vyžití hodnocena ze strany občanů jako 
jedna z nejhorších stránek obce. Jelikož se ale 
doposud nepodařilo sehnat žádné dotační prostředky a 
realizace pouze z vlastních zdrojů je velmi 
problematická z hlediska rozpočtu obce, nebylo hřiště 
dosud realizováno,
Jelikož jsou náklady na podobná hřiště poměrně 
vysoké, je realizace hřiště podmíněna v již podepsané 
SOD získáním dotačních prostředků. Obec počítá se 
získáním dotace ze dvou zdrojů (souběh je možný):
- MMR ČR (DT1 Vesnice roku 2017) a Fond Vysočiny

Cíle projektu ;
- zvýšení zájmu občanů a mládeže o sportovní aktivity
- zvýšení možností setkání občanů u sportovních klání
- rozšíření možností pořádání kulturních a sportovních 
akcí
- zajištění kvalitního sportovního zázemí pro základní a 
mateřskou školu, mladé hasiče a družstva fotbalistů



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)

Víceúčelové hříště je určené pro provozování míčových 
her (volejbal, nohejbal, tenis, streetball, malá kopaná, 
házená, ílorbal) včetně dalších letních sportů. 
Víceúčelová sportovní plocha bude mít obdélníkový 
půdorys 30 x 16 mb. Stávající terén bude srovnán a 
přehutněn.

Žádost o dotaci se vztahuje na provedení těchto 
konstrukcí (základní parametry projektu):
- sportovní polyuretanový povrch - 486 m2
- lajnování polyuretanového povrchu - 450 mb
- dodávka a montáž dřevěného mantinelu - 86 mb

Informace o ostatních částech a konstrukcích stavby, 
na které není požadována dotace :
Pod stavbu je navržen tento systém pro odvod 
povrchových vod z hrací plochy:
- asfaltová plocha bude ve spádu 0,5%
- po dlouhé straně délky 30 mb bude usazen 
odvodňovaní žlab, který bude zaústěn do do potrubí 
plastového svodného KG DN 160
Na takto připravený podklad budou poté aplikovány 
jednotlivé skladby dle vzorových příčných řezů: 
frakce 0 - 32, tl. 150 mm
- asfaltový koberec AGO 16, tl. 40 mm
- asfaltový koberec AGO 11, tl. 40 mm
- finální sportovní povrch: polyuretanový vodopropustný 
povrch EP

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

Cílovými skupinami jsou :
- všichni obyvatelé obce Dolní Město a jeho místních 
částí
- obyvatelé okolních obcí
- základní škola
- mateřská škola
- místní fotbalisté
- mladí hasiči
- školní družina
Hlavními přínosy budou : zlepšení podmínek pro 
sportovní činnost, zlepšení fyzické kondice cílových 
skupin



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

Začátek realizace - ihned po podepsání smlouvy o 
dotací
Konec realizace - 26.6.2018 či v termínu dle SOD 
(SOD umožňuje posun termínu o čas, o který se 
posune zahájení akce, nejpozdějsí konec realizace dle 
SOD je stanoven na 18.10.2018.
Výběr dodavatele již byl ukončen a je podepsána SOD 
s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.
Přípravné práce dodavatelsky prováděné - odtěžení 
skalního masivu na úroveň pláně {provádí firma Josef 
Jaroš od prosince 2017) - nejsou součástí žádosti o 
dotaci.
Brigádně prováděné přípravné práce začaly být 
prováděny v prosinci 2017 (odkrytí a zajištění 
stávajícího vedení elektro ke stávajícímu sloupu VO 
v místě stavby) a budou dále prováděny v průběhu 
stavby (příprava podkladu sousedícího svahu pro 
zajištění svahu kokosovou textilií, položení kabeláže 
pro možné budoucí osazení osvětlení víceúčelového 
hřiště).



