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Zodpovídá: Příkazce operace: M.Kastner 25.5.2018

Správce rozpočtu: R. Tesařová - 1. 06, 2018
Poznámka: J
Subjekt (IČO: 00248380), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle §109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: horky, datum ověření: 22.05.2018 08:26:23):

GP Sportoviště 2018 FV02451.0005

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: 100000, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 003419, ORJ: 0000001403, ORG: 
0000000003042 POL: 5222 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plněni. Pokud je v košilce vice 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).



KUJIP01C4NES

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 FV02451.0005)

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

Město Kamenice nad Lipou
se sídlem : nám. Čsl. armády 52, 394 70 Kamenice nad Lipou
IČO: 00248380
zastoupen: Ing. Ivanem Pfaurem, starostou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-7612261/0710

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Modernizace sociálního zařízení v severovýchodní části 
tribuny na fotbalovém stadionu Vlasty Buriana", blíže specifikované v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„akce").

ČI. 3
Závaznost návrhu

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

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

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

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

ČI. 5
Dotace

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 564877 Kč
Výše dotace v Kč 100000 Kč
Výše dotace v % 17,70 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 82,30 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 464877 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 nejpozději 
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 
nejpozději 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 evidencí 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 
FV02451.0005“,

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 
nej později 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,

T-
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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) 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.

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

Ing. Ivan Pfaur 
starosta

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana
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KmjVysúum
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)

FV02451-12__03_18-7

Název grantového programu Sportoviště 2018

Název projektu
Modernizace sociálního zařízení v 
severovýchodní části tribuny na fotbalovém 
stadionu Vlasty Buriana

Přesný název: Město Kamenice nad Lipou

Právní forma: Obecní úřad

Ulice: nám. Čsl. armády 52

Obec: Kamenice nad Lipou

Identifikační údaje žadatele PSČ: 39470

Pošta:

IČO/RČ: 00248380

Název banky: Česká národní banka

Číslo účtu: 94-7612261/0710

Titul: Ing.

Statutární zástupce žadatele
Jméno: Ivan

Příjmení: Pfaur

Funkce: starosta města

Titul:

Jméno: Antonín

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Hradil
osoba projektu) Funkce: referent odboru výstavby

Email: antonin.hradil@kamenicenl.cz

Tel.: 606642089



Indentifikační 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)

Město Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

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

Fotbalový stadion Vlasty Buriana je součástí 
sportovního areálu nacházejícího se v severní lokalitě 
města. V přízemí tribuny je umístěno zázemí pro 
sportovce (šatny, sociální zařízení, sprchy). Jedná se o 
původní vybavení z roku 1970. Vzhledem ke stáří a 
celkovému opotřebení - nevyhovující zařizovací 
předměty, odpouklé bělninové obklady, poškozená 
dlažba, netěsnící izolace proti zemní vlhkosti apod. bylo 
po dohodě města s vedením TJ Slovan přistoupeno k 
modernizaci zázemí hostů, které je umístěno v pravé 
části tribuny. Projekt navazuje na předchozí etapu 
modernizace části sociálního zařízení, které se týkalo 
obnovy prostorů šaten a zázemí pro domácí hráče a 
pro rozhodčí v jihozápadní části tribuny fotbalového 
stadionu, a které bylo dokončeno v prosinci roku 2017. 
Cílem projektu je modernizace vnitřního sociálního 
zařízení pro sportovce, tzn. výměna a dovybavení 
sanitární technikou (nově osazeny chybějící pisoáry 
místo stávajícího žlábku). Modernizací dojde k 
prodloužení životnosti majetku města a k splnění 
základních funkčních, hygienických a estetických 
nároků na toto sportovní zařízení.

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)

V pravé části přízemí tribuny v šatnách hostů budou v 
sociálních zařízeních otlučeny omítky, bělninové 
obklady a keramická dlažba, bude provedena výměna 
rozvodů elektřiny, vodovodu a kanalizace, nově bude 
provedena výsprava omítek a položena izolace proti 
zemní vlhkosti, stěny a podlaha budou nově obloženy a 
osazeny budou nové zařizovací předměty.
Celkem bude pořízeno: 2 ks WC, 4 ks pisoárů, 3 ks 
umyvadel, 2 ks sprch, 67 m2 vnitřní omítky, 67 m2 
keramického obkladu, 16 m2 sádrokartonového 
podhledu, 16 m2 keramické dlažby.



