
FOND VYSOČINY
PROGRAM „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“

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")

FV02738.0037

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Pacal, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 
číslo účtu: 4050005211/6800

a

Kolpingovo dílo České republiky z. s.
se sídlem: nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO; 43379729
zastoupen: Liborem Havlíkem
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: 103939765/0300

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Rozšíření Adiktologické ambulance Kolping a Kontaktního a 
poradenského centra Spektrumblíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která 
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt").

ČI. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
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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 
nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a 
nárok na dotaci nevznikne.

ČI. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotací za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt 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 projektu, který byl zrealizován, 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 projekt dotaci ve výši 173 347 Kč (slovy: sto sedmdesát tři tisíce 
tři sta čtyřicet sedm korun českých).

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

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

Příjemce.

Celkové náklady projektu 248 347 Kč
Výše dotace v Kč 173 347 Kč
Výše dotace v % 69,80 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 30,20 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 75 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládání projektů (tj. 30%), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

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.
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5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se vylučuje.

ČI. 6
* Způsob poskytnutí dotace

Ďotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 

‘ dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena 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 projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. 12. 2020. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 
dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

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

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:

a) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) náklady na pořízení budov a jiných staveb,
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) opravy a udržování majetku,
l) všechny investiční a provozní náklady nesouvisející s předkládaným konkrétním 

záměrem.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
nákup služeb souvisejících s výstavbou a technickým zhodnocením nemovitostí určených 
pro poskytování sociálních služeb a pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku 
nezbytně nutného k poskytování sociálních služeb.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému
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rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) 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 projekt 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 projekt a celkových nákladů na 
projekt (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 projektu 
(na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce 
odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů 
prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, 
účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny FV02738.0037 “,

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt 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 
2020). 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 projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.kr-vvsocina.cz/edotace nebo www.fondvvsocinv.cz, a to nejpozději do 
31. 1. 2021. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.“
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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 projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

i) , zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu 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.

l) poskytnutou dotaci nepřevést na jiný subjekt.

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 projektu i po jeho 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. I) 
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 projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- vylepit samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina", kterou obdrží 

Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3), 
umístit tabulku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina" v grafickém provedení 
a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-wsocina.cz/Dublicita. 
umístit na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných 
nosičů „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita
umístit aktivní odkaz www.kr-vvsocina.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním projektu.
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I3)

4)

Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, a dále v době 
udržitelnosti stanovené v ČI. 11.

„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), 
ye znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu 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 podpořený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této 
smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou 
organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního 
charakteru či jeho část podpořenou 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 Olga Tvarůžková, tel: 564 602 833, email: tvaruzkova.o@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
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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 stím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve ČI. 2 této 
smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného 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

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 4. 6. 2019 
usnesením č. 0998/18/2019/RK.

V ..I§i^...5.£:....dne V Jihlávě dne

/ Libor Havlík

////

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

Kolpingovo dílo České republiky z.s.
CENTRÁLNÍ SVAZ (D

SSh nám. Republiky 286/22, Žďár n.S, 59101 
Tel, 566 585 010 kolping@kolping.cz

tČ: 43379729 DIČ: CZ43379729
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Kraj vysocí na-
FOND VYSOČINY

KUJIP01ETN6X

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY
Došlo
dne:

(! Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)

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

FV02738-07_05_19-49

Název programu INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2015

Název projektu Rozšíření Adiktologícké ambulance Kolping a 
Kontaktního a poradenského centra Spektrum

Identifikační údaje žadatele

IČO: 43379729

Přesný název: Kolpingovo dílo České republiky z.s.

Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisková 
organizace

Ulice, čp: nám. Republiky

Obec: Žďár nad Sázavou

PSČ: 59101

Sídlo pošty: Žďár nad Sázavou

Název banky: Československá obchodní banka, 
a.s.

Číslo účtu: 103939765/0300

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno: Libor

Příjmení: Havlík

Funkce: centrální sekretář

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

i



Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Josef

Příjmení: Soukal

Email: josef.soukal@kolping.cz

Tel.: 608816721

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)

Projekt bude realizován v okrese Žďár nad Sázavou
s konkrétně ve městě Žďár nad Sázavou. Využíván 
však bude nejen občany Žďáru n/S, ale i občany 
z širokého okolí, konkrétně okresu Žďár nad^Sázayou a 
částečně i Havlíčkův brod. Tento předpoklad^vychází 
z aktuální situace, kdy službu využívají klienti z výše 
vymezené lokality.