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

Projekt bude personálně kvalitně zabezpečen. Akce 
bude zadána společnosti, která disponuje 
autorizovanou osobou . Obec Dolní Město má dále ve 
svém zastupitelstvu 2 autorizované osoby, které mají 
zkušeností s vedením projektů investičního charakteru. 
Jedná se o tyto osoby :

Pavel Chlád 
starosta obce
autorizovaný technik pro pozemní stavby, číslo 

autorizace ČKAIT1400093 (možno ověřit na 
www.ckait.cz)
jako projektant pracoval na zakázkách poměrně 

velkého rozsahu, přičemž se na těchto stavbách 
účastnil i výstavby samotné jako technický či autorský 
dozor (např. Nové sídlo společnosti AVE KOLÍN, zimní 
stadion Světlá nad Sázavou, tělocvična u gymnázia v 
Chotěboři)

■ více jak 20-tí létá praxe v oboru

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

Zkušenosti s pořízením projektů a podáním žádostí o 
dotaci na pořízení těchto projektů má obec Dolní Město 
zejména díky těmto akcím :

Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní 
Město, SO 01 Dostavba a intenzifikace kanalizace a 
ČOV Dolní Město

Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní 
Město, SO 02 Kanalizace a ČOV Dolní Město, lokalita 
Na Čechách

Průzkum a vyhledání posilujícího zdroje podzemních 
vod pro obec Dolní Město

Zároveň máme zkušenosti s podáním žádostí na 
realizaci projektů - zejména díky těmto akcím ;

Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní 
Město, SO 02 Kanalizace a ČOV Dolní Město, lokalita 
Na Čechách

Průzkum a vyhledání posilujícího zdroje podzemních 
vod pro obec Dolní Město

Nutné organizační kroky: 
zadání projektu (již provedeno) 
schválení zadání projektu v ZO (již provedeno) 
výběr dodavatelské společnosti (již provedeno) 
podání žádosti o dotaci na projekt

- provedení stavby
podání ZVA (v případě získání dotace)

Potřebná povolení:
- územní (společný) souhlas (je zajištěn)



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

Celkové náklady na 
projekt 702 169 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 100 000 Kč 14,24 %

- z toho Investiční 
dotace 100 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 602 169 Kč 85,76 %

- z toho investiční 
spoluúčast 602 169 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 0

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

žadatel není plátcem DPH □

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené podpory 
pro účely informování o čerpání prostředků z Fondu Vysočiny,

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

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

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

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



1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Doložení náležitostí dle zákona č, 250/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů
3. Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí - výpis z katastru 
nemovitostí a snímek u katastrální mapy s vyznačením pozemků a objektů, kterých 
se projekt týká
4. Společný souhlas vydaný MěÚ Světlá nad Sázavou, odborem stavebního úřadu a 
územního plánování, pod č.j. MSNS/19742/2017/OSÚ-4
5. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
6. Fotodokumentace stávajícího stavu

/•/ -V
V Dolním Městě dne 16.3,2018

Razítko a podpis statutárního 
zástupce žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

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

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

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

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

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



* El Obecní úřad: 582 33 Dolní Město, c. p. 93, * 9S 569487121 *

Stručný popis naplnění specifických kritérií

Název akce : Víceúčelové hříště Dolní Město

Grantový program : Sportoviště 2018

Specifická kritéria dle výzvy k předkládání projektů ;

a) aktivita žadatele při realizaci výstavby a údržby

Celá akce bude z větší části realizována dodavatelským způsobem v kombinaci 
s brigádnickými aktivitami. Za brigádnické aktivity lze v daném případě považovat tyto práce :

- odkrytí a zajištění stávajícího vedení elektro ke stávajícímu sloupu VO v místě stavby
- příprava podkladu sousedícího svahu pro zajištění svahu kokosovou textilií
- položení kabeláže pro možné budoucí osazení osvětlení víceúčelového hřiště

b) využitelnost sportoviště pro organizovaný a rekreační sport 

Sportoviště bude využitelné bez omezení pro širokou sportovní veřejnost.

e) veřejná přístupnost sportoviště

Sportoviště bude přístupné a využitelné pro sportující bez časového omezení.

d) výše spoluúčasti žadatele

Spoluúčast žadatele bude v rozmezí hodnot 85,01 % - 99,99 %.

e) užitečnost a potřebnost projektu

Projekt je vysoce potřebný a reflektuje poptávku v místě jeho realizace.

V obci i jejích místních částech existuje velká poptávka po stavbě víceúčelového hřiště. 
Důkazem potřebnosti projektu je fakt, že již v roce 2005 byl vyhotoven první projekt a zároveň 
také skutečnost, že s realizací hřiště počítá schválená Strategie rozvoje obce. V anketě, která 
předcházela vypracování Strategie rozvoje obce byla možnost sportovního vyžití hodnocena 
ze strany občanů jako jedna z nejhorších stránek obce.