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

Cílovou skupinou jsou všechny sportovní kluby ve 
městě a v jeho místních částech, v blízkých obcích, 
žáci základní a mateřské školy, studenti střední školy, 
všichni obyvatelé města, kteří se aktivně účastní 
sportovního života ve městě ať už aktivně, jako 
soutěžící, nebo pasivně jako diváci (fanoušci 
venkovních sportů, návštěvníci a účastníci cyklistických 
závodů a pravidelně konaných oslav města, účastníci a 
diváci turnajů pořádaných TJ Slovan nebo městem 
Kamenice nad Lipou). Počet účastníků a věkové 
složení je specifické k danému sportovnímu či 
zábavnému programu, pořádané akci a může se 
pohybovat až do cca 2.000 lidí všech věkových 
kategorií.

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

Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí 
podpory oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
ukončen nejpozději do 31. prosince 2018.
Vzhledem ke značnému vytížení fotbalového stadionu 
bychom chtěli projekt realizovat od 17. června do 12 
srpna 2018.

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

Odborné práce provede stavební firma STAVOJIH s.r.o. 
z Jindřichova Hradce. Pomoc při bouracích pracech, 
otlučení omítek, obkladů, vybourání nenosných příček, 
odvoz a nakládání sutě (jen pomocné, nekvalifikované’ 
činnosti) zabezpečí pracovníci města a ve svém volném 
oase členové sportovních oddílů TJ Slovan Kamenice 
lad Lipou. Dozor nad pracemi povede technik odboru 
/ýstavby a životního prostředí Městského úřadu v 
kamenici nad Lipou, který má zkušenosti s investičními 
akcemi města a s realizací projektů podpořených z 
:ondu Vysočiny již od roku 2003.



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 Kc

Celkové náklady na 
projekt 564 877 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 100 000 Kč 17,70 %

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

- z toho neinvestiční 
dotace 0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 464 877 Kč 82,30 %

- z toho investiční 
spoluúčast 464 877 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 %

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)

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

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

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
je.)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12.



1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Doklady o právní subjektivitě
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Kopie dokladu o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí a snímek 
pozemkové mapy)
5. Kopie příslušného povolení k realizaci stavby dle stavebního zákona
6. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
7. Fotodokumentace stávajícího stavu

V Kamenici nad Lipou dne 19.02.2018

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 
Výzvy k předkládání projektů

k posouzení žádosti požadované v bodě 14

- v případě potřeby konkrétní bod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

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

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

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



Příloha č. 2

DOKLADY O PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ ŽADATELE

• dle pokynů obec tento doklad nepředkládá.

V Kamenici nad Lipou 12. února 2018



Příloha č. 1
STRUČNÝ POPIS NAPLNĚNÍ SPECIFICKÝCH KRITÉRIÍ

a) aktivita žadatele při realizaci výstavby a údržby (bodové rozpětí 0 - 6)

• bez aktivity žadatele by se projekt nekonal, tzn. aktivita žadatele 100%

• projekt je připravován městem Kamenice nad Lipou za úzké spolupráce se 
skupinami sportovců využívající sportovní zázemí tribuny na fotbalovém 
stadionu Vlasty Buriana (fotbalové kluby TJ Slovanu Kamenice nad Lipou, 
atletický kroužek Základní školy, členové JSDH Kamenice nad Lipou)

• realizaci projektu musí provést specializovaná stavební firma (z důvodu 
záruky za dílo), pomocné nekvalifikované práce týkající se vybourání příček, 
otlučení omítek a obkladů, odvozu sutě apod. provedou společně pracovníci 
města a dobrovolníci - členové sportovních klubů a dobrovolní hasiči