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...

Cílem projektu je zajistit nové poradenské prostory pro 
Kontaktní centrum Spektrum a Adiktologickou 
ambulanci Kolping.
K podání žádosti nás vede neuspokojivá situace 
ohledně dostupných prostor pro realizaci sociálních 
služeb Kolpingova díla České republiky. Konkrétně se 
iedná o dvě služby v budově Spektra (Žižkova 300/16, 
Žďár nad Sázavou), kde obě služby sídlí:
Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové 
problematiky Spektrum (2496890)
Adiktologická ambulance Kolping (9415843)
U Kontaktního a poradenského centra došlo k 1.8 
k rozšíření projektu o novou cílovou skupinu (osoby 
s obtížemi s alkoholem a ohroženi bezdomovectvím) ve 
výši 1,0 úvazku pracovníka. Tato klientela rozšířila 
dosavadní „drogovou" klientelu prostor Spektra a 
objevila se tak potřeba nových poradenských prostor.
K 1.1.2019 došlo ke vzniku sociální služby
Adiktoologická ambulance Kolping, čím došlo 
k personálnímu navýšení o cca f Další navýšení o 0,5 
bude k 1.9.2019 z projektuDperacního programu 
zaměstnanost (celkem navýšení o cca 1,4 úvazku). I 
zde je akutní potřeba nových poradenských prostor. 
Vybudováním dvou místností dojde k získání prostor 
pro dva pracovníky s úvazkem 2,0 pro individuální práci 
s klienty.
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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)

Obsahem projektu je vybudování dvou samostatných 
poradenských místností v budově Spektra. Obě 
místnosti vzniknou rozdělenímstávajícího sálu, ve 2. 
nadzemním podlaží. Konkrétně budou vybudovány tři 
příčky, čímž vzniknou dvě místnosti, kdy každá bude 
mít plochu 8,77 m2. Zvláštní nároky jsou kladeny na 
odhlučnění místností, a to u příček, dveří i naddveřních 
prosklených ploch. Toto je důležité vzhledem k tomu, že 
v obou místnostech bude probíhat poradenství a je 
třeba zajistit klientům bezpečné prostředí. Součástí 
rekonstrukce je i vybavení základním nábytkem.
Nákres viz.: Půdorys 2. nadzemního podlaží

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 projektu jsou klienti dvou služeb: 
Adiktologická ambulance Kolping: Cílovou skupinou 
projektu jsou lidé s jakýmkoliv závislostním problémem, 
kteří chtějí svoji obtíž řešit. Další skupinou jsou jejich 
blízcí. Bez nových poradenských místností by nebylo 
možné zajišťovat adiktologické služby pro další 
klientelu. S nárůstem zájmu o služby již vzniká 
pořadník a naplánované (a zajištěné) personální 
rozšíření by bez nových prostor nešlo realizovat. 
Kontaktní a poradenské centrum Spektrum: Cílovou 
skupinou zařízení jsou uživatelé nelegálních 
návykových látek a osoby jim blízké. Rozšířením 
prostor vznikne možnost realizovat poradenství pro 
osoby blízké mimo prostor kontaktního centra, které je 
o podlaží níže a nebudou se tak tyto dvě skupiny 
míchat. Dále vznikne prostor pro individuální práci 
s klienty, kteří v dané chvíli nejsou aktivními uživateli 
návykových látek, přesto však potřebují služby 
kontaktního centra. Třetí cílovou skupinou jsou klienti 
v období uzavírání smluv, s náročnější zakázkou, 
s pravidelnou podpůrnou terapií. Pro tyto všechny 
skupiny je vhodný nový oddělený prostor, aby neměly 
obavy z využití služeb centra a služby jim vůbec mohly 
být poskytnuty.

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

Zahájení celého procesu vybudování nových prostor je
naplánováno na srpen 2019.
srpen 2019 - výběr dodavatele
září - říjen 2019 - vlastní realizace
říjen 2019 - vybavení prostor
istopad 2019 - zahájení provozu prostor
březen 2019 - vyúčtování dotace, dodání závěrečné
zprávy o realizaci

s



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

Kolpingovo dílo České republiky z.s. má řadu 
zkušeností s rekonstrukcemi. Samotný objekt Spektra, 
kde budou vybudovány dvě poradenské místnosti, byl 
Kolpingovým dílem ČR kompletně celý zrekonstruován. 
Dále byly rekonstruovány celé prostory Rodinného 
centra Srdíčko a v posledním roce zázemí kuchyně 
Terapeutické komunity Sejřek.
Ročně realizuje Kolpingovo dílo ČR desítky projektů, 
všechny řádně vyúčtovává.
Samotná realizace (rekonstrukce) bude provedena 
odbornou firmou na základě poptávkového řízení.
V současné době máme připravený projekt, rozpočet a 
poptávkové řízení. Dále jsme získali souhlas majitele ■, 
s plánovanými stavebními úpravami a vyjádření 
stavebního úřadu, že stavební úpravy nepodléhají 
vydání stavebního povolení.