Hřiště bude moci využívat i místní základní a mateřská škola. Hříště budou využívat i 
dolnoměstské fotbalové oddíly (žáci, dorost, muži). Poptávka po hřišti existuje i mezi místními 
mladými hasiči (SDH Chrousti), kteří se scházejí a společně trénují na hasičské soutěže. 
Využiti nalezne hřiště i v zimních měsících, kdy na hřišti budou probíhat tréninky fotbalistů, 
protože v okolních městech jsou podobná hřiště velmi obsazená. Jelikož se vedle 
víceúčelového hřiště nachází dětské hřiště, altán pro posezení a fotbalové kabiny se sociálním 
zázemím, bude víceúčelové hřiště dotvářet sportovní komplex v samotném centru obce Dolní 
Město a zároveň budou uvedená zařízení tvořit zázemí pro budované víceúčelové hřiště.

Zpracoval: Pavel Chlád, starosta obce

V Dolním Městě dne 16.3.2018.

Pavel Chlád, starosta obce
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis přeci Zpět na list:

krycí list soupisu

Stavba:
Víceúčelové hříště Dolní Město

Objekt;

SO 01 - Víceúčelové hřiště

KSQ; Ct-CZ:
Mjsto: Dolní Město Datum: 16.01.2018

Zadavatel: ií: 00267376

Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs DIČ: CZ00267376

Uchazeč: lč: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. D!C: CZ48035599

Projektant: IČ: 27517721
PROJEKT efekt s.r.o,, 130 00 Praha 3 - ŽBkov DIČ: CZ27517721

Poznámka;

Cena bez DPH •I 422 779,01

Zaklad dané Sazba dané Výše dané

DPH základní 1 422 779,01 t*,QO% 298 783,59

snížená 0.00 15,00* 0,00

Cena s DPH v CZK 1 721 562,60

Zěléiiě označené položky jsou předmětem žádosti o dotaci, jejich celková hodnota činí v£, DPH 702169,9696 «

rekapitulace členění soupisu prací

Stavba:
Víceúčelové hřiště Dolet Město

Objekt:
SO 01 - Víceúčelové hřiště

Místo: Dolili Město Datum: 16,01.2018

Zadavatel: Obec Dolní Město, Dolní Město 93, 582 33 Dolní Měs Projektant: PROJEKT efekt s.r.o.,
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. 130 00 Praha 3 - Žížkov

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 422 779,01

HSV - Práce a dodávky H$V 1 422 779,01
1 - Zemní práce 121 200,94

4 - Vodorovné konstrukce 1 275,26

5 - Komunikace pozemní 726 467,94

8 - Trubní vedení 26 490,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 122 182,62

OPL - Oploceni •104 102,76

SV - Sportovní vybavení 21 059,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Víceúčelové hřiště Dolní Město

Objekt:
SO 01 - Víceúčelové hřiště

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Dolní Místo

Obec Dolní Město, Dolní Město.93, 502 33 Dolní Měs 
SWiETELSKY stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

16.01,2018

PROJEKT efekt s.r.o., 130 00 Praha 3 - j
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PČ Ty Kód Popis ,, - , . J.cena
toiontvi Cena celkem (CZK)

[CZK]
Cenová

soustava

1
Náklady soupisu celkem

HSV
1

132301101

práce a dodávky HSV

Zemní práce...........................................
Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině Ir. 4 objemu do 100 m3 í m3 -4.500Í 414,63

132405101

.......Hloubeni zapasených í ntzajMŽěňých rýh sítky <k> (>00 mm s u
a spádu v hominé íř. 4 fk> 1íX? m3 
!Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5

rovnáním dna do předepsaného profilu

iti3 ; 4.5CX)| 493,61|

.132501101

.......Hloubeni zapasených í niuMisakmýth rýh sítky do «X? mm s u
a spádu v burruiie if. 5 pru ;,ik-..4...'iiv ni.wžstzi

iHíoubř>ni ryh s do bw mm v hornině tr. o

rovnáním dna do předepsaného profitu

m3 4,5p0j 797,37J

162401102

Hlwtvmí upažených 1 nezapazenycli tyti sukv ůo 600 mm s ui 
1 rpiisu v hornme* tr. é.pro jakw.obv množství

