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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).
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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")
FV02429.0069

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina,
se sídlem: Žížkova 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: 6939218

a
Obec Panské Dubenky
se sídlem: Panské Dubenky 33, 378 53 Strm i lov
IČO: 00373885
zastoupená: Teodorem Vyhlídalem, starostou obce
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 104063815/0300
ČI. 2

Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace") na realizaci akce „Výstavba nového vrtu“, 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.

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.
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ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 107 690 Kč (slovy: 
stosedmtisícšestsetdevadesát 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 215 380 Kč
Výše dotace v Kč 107 690 Kč
Výše dotace v % 50,00 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v % 50,00 % z celkových nákladů na akci
Vlastní podíl Příjemce v Kč 107 690 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 60 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 30. 9. 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 nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

t
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4) Neuznatelné náklady akce jsou:
a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
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) náklady na vydání správních rozhodnutí včetně správních poplatků,
l) náklady na vyřízení žádostí o finanční prostředky,
m) náklady na pořízení provozních, manipulačních nebo kanalizačních řádů,
n) náklady na zpracování projektů sloužících k zasíťování nezastavěných pozemků,
o) náklady na nákup pozemků nebo staveb,
p) rozpočtová rezerva,
q) náklady na zpracování projektů řešících kanalizaci, pokud nebude zajištěno čištění 

odpadních vod z této kanalizace,
r) náklady na výstavbu a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka 

pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje,
s) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace rekonstrukce stávajících 

vodovodních nebo kanalizačních řadů nebo jejich částí, nejedná-li se o zvýšení jejich 
kapacity nebo výstavbu oddílné kanalizace namísto stávající jednotné,

t) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace rekonstrukce stávajících 
čistíren odpadních vod, úpraven vody, vodojemů, čerpacích stanic, jímacích objektů 
či jiných souvisejících objektů nebo jejich částí, nejedná-li se o zvýšení jejich kapacity 
nebo zvýšení jejich účinnosti,

u) náklady na zpracování studie nebo projektové dokumentace výstavby, rekonstrukce 
nebo intenzifikace ČOV o kapacitě 500 ekvivalentních obyvatel a vyšší, nedojde-li 
k zajištění odstraňování fosforu v odpadní vodě.

5) Uznatelné náklady akce jsou nákup služeb, pořízení dlouhodobého nehmotného 
majetku a pořízení dlouhodobého hmotného majetku bezprostředně související se 
zpracováním studií nebo projektových dokumentací nebo s provedením opatření na 
ochranu před suchem.

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,
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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 
FV02429.0069",

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 
30. 9. 2019). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného 
Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely 
daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů akce, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními 
doklady,

f) doručit Kraji do 31.10.2019 závěrečnou zprávu, jejíž vzor je umístěn na 
http://extranet.kr-vvsocina.cz/fv/, která bude obsahovat:
- 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.,
- kopie smlouvy s dodavatelem prací na realizaci akce,
- jeden výtisk projektu (studie, projektová dokumentace nebo hydrogeologický 

posudek) se sponzorským vzkazem Kraje Vysočina dle ČI. 10 odst. 3 této smlouvy, 
který bude vrácen zpět,

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.
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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. 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) Na výstupech akce typu dokumentací, 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) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj umístěním aktivního odkazu 
www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách souvisejících s akcí a to nejméně po 
dobu 3 let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4) „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 akce je vyžadována po dobu 3 let od doručení závěrečné zprávy podle ČI. 8
písm. f). Udržitelnost je doba, po kterou musí Příjemce udržet výstupy realizace akce za
účelem, pro který byly podpořeny.

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.

t
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel. 564 602 363, email 
zvolanek.r@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 Cl. 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 
9. 3. 2018.

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
15. 5. 2018 usnesením č. 0441/03/2018/ZK.

v. >3.&. Iš. íé.-říéWfíéf...:.. fř®. 1 8. 06, 2018 
V Jihlavě dne........................