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 248 347 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 173 347 Kč 69,80 %

- z toho investiční 
dotace 173 347 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 75 000 Kč 30,20 %

- z toho investiční 
spoluúčast 75 000 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 E!

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 dotace pro 
účely administrace 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:



a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečený zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za „státní fondy se považují 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)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12.

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.1_Stručný popis naplnění specifických kritérií 
č.2_Výpis ze spolkového rejstříku 
č.3_formular-zadosti-dle-250-2000sb 
č.4_Nájemní smlouva SPEKTRUM 
č.5_Souhlas se stavebními úpravami
č.6_Vyjádření že stavební úpravy nepodléhají stavebnímu povolení 
č.7a+7b_Položkový rozpočet projektu Kfllpin9°vo díl° 6«tké t-epubliky z.s.
č.8_Výpis z katastru nemovistostí a snímek katastrflf^BiapyCMNTřULNl ÍVA2 Q 
č.9_Půdorys 2.nadzemního podlaží afnikyIS501
c.10_Vyrocm zprava Kolpingova díla Ceske republiky z.jsgt

V e Žďáře nad Sázavou dne 7.5.2019
Razítko, jméno/a a podpisyy 

statutárního / 
zástupce/zástupců 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 
15 Výzvy k předkládání projektů

- 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

- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právního jednání

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



Příloha č.l Stručný popis naplnění specifických kritérií

a) Počet uživatelů sociální služby, kterým bude pořízený nebo zhodnocený majetek 
sloužit (bodové rozpětí 0-11)

0 bodů - méně než 10 uživatelů 

' 1 bod - 10-19 uživatelů

2 body - 20 - 29 uživatelů 

5 bodů - 30 - 49 uživatelů 

7 bodů - 50 - 69 uživatelů 

9 bodů - 70 - 99 uživatelů 

11 bodů -100 a více uživatelů

Celkem se předpokládá, že nové prostory využije celkem 131 klientů.

Podrobnosti:

Adiktologická ambulance Kolping: V roce 2018, při úvazku pracovníků 0,65 v přímé péči, 
využilo službu celkem 90 uživatelů a bylo realizováno celkem 1284 výkonů. Při předpokladu 
navýšení na cca 2,0 úvazky se předpokládá přibližné zdvojnásobení klientely. To by
znamenalo, že v nové poradenské prostory bude využívat cca 80 uživatelů 
Adiktologické ambulance.

Kontaktní a poradenské centrum: Za poslední dva roky je vždy cca 30 osob blízkých, se 
kterými je vhodnější pracovat mimo prostory kontaktního centra. V roce 2018 bylo 64 prvních 
kontaktů, z toho cca 1/4 by byla vhodná realizovat v nových prostorech. Dlouhodobější a 
návazné poradenství probíhá u cca 5 klientů. Předpokládá se tedy, že nové prostory by 
využilo cca 51 uživatelů KP.C

b) Přínos investice vyjádřený jako kvalitativní nebo kvantifikovaný ukazatel (bodové 
rozpětí 0-11)

0 bodů - Projekt přináší bezvýznamnou změnu v kvalitě a dostupnosti služeb

1 bod - Projekt přináší drobné zlepšení prostředí pro klienty

2 body - Projekt zvyšuje kvalitu poskytování služeb

5 bodů - Projekt zvyšuje efektivitu poskytování sociálních služeb 

7 bodů - Projekt zvyšuje dostupnost sociálních služeb

9 bodů - Projekt zvyšuje alespoň dva z těchto parametrů: kvalita, efektivita a 
dostupnost sociálních služeb

11 bodů - Projekt zvlášť významným způsobem zvyšuje kvalitu, efektivitu a
dostupnost sociálních služeb.



Z hlediska poskytovatele služeb jde o významné zvýšení ve všech třech parametrech.