;Vrd^mvně přemístěni do ZOOO rn vvkouku/svpaniny z

u ''in null >do|7« J,p i,'} ipuAilu

horninv te. i az 4 i m3 4.500! 253.39Í

1 422 779,01

1 422779,01
121 200,94

!365,8<ljcsúr<$2m?02

2 221,25jC$ ÚRS 2017 02

j 6 j K \ 167101101 

PP

7 | K !167101151 

rs>

8 í K 5/1203!H
PP

? | K Í175I51101

PP

70 I M .583>120O0 
PP

11 K 181111121

v ^•v-.říwnc ptemistcfu vyiwpku nebo sypwmny po suchu na obvyklém dopravním pioMrrciku 6^2 
i 7 /žont vykopnu. avšak se složením Uu rozhrnuli z horniny lr, • n? 4 na vrdalmsojt p*Vs > <mo ď> 2 
500 m

'Vodorovné přemístěni íío 2000 m vyKooKu/sypaniny 2 horniny iř. 5 až 7

yyirfjvcvnfr přemění vyNuphu ivzbu >ýpainny (x> tuUm ně obvyklém dopravním pn»tředk;i, 6*2 
i i cínfiř vj-pnpk.s.!. avšak ssr složením bel rozhrnuti z iwíniny Si. S až 7 na vzdálenost přes i cpi! dn ? 

OOP m
; Nakládaní vvkopku t hornin tr. 1 ař 4 do 100 m3
Nakládáni, xkhiítón' a přikládám mrutuhtélio výkopku noho.sypgrtiny nakládání, množství do IPOitnC

v Komín iř. i ..............................
Nakládáni vvkopku 7 hornin tr. 5 až 7 do 100 m3
itokhwnns. r.ř.iiiítimi a pi'í.-klá<iánt neuivhtěho výkopku nohu sypsmny nakládáni, mnoistvi do 100 mi.

3 S88,t7ÍC$ ÚRS 20Í7 02

) MD,2&|CS ÚRS 2017 02

3 3S3.67ÍCS ÚRS 2017 02

Uloženi a hiubé lOihmuti výkopKu bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 

Uloženi vyropko bez smutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo ?w svníx.- do );5 

i Obsypání potrubí strojně svpanínou bez prohozeni, uloženou do 3 m

Obsypání potuibi strojně jypatilnou z vhodných hornin tr. ? ul .? (k-L>o materiálem př;p(úv^žn7 

podél výkonu ve vzdálenosti do 3 m od jolo krajty pra jakoukoliv hloubku výkupu a mim zhuiufní 
bez iimmszem sypanlny

^těfhophek (Bratčíceí netříděný zásypový motedél 

ífélknpisok netříděny zásypový matena!

iPíosna unr.iv,5 terenu do 5QQ m2 zemím tr 1 cá 4 nerovnost? do í50 mm v rovinně a'" 
•svahu do 1:5

4,500! 138.211 62I,95ÍC$ÚR$ 201702

9,000: 159,48; 1 -435,321 CS ÚRS 2017 02

3,500 j 358,32! 4 837,32 iCSÚftS 2017 02

2.OOO! 427,79! 5 !33.48jC5 ÚR5 2017 02

24,000 í 222,49

48ó.0OQ: 20,20?

■ 739,76 \C5 ÚRS 20J702 

9 817,2010$ ÚRS 2017 02

PP

n | K :181951102
rn

13 i K .582111111
......PP..............

hjína úprava temnu v zsmwe 
r. S5J0OS2 pil nerovnostech l*i u pres KXJcq 150 mm

n pcřvrc é fihKliy

jUprava pianě v hornině íř. 1 az 4 se zhutněním
Úprava piáně vyrovnáním výškových rozciln v porn mě U\ i ,-,7 4 m 2 6,,měním

iZpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1
zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo pianovou rohoží os svahj pres <:2 ďo 1:5

Poznámko i puiohe:
vidně úpravy podkladu pra pstaleni

Síť kokosová (700 §/m2} 2 x 50 m 

sir kokosová O00 $/n]2) 1 x 50_m

"ozpoctovane prače souvisejíc kanaHaacnííjo potrubí

486.000 1 26,93;

6Q0.0iX)| 36,00!

ivOOO; 5 758.74!

13 087,98|C$ ÚRS 2017 02 

21 ĎOO.OOjCS ÚRS 2017 02

39 000,00 ;CS ÚftS 20)7 02 

5 758,74.