• základní údržbu a následný provoz zabezpečí pracovníci odboru MěÚ, tj. 
Zařízení městského úřadu, dozor nad vlastními bouracími a stavebními 
pracemi provede technik odboru výstavby Městského úřadu v Kamenici nad 
Lipou

b) využitelnost sportoviště pro organizovaný a rekreační sport (bodové rozpětí 0 - 6)

• sociální zařízení je součástí tribuny na fotbalovém stadionu Vlasty Buriana, 
který slouží široké veřejnosti, tzn. cílovou skupinu tvoří děti a mládež všech 
věkových kategorií, základní školu ve městě navštěvuje 437 dětí, střední školu 
127 studentů, členů sportovních klubů Slovanu Kamenice nad Lipou je cca 
130 ve všech věkových kategoriích, tj. od 7 do 70ti let, členů JSDH Kamenice 
nad Lipou je cca 110 v mužských i ženských kategoriích

c) veřejná přístupnost sportoviště (bodové rozpětí 0 - 7)

• fotbalový stadion Vlasty Buriana s tribunou je umístěn v části města, v kterém 
se zároveň nachází sportovní hala, tenisové a volejbalové kurty s antukou, 
sportovní hřiště s umělým povrchem a dětské hřiště

• všechna sportoviště jsou veřejně přístupná

• vzhledem k velkému zájmu o využití jednotlivých sportovišť je v současné 
době provoz celého sportovního komplexu (vyjma dětského hřiště, které je 
přístupné neustále), tzn. i fotbalového stadionu, regulován schváleným 
provozním řádem, o provoz a bezproblémový chod se stará pověřený 
pracovník města

d) výše spoluúčasti žadatele (bodové rozpětí 0-4)

• spoluúčast žadatele činí 82,3 %

;



e) užitečnost a potřebnost projektu (bodové rozpětí O - 7)

• potřebnost projektu je ve zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel 
města i regionu a ve značné poptávce sportující mládeže po bezchybně 
fungujícím sportovním areálu včetně nezbytného navazujícího zázemí a 
tím maximálního možného využití jednotlivých sportovišť, tedy i zázemí u 
fotbalového stadionu

• stávající sociální zařízení v prostoru šaten jsou denním používáním značně 
opotřebovány, nevyhovují svým provedením dnešním hygienickým 
standardům, čemuž nelze zabránit ani neustálou péčí a údržbou ze strany 
provozovatele

• potřebnost projektu je v prodloužení životnosti majetku města a splnění 
základních funkčních, hygienických a estetických nároků na zázemí tohoto 
sportovního zařízení

• užitečnost projektu je v zachování nabídky pro sportovní aktivity dětí a 
mládeže, jejich odvedení od pasivního trávení volného času „na ulici" a 
soustředění na místa k tomu určená

• projekt navazuje na předchozí etapu modernizace části sociálního zařízení, 
které se týkalo obnovy prostorů šaten a zázemí pro hráče a rozhodčí 
v jihozápadní části tribuny fotbalového stadionu Vlasty Buriana, a které bylo 
dokončeno v prosinci roku 2017.

Kamenice nad Lipou 
PSU 894 81

i

V Kamenici nad Lipou 12. února 2018



rozpočet

sw»la:
Objekt;

MODERNIZACE SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ FOTBALOVÉHO STADIONU VKAMEŇiCI NAD ÚPOU 
MODERNIZACE SOCIÁLNÍ ZSfttZEffl FOTBALOVÉHO STADIÚNO V KAMENICI 8A0 LIPOU - pravá část

Objednáte!: Město Kamenice nad Lípou
Zhotovitel: S5avojibs.r.0. Zptoooval: IhS.PMrVoves
Místo: KAMENIČE NÁD LIPOU _______ ______ __ Dsturn; 12.2.2018

a
| Kód polily

Popis fáj. Množství
cvikem Cena jednotková Cena celkem Hmotnost celkem

HSV Práce- a dodávky HSV 126 424,80 17,948

2 Zakládání ....._—__— 2 988,00 0,128
I 1 1273362021 i Výztuž záHadavých deseksvařovanýmiSítěmi Kari._________ ______ i 0.120 24900,00 . 2988,00 -0,1:26