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

J Teodor Vyhlídal 
starosta obce
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Kraj Vysočinu
: OWi: VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY'

Evlcfencní ČOKO (žadatel nevyplňuje) tn 02- ;r;ř ■ v mra mí

Kód oloktronšoké žádosti ip0
finálním vyplnění žádostí klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)

- Jč..18-15

Název grantového programu OP i io

Název projektu Výstavba nového vrtu

Pod pro gram Cz Ochrana před povodněmi nebo suohorn

Přesný název: Obec Panské Dubenkv

Právní formo: Obecní úrac!

Ulice: Panské Huběnky 30

Obec: PanOO [1.0benky

1 dentlil kažnl úd ajo žadateIe Páč: 0 3 3 3 O ,0/ mom

Esírmiíov

00373885

Název banky: ČESKOSLOVENSKÁ OBCHOOPI 
BANKA A.8.

Číslo účtu: • ■

Titul:

Statutárns zástopoa žadatele
Jméno: '

Příjmení: Vyhlídal

Funkce: starosta

Titul:

jmsn o:

Žádost zpraofjyal (kontaktní Příjmení: vyhlídal
osoba projektuj Funkce: starosta

Email: panské OubenkyřO vezmu ji.cz

Tel.: 723887570



íďčtovaiíde {vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
orgaeieaa zřizovanou omoi

Přesný název: i

dát:

Název banky:

číslo úctu:

1, Lokalizace psoýekti!
Uvoďte v jaké obci budu projekt 
realizován ("název ode® včetně

realizace projektu probíháš na 
území více obcí. tak je vypište 
nebe v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší 
adrninisíra dun i jednotku (n a:rř. 
obvod ORR okres, celý kraj)

?, (.Ítíiívodnění projektu a jeho 
cíle
frjpjšie co vén k podání žádosti 
vede: jaká je výchozí situace, jaký 
problém chordo vyřešit: co dm 
chcete- dosáhnout, jaké jsou cite 
oroickiiy- co edeete ziepérr. 
zkvalitnit,..

K podán: žádostí aha vede nnPosdaiek pilné votiy v 
letni on měsících n znovu připojeni kravina no obecní 
vodovod a dm pádem zvýšený odbor vody. Cílem je 
zaiíštění pravidelné a stabilní dodávky pitná vody.

Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu: co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšoval, 
orgamzovci atpz v jakém 
množství a rozsahu ~ uveďte 
základní paremeuy projektu 
(koiik, čeho)

Obsahem projektu je vybudování nového vrtu v poctu 
jeden kus, hloubce 60 metru.

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

Reaiizaoe projektu pomůže občanům obce v zojmíoru 
stabilních a nepřerušovaných dodavek, pons vony.



5, Předpokládaný časový 
i’f a rol o n o 0 ro rn ree i i zom k 
projektu :aačštek/ukoričení 
ořovakin
Popište zahájení a ukončeni 
základních mmkzačních fází 
proíekíu (např. výběr dodavatele, 
ůňprsvné práce, vlastní realizace 
anodý: v případě, organizace^ 
k.níturní/spGftovn! akce zveme
nipenv ienvin jejího kousni; 
ookucí nejsou známy přesná aata, 
Pm uveďte kalendářní měst

Utí/2ul8 - vyber dodavatele 07/2018 •• zahájení pření

6, OruaniPHěns a odboroo 
vaberprečení prfíjekty ^ 
popište vaše zkušenosti jp 
realizací podobných a jek; jaké 
máto zkueenosii s matuas.,!
orotktů (podávání žádostí): kdo 
):nte pndekt realizovat (přímo 
šedosti ueďv prostmonmonm 
odborně firmy); jeká organizační 
kroky budete musei podniknout, 
eřmoroiskt byl zrealizován: jaké 
povolení musit •vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

V rove 2008 jsme realizovali obdobný vrt. Práce m 
zajišťovat odborná firma.