D 4

16 | K i^S 1573111

D 5
17 ; K 564851111

Samostatně nerez pnět ovsfié práce .souvisejíc.} ,s prnveriemm kanaliTacniho pottufti (rozebráni záliozti 
fň íulnvych otiseků tt. 150 mm o f<íoše.s mi včetně podkladní genteztílie, zpělně provedeni záhozu 
is žulových odsektí U. 150 mtno p.ose 1 ml včetně podřadní geotextiífe, demontáž n zpětná 
mcmlóž 'i mb silničního obmhniki, a pod,.;

Vodorovné konstrukce
lože pod petrubi otevřený výkop ze štěrkopísku

lože poct potuífti- stoky 9 drobné objekty v otevřeném výkopu 2 pisku

t 275,26

i 19 k 577135111

20' K 2 

25 j K 3
;PP ...... .............'

D 8

Komunikace pozemní ______
ÍPodkiadze stéffcarfrtě št> it i50 mm
přiklad ze íiérk-xiiií ŠDr, rozprtistfenima zim(amim, oo zhutnění U. l6Dmn‘

ÍAsfařtovy beton vrstva obrusná ACO n !A&$) fr. ) U 40 mm s do 3 m z............ .........
i nemodifikovaného asfaltu
Asfnllůvy beton vislw obrusná ňCO 11 IABSH itcpru t/Mim 1 < zhnuv-nm* nuiodil to/anebo 
asfaltu v pnífits šifry do 3 m ti, í, po zhutnéni ti. 40 mm 

Usíakovy beton vrstva obrusn/i ACO 16 ÍA8HJ U 40 mm 

• astaltu

AStaltovV beton vrstva cstuítia ACO )o ÍAbH) 5 rozpzc-suemm a ahutnřhím 
aslaliu. po ztiulhén? v pmíiti stYky <Ja 3 m tt. 49 mm
iOMKiM t montáž • Suortoym polyuretanový povrtli EP ti. n mm yotíopropaaňý1 
íianenýi __........................

. !!»«!>» tt ,1 „Ml .^MOpminí iderímýi _

Dodávka a nmmai • Ujnovám polyuretanového povrchu j.k polyuretanovou Dao/OU 

ttxiávjá a nwntái • Lajncsváni potydrétánés-tího j»yrčfiu 2-k.poiylirctaiióvou ísirvcď ~

Trubní vedení________________ _____________

1,500! 350,17:

486,000; 130.06]

486,0001 219,031

1 275,26 ;CS URS 2017 02

726 467,94.....
63 209,16;CS ÚRS 2017 02

106 448,58:CS ÚRS20I 7 02

111 z uemodinkovaneííci

iSfiKX-tíi Ksvanef it>

4S6(000| 215,70í 104 8 >0,?.0|CS ÚRS 2017 02

23. R :871315221

Napojeni nová kanalizace KO ON 160 do ?>táv, potrubí včetně vložené nové odbočky do |

stávajícího potiubt |

řispojeni nové kanalizace KC< OH 'léú do stáv, potrubi včetně yioiané navě odbočky tki slévající.w 

potrubí

; Kanalizační poiiubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN3 DN 560 i

h,:m>i!rzačni fxiuubi 2 tvničho PVC v oícvřcněm výkupu ve sklonu do 10 ‘v, fišňdkého elnosiimiétó 
jednovrstvé!®, tuhost třMy 5H 8 PH 1M

Ostatní konstrukce a práce, bourání

..visařoQqj
.-.880,00

450,000

i.oocj 2 879,Jg!

50,000 j 472,2 2Í

::427'680,00':

i24;300,00ii

26 490,38

2 379,33

23 61i,00jCS ÚR5 2017 02

122 182,62
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PČ Ty
P

Kod Popis Mi Množství
J-cena

[CZK]

' Cenová
Cen? ceílen [CZK) 50us(ava

24 ; K 1916331112. .[Osazeni zahradnífKs obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou \ m I 96,000! 106,32! Í0 206.72ÍCS ÚRS 2057 02

PP Osazení zahradního nbiubniku betonového s ložem tl. od 60do 100 roní z betonu prostého tf, C
1//15 s boční operou z betonu prostého tr, C 1J/15