3 Svislé a komplétftí konstruKce ........- 21 014,58 8,087

2 317142221
Překlady treirósná prtmazpprobstonu Yto»8 v př<««K® u iou nim |»«

kus 3,000 515,00 1 545,00 0.QS1

3 342272323 m2 11,680 S63.0D 5 564,58 ... 0.814

4 346234310 m 23,000 05,00 2465,00 1.891

5 346244351 Qfeezdívka hádržkv WC z tvárnic Ytoral, prasiaován^yfetně materiálu------- ■scub 2,000 970.00 1 940,00 0.232

6 348253211
Zapkmavání lýh, pohubí, výkíenSíO nebo rok ve stěnách po ro2vodefch. a, 
ZTIaÚT , .. .......................... .......— soub 1,000 3 500,00 8 500,00 31)50

6 Ů&r#w Dovírcliů. Dodiahv £ osazování výPÍP.L„..,.„.._„,,,.a.™,_™_. 39 690,83 11,751

7 510391111 m2 0,000 18.30 116,40 0,248

Q 812131101
CemoWovř postřik (kontaktní můstek) vnitřních stěn naná sány celoplošná

m2 67,270 18,90 1 271,40 . 0.494

ft 612311131 Potažení vnitrních stěn ýáMnrvvm Stukem tloušťky do3mm--------------------- m2 26,356 98.50 2 802,92 0.085

10 505523530
PmatmVpmamčnmonámmiďn/^ YtonítP°dst<3'komm voetne

m2 18,120- 5,60 105,10 0.018

11 81232132!
Vépenbcernentová. omítka hladké jednovrstvé vnitřních «šn nanasena

m2 67,270 242,C-0 16279,34 0,886

12 612321391

mm.m* *
m2 87,270 ■35,90 2 414.99 0,457

1=5 612425931
VápenocemsntoVá ohife hladké jednovrstvá ostenía nadpraží nanášena

m2 2,013 282,00 567.87 O.021

612473185
612473180

m2 67,270 12,20 820.69 2.006
m '5,500 37,30 205,15 0.170

16 5Ů0514740 m 5,500 •36,70 201,-m 0,000

17 612461211
Montáž výztužné sítě (pěrtinkyj do štěrky (stěny) včetně site a štětkového

m2 12,936 05,00 1 223,92 0,401

n 613131101
Cementový posfflk (kontaktni můstek^yniinrích P«u, PStenl "Obo sloupu

m2 2,013 76,30 153,59 0.01S

ift 815481111 Prohozeni drážek pro kanalizaci maltou cementpyouipígm®!*ri------------- m2 2.040 306,00 815,50 - 0.002

20 622443O0R m 8,000 25,70 228,73 0.000

27 S9ŮS147S0 m 9,345 3280 306.SZ 0.000

22 631311115
Mazahiná 9 dd.80 mmlbetómí ptúéiěiUf bezňtfsmiýcb nároku na
crcsřřédE íř. C 20/25 ... — m3 .2,831 3300,00 9342,30 6.945
Příníalisir mn^ánthS « Hn AA mm za PreWaZÓfil P0Vr<4iU .. . ..... ..... m3 2,831 822,00 1760,68 0.000

24
75

631319171
8373191S5

Příplatek k rtkfaanlris tt dd 80 mrrt zastiženi powdw sjsodro vrstvy: před
m3 2,831 219,00 sis,sa 0.000
m3 2,831 148,00 416,95 o.ooa

9 Ostatní konstrukce a oráče, bourání___________________ _______ 19 817,59 0.003

75' 049101111
Lěéení pomocně pro bbjíBy pozemních staveb s teíeíiovou ptxMbou v do

m2 16,632 15,50 257,80 0,002

97 952901111 VýSiSiM budov bytové a oht=an..kó výstavby pH výšce PgflMjgJiB-------- m2 18932 74,00 1 230,77 0.QO1

28

?ft'