■: Ú 0

ípodmbný položkový rozpočet 
proletu zasáté společná s touto 
žádostí) U žadatelů, then mokou 
uníoiníí odpočet urno nn vstupu.

Ostatní žadatelé uvádějí náklady
■

částky uvádějte v csiycn ne

Osikové náhledy ne
projekt mo um Kč 10ty 00 %

Požabrrymvl výše
0 oteče Kč 50,0(1 %

z toňo investiční 
dotace Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
doteče IKK ,00 %

S po 1 lid čest
žadatele 102 eso Kč 00,00 %

z ioho investiční 
spoluúčast fič 1002)1) %

- r. toho neinvestiční 
spoluúčast Kc OKI %

a Pfíúoovíďď DPH 14 žadutate {zakřížkujte vhodnou variantu)

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

ěectatsi íe plátcem DPH a u zdanitelných plodní přijatých v souvislosti a 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně o přidané hodnoty □

ta

9, prohlášeni žadatele, že nsjieit podíl na spolufinaRc-ování projektu a souhlasí se



xveřejn,ěním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolialnencevžiž projektu o souhlasí se uveřejněním 
svého jména (nbenodaího jméno), adresy (radia), nazvu prejprdu a výše přidělené podpory 
pro Cicely informováni o 6erpdoi prostředku z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se okop svazku obci a 
organizací zěimvomfcl) a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že má:

a) vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (da závazky add; 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Svini opravě; za dální foncip• se oommuíí Fond 
národního majetku. Státní fonci životního prostředí, Pozemkový fond, Pěstní fond rozvoje 
bydlení a Síéíiv fond dopravní infrastruktury),
m na májo tok žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh ua konkurz a žadatel 
nerv v likvidaci, _

11. Prohlášen! žadaude e účetní re období (nevyplňuje žadaísp který používá účetní 
období shodně oývnúeaysstyo rokem a žadatel, který nora úfaáinýpaii Katkou)

1 z, doznám eekJrnlt! (Uvadla sozrmm vzoob noz/stia, yoro k zadost’ pardPerVe a očísluje 
V:v V _
Žadatel razdibieuje. že používá účetní období (bořme zdířek ý nd<) od do 
:fi -Op i.prpizsp-j! Pnam pn/S/er-ř maaa/Pcr ro/Sp imn'mip

fj, IJ y no'il-ni So span 0C'O, i o Puť ar/-/e (V,.:p ,ý IPPP/Paao dyt

SSiýsítyjJ

q. i ě W ýpov r- iNmyd ar vm onpp 
)/

V Panských Dubmikácn
evitiro a podpis statutární

zástupce žadatele

Poznámka pro žadatele :
Př&S podáním projektu si ověřte, zdm

- jo formulář žádostí kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti,

jsou pníož&nv veškoré doklady nutně k posouzen! SAckydi požadované v hodě i o, 
výzvy k předkládání projektů

v případě potřeby konkrétní Sod žádosti rozepište v samostatném dokumentu

projekt splňuje kutána a podmínky madoně vo Výzvě k předkládání nroírmtů

jo žádost vůutjiě dokladů nutných k posouzení žádostí připlavena k podání pio 
podmínek uveciených v hodě 14 Výzvy k předkládáni pmjektů

Na daíší hádek (oďédkovéní) v textovém 00// se dostanete stisknutím Náves OTřV.. +■



příloha cž 1 žádost! v GP Čistá vodo 2018
ěw,™ noois naplnění specifických kritérií
/vwNřtP nou^G podprogram, do kterého žádáte; ostatní smažte)

Podprogram A - Zásobování pitnou vodou
;S Míru sDoíuúčasíi žadatelů na financováni projektu je 60
v, svrviíí noětu řečených obyvatel k celkovému počtu obyvatel rešonó(nýeh} obce(i) 

v nroceníecn jo ve es.
Pddkovv počet obyvatel obce 128 
Pučet řešených obyvatel obce 128