25 ■ m

pp

1592 i 75090 j obrubme univerzální BE5S-LINEA i 50x8x25 cm, přírodní 

obíusmk betemow umvemlnt prirodm iiMtíxzS cm
kus i 1?9,nS0 i 56,44 \ 11 269,94 \C5 ÚRS 201? 02

26 ! K {*316991121 •Loze poo oUrubntkv. krajníky n bc éifiby z dlažebních kostek z betonu prostého m2 9,660:; t 567,25! 24 799,64 CSUR5 2017 02

pp loze pod obrubníky. Krajinky neboobmfcv zdfaze&rsidi KcustK z betonu pinsié-ftó (t. í. fe»/Z0

2? ; K Í935112211 šOsazeni příkopového žlabu do betonu ti lOO nmt z beumovyen tvárnic s 200 mm m i 66,000; 281,00; 18 846,00^5 IJRS 2017 02

PF Osazeni betiinfivcno pnpopovc-lto vkthu s vypinemm í zatřením spař cementovou malinu s ložem li, 
1110 mm l br-tonu prostého tr, C 1?./1t< í beionových pí kopových tvárnic šířky {ires žití do 8fX) mm

2S M |592272230 \ž!ob betonovýdvouvrstvý&ESTŽLAB 1 8x23 *.59/66,9 | kus [ 66.00Q; 95,00 | 6 270,00\Ci ÚRS 2017 Q2

PP žlcb betonový- dvovrotvý vUnelisovoný pro povrclxrvé odvodněni 8 * 33 x 59/66,9

2.9 li 193592251j 'Osazení odvodnovacího piaíiového žíabu s krycím roštem šířky do 200 mm m | 31,200^ 390t00| 12 }68,00í.C$ ÚRS 2017 02

IÍL Osazen) odvodiícv<k«itn žlabu plastového ’> krycím raštem šířky do Zftíl mm

20 í AI ’5 j odvodňovat! zlob včet né dodávky roštu m i 37,200í í 003,44 1 3! 463,33 .

PP oiivQcióovací žlab vřetně rtodávky fnslu

2 i

PP
;6 vpupť ke šíobu včetně dodávky vpusti $ košíkem 

vpust r.c tísbu vcefoe docravky vpusti s kosíkem

kus Í.K50: 2 057,37. 2 051,37

32 1 K |953943123 iOsazovant výrobku do 5 5 kt>/kus c-o oetonn bez jetích dodám kus | 4,000 i 748,64; 2 994.56ÍC5 ÚRS 20)7 02

O tj, %,tn c.íoi>n>ti(} (.0 
Zipndcmm poiořiv k bcdtK- (l ř * JZlh'tO

ni k n i cd- ycU <io betwvj ?e 
n lurxiUmU pres ti do ?5 Uqjktn

■ pouzdra c 

oouidra firc

slouony na sacrtavm vytaveni délko n

o 41V\> / 1'porío ni nvI i d i -tíh t(v>f

o OPI Oplocení
^.Montáž sfté {výška 1-4 m}

MOntáž sítě í výská 1-1 ms
\:-k' PP ‘15*45x3 mm/300 cm

uť PP 45x45x3 mrn/3f?0 tm

\(f statni montážní materiál pro sítě

ostatní nwitážní material pm site

up í' Ř: |11 ; . ÍMontáž dřevěného, niantí?>fi|u vý^ky. i.m

rJl,; PP .. r„_.C....... ;__ 'Mdntai tírevénebo mantinelu vysky 1. m;

~38. \ :M ' |rr ;; ltírť?yí?řTt'-írwníírtekvyřky .!;m z fošen :12Qx4Q mm s dvajmsabnyrn mtčrém lazurou-

P* dřeveny maníme! vysKV t m z tasen U8x40nvns tivojnasob.nvro naterem lazurcu

39 i K i 13 íMontáž dvoukřídlové brány v oploceni

PP Montáž dvouk/ldiůvě brány v oploceni

40 j M i Í4 ibrcnfcú 2-kř. 2500x2000 PQ2 (výplet sítě/
Í‘P branka 2-kn 2590x2000 POI (výplet sítě)

; 41 \ K j 15 iMortíáž fotbslové branky

PP Montáž fotbalově branky

i 42 ! M i 16 ífaibaiová branka (malá kopaná) 300x200 mm POZ (íatesrovánú do oplacení}
PP toihatová branka <malá kojsaná) 300.c2<KJ rnm i'02 (integrovaná do opíoco/í)

i 43 \ R ; i? IMontáž konstrukce pro banket včetně desek

PP Montáž konstrukce pro basket včetně deíčk

44 : ,M1 ,lů ! konstrukce pra boskeíbcíové koše P07JNK
PP konstrtíkee pro bntkeiPalavé kole POZfHK

45 M \ 19 i odrazová desko bosket 120190 cm
PP.

: 48 ■; M i 20 
PP

i 47 i K i 2! 
PP

« n
PP

i -49 j K j23 
PP

50 i AI \ 24 

...PP.....
j 57 j M 25

_ PP.............