962031132

065042121

m2 10,983 56,50 620,54 0.000
Bourání podkladů pod dlažby nebo hiažarim fotonových hefo z litého

m3 1942 2370,00 5470,74 0.O0O

3Ó 968072455 m2 2,400 222,00 532,80 0.000

.11 973031345
Výsekánt kapes ve »Jivu cihelném né MV nefo MVC pl do 1 m2 hl do 300

Kus 0,000 836,00 0,00 0.000

32 074042575
Vysekám rýh v dlažbě betonové něho jin# momMckě hl do 200 mm s do

m 7900 397,00 3 096,60 0.0®

33 978013191
ÓHťtíSéói vnitrní Vápenně nebo vápefofomentove omítky sten stěn v

m2 72,241 ái,50 4442,82 O.OGO

34 97S013192
ŮMučení vňitírií vápenně ňébo vápenofomentova omítky sten sten v

m2 19973 5,50 106.00 0.000
.35 078059541 Odsekáni á odebraní obkládá stěn z vnttifch iM^sS&SĚSJií^lSĚ. m2 37,257 70,80 4059,52 0.000
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Popis
% , I Množství 
,v M celkem Carta jednotková Cena celkem Hfflctnoíš-3 celkem

997 Přesun Sutě 38 462,60 0,000

9s7í)1300H Konteíner - přistavení, prottájem te- 3,000 2650,00 7050.00 6.000

Z7j *7013111
Vnltrostóvenlžtní doprava suti a vybouraných řvrnoi prd budovy v do 6 m s
použitím mechanizace k 15,094 335.00 5-324,48 0.000

38 OU7ÍM3212
Wifrosšavemstnl doprava suti a vybouraných hmcfcpro budovy v do 9 m
ručně t 13,884 856,00 13605,26 0.000

fttiTrtiášos
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKÓ 1 km přes 1
km i 124,59b 3,66 . - 1230,35 9,000

jsy. oa?fil13S11
Odvoz suti a vybouraných hmot z moziskJá dky na skládku do 1 km s
naložením ase složením t 15,694 317,00 5 038,40 0.000

Poplatek za uloženi stavebního odpadu materiálu na skládce (skládkovnó} t 15.694 250,00 3 973,50 o.two

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu pa skládce (skíádkovné) i 1,000 1-340,00 1 340,00 o.ooo

998 Přesun hmot 4 451,10 0,006

j§[G5Í011002 Přesun hmot pro- budovy zděné v do 12 m * 17;948 248,00 4 451,10 0,000-

psv Práce a dodávky PSV 326 819,36 ■ 2,423

711

'?mH441S59

Izolace proti vodě, víbkosti a plynům 5 793,92 0,354

44

Předení izolace proti zemní vlhkostí pasy přitavením vodorovné NAIF-
oprava m2 7,000 97,30 631,10 0,003.
cás těikí asfaltovaní SKLOBIT 40 WNBHAL G 200 S40 m2 $,om 146,00 1 175.30 0,036

Ji.

JL

4$

izolace orotí vlhkostí* natkaná hydrolzotece Akiyzol včetně dodávky m2 36,760 75,00 2 757.00 . 0.160

7S1í4<W112 Izolaeé Bfofl vlhkosti, natíraná hydtoteoláoe Akryzol - těsnicí pásek m. ,32,500 .27,00 877,50 0.146

3*6711102
Přesuň hmot ionážhí pro izolace proti vodě, vlhkot a plynům v objektech
výšky do 6 m t 0,354 856.00 303,02 o.obo

75*1 Zdravotechnika-vnitřní kanaUzáce 209 575,00 0,019

tSTÍiuri Kanaftzsce * demontáž, montáž, matená! KG, HT soub 1.4300 32 053,00 32 050.00 0.004

“T7Í1ÍI1R2 Vodovod-demontáž, montáž, materiál PPR soub 1,000 44 678,00 44 678,00 0,004

Kompletace materiál { konstrkce WCGEBERIT, keramika JiKA, vodovodní 
baterie GRGHE s funkcí spotřeby vody a částečným zajištěním prdíš 
krádeží, pisoáry radarovým ovládáním, termostatický směšovací CAtEPFI) soúb 1,000 103 372,00 103 372,00 . 0.004