,A prnpv<i nenavazuje na předchozí zpracované stupně projektová dokumentace.
Pr.-vnenavazuje na přodohmd zrealizovaná opatřen? v řečené obci nebo její místní 
části.

p\ vvanarn navitiovanóno opatřeni:
ne

sýpe, významné ti. občasná nedostatečná kvalita pitné vody bez vydané výjimky nebo 
volaného zákazu i: užívání pitné vody nebo pouze občasná nedostatečná kvantito

I 80“

ývv,-neváné ti. trvalá nedostatečná kvalita pitné vody bez vydané výjimky nebo 
.iíjnnnóho zákazu k užívání pitné: vody nebo pravidelně se opakující nedordatečná
kvantita mino vouy ■
v/eJn'd vvznamné tj. nedostatečná kvalita pitné vody s vydanou výjimkou nebo 
,ý,jiý,:-.rvy-ýn zákazem k užíváni pitné vody nebo trvalá nedostatečná kvantita pitné vody

ne
nedostatku pitné vody dochází opakovaně v letníc:!n rněsirdch

8q-pyrju o) ssopište, kdy došlu k nedostatečné kvalitě noku kvantitě pitné vody o 
doložte podklady) uf ct C „x/'..

í n iíCč
m



Nabídka

AQUA SERVIS KZ, s.r.o.
U Vodárny 902 
Veselí nad Lužnicí 
DIČ : CZ26088207 
IČO : 26088207

Obec
Panské Dubenky
panske.dubenky@seznam.cz

tel: 604 929 188
E-mail: aquaservis@skylan.cz

dat: 8.3.2018

Na daném pozemku bylo vytýčeno místo vhodné pro vrt a to na souběhu "pramenů"
V hloubce cca 25m = 2m3/24hod, 40m = 3,4m3/24hod, 54m = 8ni3/24hod

Pro dané geologické podmínky si dovolujeme nabídnout konstrukci vrtu, kde lze předpokládat nejmenší 
riziko spojené fungováním. I tak nelze zcela vyloučit občasné komplikace při provozu studny. Zabarvení 
vody, nárazové zakalení a pod. Kvalita vody je daná místní geologií.

V celkové ceně je zahrnuto: Vyvrtání, vystrojení pažnicí s atestem pro pitnou vodu, filtrační obsyp, 
odlesnění vřeních vod, geologický servis a doprava.

Vrtné práce
254/160 PVC mj cena/m(ks) cena
Vrtání + výstroj+obsyp 60 2 200 Kč 132 000 Kč
Technologické ocelové pažen 10 1 600 Kč 16 000 Kč
Manipulace stroje 0 2 500 Kč 0 Kč
Geologický servis 1 30 000 Kč 30 000 Kč
Doprava 0 55 Kč 0 Kč

Celkem bez DPH 178 000 Kč
DPH 21% 37 380 Kč
Celkem s DPH 215 380 Kč

a V případě zájmu lze použít výstroj z POLYETHYLENU se sílou stěny 8,2mm, Zde je cena 
o 400,- Kč/m vyšší. Ještě lépe odolává tlaku okolního horninového prostředí.

Geologický servis
Pro zajištění potřebného geologického servisu spolupracujeme s odborně způsobilými geology. 

Rozsah potřeby jejich služeb se může lišit v návaznosti na místní podmínky a požadavky úřadů.

Tato nabídka je naším návrhem - rádi vyhovíme vašim připomínkám a požadavkům. 
Diky nejnovější, výkonné technice a zkušeným pracovníkům nabízíme nejvyšší kvalitu 
o čemž vás doufám budeme moci přesvědčit při realizaci této nabídky.

Jakékoli další informace rádi doplníme na telefonu 604 929 188
s|í
TA

riyvuJiraci-ika 1290. 379 01 ítti
■f® UíC: 0220029:>nyj

itriOWcOTjrrr690 Oil JLlU
Těšíme se na spolupráci Vít Zavadil

jednatel firmy