! 52 í A1 126 

PP

153: r b?
PP

54 ! K Í28

& SV
55 | K 129

odrazová dmto teiket 12Í)/‘X> C<\1 

\basketbaíovd obroučka pevná, řetizková sítka ■ in 

tswkelísítová obroučka pavfiá, řeůckmá sítka • Zn 
jvftám' patek, betonování pouzder, osazováni sloupků 

Vítám patek, betonování pouzder, otazováni sloupků 

\staupek PÓZ 70/4,7 m

ítoupek POZ ?0^Vm___ ______

! Montáž v-zpér, rozporných tyti a držáku vzpěr 

Montáž vzpěr, rozpérných tyčí a držáků vzpěr 

I vzpěra PQZ 42/400 mm 

vzpěra POZ 42ě40{imni 

i razpérná tyč PQZ 42/2003 

rotpěrná syč POZ 42/200Ď 

Idržák vzpěry PQZ 

držák vzpěry PO?.

i Dodávka, dopravo a ůsaženi betonu 06/20 - pro různé konstrukce 

Dodávka, doprava n osazeni betonu C16/2Q • pro rázné Konstrukce 

í Doprava veškerých komponent pro oploceni

Popravo veškerých komponent, ivo oplocení

Sportovní vybaveni
íDodavka a manutí sady na volejbal ístt, iioupw, a pod,i. spedfíkace-víz PO 

íkvíavka a jiwniaz sadv na volc-ihal ml. sioupky.. 
nutné pro zdáme zprovozněni síto na volejbal

ňiXHÍ. i. soíil.wr zahrnuje veškeré dodóvM

Dcdavka a montáž sady na lei

í)odavkn a roaniaz sudy na seros jsn, íiouoky, a.|wd. i, Hxmof 
ZOřime zprovoxnem síto na tenis

• Doprava a montáž vesketebes sportovního vybas-eni 

Dopravu a montáž veskerehe sportovního vybaveni

but, sloupky. apod,}. specifikace-viz Pp
zahrnuto veškeré dodávtty nutně pn>

kus ! 4,000\ 603,74 1 2 412.56 !

404 102,76

m2 ! 276,000: B4.44Í 23 305,44!

m2 i 270,000 \ 7f, 1" ! 19 642,92 j

soubor I t,CQQ 5 790, l ! 5 79(3.1 i :

■ .m.:. 1 86.0CX)| 301,57! ,.;X593S,»2.|:;

: m. . j 86,0001 1 190.59, 102 39074

kus i i.000; 3 OÍS.áS! 3 015,-68!

soubor \ f.000: U 337,16 : 14 537,16 !

2.000! 1 206,28; •2412.56'

kUS j 2,000\ ?5 150,79 j 30 305.58;

kus 1 2,000! 2014,48! 4 023.9&!

ki/S j 2,000 . 14 921,60 1 29 $43,20 !

kus 2,0001 3 038,06 ; 6 176.12

kus i 2,000 1 i 56$,16 ! 3 136,32 !

I kus j 36.000] 5W, 60 i 18 021,60!

kus i 36,000! 2 032,57 j -73 172,51]

í soubor ; 1,000; 7 51?,Dl i 7157,01 ]

kus j 12.000 542,82 i 6 513.S4

| kus 2,000 \ 325,70 ; 651,40 |

r^~......r 16,000 \ 186,97 ; 2 991.52j

m3 |
4,500; 2 834.74 Í2 75&.33Í

I soubor i 3.m\ 12 062,73! 12 062,73;

21 059,11

. soubor I 1.000: 7 876,%! 7 876,%)

| soubor ] I.OOOj 9 322,03 9 322,081

*• ’úbor j 1.090; 3 860,07! 3 860,07
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