7?iffliR4 kompletace - montáž zářteovacích předmětů sóub t,<K» 13475,00 13 475,00 0.004
77-HÍliRS Rezerva cca 10% soub 1,000 16000,00 16000,00 0.004

74Í Eietófomontáže - vzdušné vedení 25 000,00 0,000
Elektromontážni .práce -zasafóm pfivodir k ekpřímetepum, světía. přívod k 
pisoárům, wpinačo. soub 1.000 25000,03 25 000.00 0.000

763 ____ Konstrukce suché výstavby 14 436,51 0,808

SOK oodhiad rovný, desky 1xDF 12,5 bez TI - shop, včetně jesení m2 1Š.632 715,00 11 581,05 0.486
: *?Š* Montáž parděsné zábrany do SDK podhledu m2 16,632 20,70 344,28 0.000

zábran# pat&iésrtá PK^BAR SPECIÁL wte 1,6 xfflm m2 18,296 Í3M 243,32 6,063

7*184111 SDK obklad drevěnýclr kel tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 m 4,600 246.00 1 131,60 0,019

Přesun hmot ionážmpro sádrokartonové- konstrukce v objektech v do 6 m t 0,5GS 810.00 411,48 O.OOO

6Q_

Příplatek k přesunu hmot tonážni 783 SDK prováděný bez použiti
mechanizace i 1,131 366,00 413,95 0,000

Konstrukce truhlářské 41,80 0,000
VVvaséni něbo zavěšení dřevěných křidel dveří pí do 2 m2 kus Z,000 20,80 *11,30 0,000!

771 .._
iťSTSžiSig

Podlahy z dlaždic 13 911,45 0.417

S2_
Démohtáž podlah z dlaždic keramických kfattetýěh do malty m2 16632 102,00 1 690,48 0,000

zři *574112
Montáž podlah keramických režných hladkých tépeoých flexibilním lepidlem
do9ks/m2 m2 16,632 315,00 5 239,GB 0,081

,64 .

álsídíce kararnickéslinutě neglazovatiemrazuvzdcmě TAURUS Color
Uaht órev S 23.$x 23,8x0,3 cm m2 18,295 323,00 6013,06 0.35!

rřisynn Podlahy penetrace podkladu m2 16,632 38,30 637,01 0.005

Přesun hmot tona žni pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m i 0,417 451,00 , 188,07 0.000

JL *8771181 Příplatek k přesunu hmot íooážní 771 prováděný bez použít! mechanizace t 0,417 316,00 131,77 0,000

781 Dokončovací práce - obklady 58 060,68 1,125
Montáž obkládaček vnitřních pravoúhlých porovinových do 22 ks/m2
lepených flexibilním íapidtem m2 67,450 338,00 22 798,10 0,202

63 naismoo
obktéíločky keramické RAKO - temeny SAMBA (bílé í barevné) 25 x 33 x
OJ on? i i m2 T4.-m 300,00 22 258,60 0.876
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Kód púí©šky Popis m
Množství I ^ . . 1( .1 
celkem I Jednotková 1 Cena celkem Hmotnost celkem

"ro [78149411:1

7i 1781493115
73 j?814951«

74 1993781193

75 1898781181

m 84,500 91,00 7689,® 0.020
m2 87,450 4S.C0 3237,60 0.020
m 9,090 84.90 604.10 0.ČQO
Km 1-8,000 33,00 830,00 0.000

oro obtedv Karacnioké v objektech v do 12 m . t 1.125 451,00 507,36. O.OQO

Phpi^k * ^mí hmoí mmm pMmp~m&JKňsSšBL, t . 1,125 316,00 . 353,60 0.000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 13 S96.0O 0,000

Vf?N3 13 596,00 0,000
Prs ÍO3OOO1OO0 izsrí^ní rf^yqrtjgfž ■ • - —— --- —— ------ — .. - 453 200,OOÍ tá.ssš.oaS o.oosi

Celtem 488 840,1S 20,370