- Kvalita: Nejen s ohledem na rozšíření klientely Kontaktního centra o osoby bez 
přístřeší, je potřebné z hlediska kvality služby zajistit vhodné prostory, aby 
nedocházelo ke kontaktům mezi různými skupinami klientů. U Adiktologické 
ambulance je v oblasti kvality pro uživatele s obtíží závislosti důležitá pravidelnost, 
která není při nedostatku prostor často možná.

- Efektivita: Pro zajištění efektivní práce s uživatelem, tedy nejčastěji poradenství, je, 
nutné zajistit důvěru a bezpečí pro uživatele. To je důležité jak pro uživatele 
Kontaktního a poradenského centra (pro mnohé není dobré být v kontaktu s drogovou 
klientelou), tak i pro uživatele Adiktologické ambulance (čekárna v ústraní, umožnění 
pravidelnosti v docházení vs změna termínů a četnosti z důvodu nedostatku prostor). 
V opačném případě dochází častěji k „vypadnutí" ze služby a neefektivnímu působení.

- Dostupnost: Jednoznačně dochází ke zvýšení dostupnosti u Adiktologické ambulance. 
Ta je nyní na hranici a s ohledem na další personální navýšení by služba byla 
s ohledem na absenci prostor nedostupná. U Kontaktního centra se také zvýší 
dostupnost, protože se naráží na omezenost prostor.

c) Velikost žadatele vyjádřená objemem nákladů na provoz sociálních služeb v roce 2018
(bodové rozpětí 0-8)

0 bodů - Objem nákladů v roce 2018 do 99 tis. Kč 

1 bod - Objem nákladů v roce 2018 v pásmu 100 tis. Kč - 999 tis. Kč 

3 body - Objem nákladů v roce 2018 v pásmu 1 mil. Kč - 4 999 tis. Kč 

5 bodů - Objem nákladů v roce 2018 v pásmu 5 mil. Kč - 19 999 tis. Kč

8 bodů - Objem nákladů v roce 2018 20 mil. Kč a více

Náklady na provoz sociálních služeb v roce 2018 byly 10.368.148 Kč



PROJEKT
Rozšíření Adiktologické ambulance Kolping a Kontaktního a poradenského centra Spektrum 
Rozpočet vybavení poradneských místností

položka cena za jed. ks cena celkem
kancelářský stůl 8 750 Kč 2 17 500 Kč
kontejner zamykací 6 500 Kč 2 13 000 Kč
policové skříně 2 950 Kč 4 11800 Kč
kancelářská židle 4 950 Kč 2 9 900 Kč
křesílko 4 300 Kč 5 21 500 Kč
stoleček 500 Kč 2 1 000 Kč
polička 1 000 Kč 2 2 000 Kč
věšák 1 690 Kč 2 3 380 Kč
CELKEM 80 080 Kč



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2019-05-01
Stavba: Rozšíření Adiktologické ambulance Kolping a Kontaktního a poradenského centra Spektrum

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Kolpingovo dílo ČR, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.arch. Jiří Vohralík DIČ:

Zpracovatel: IČ: 72395087

Martin Lang DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 139 064,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 139 064,00 29 203,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 168 267,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rozšíření Adiktologické ambulance Kolping a Kontaktního a poradenského centra Spektrum 

Objekt:

01 - Stavební úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

Kolpingovo dílo ČR, z.s. DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Ing.arch. Jiří Vohralík DIČ:

Zpracovatel: IČ: 72395087
Martin Lang DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

139 064,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
139 064,00 21,00% 29 203,00

0,00 15,00% 0,00

v CZK 168 267,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rozšíření Adiktologické ambulance Kolping a Kontaktního a poradenského centra Spektrum , -
Objekt:

01 - Stavební úpravy

Místo: Datum: : ' 2.5.2019

Zadavatel: Kolpingovo dílo ČR, z.s. Projektant: Ing.arch. Jiří Vohralík

Uchazeč: Zpracovatel: Martin Lang

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 139 064,00
HSV - Práce a dodávky HSV 5 832,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 832,00

PSV - Práce a dodávky PSV 126 732,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud 16 350,00

763 - Konstrukce suché výstavby 83 446,00

766 - Konstrukce truhlářské 13 130,00

776 - Podlahy povlakové 2 513,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 805,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 488,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 5 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: .

Rozšíření Adiktologické ambulance Kolping a Kontaktního a poradenského centra Spektrum
Objekt:

01 - Stavební úpravy

Místo: Datum: 2.5.2019

Zadavatel
Uchazeč:

Kolpingovo dílo ČR, z.s. Projektant:
Zpracovatel:

Ing.arch. Jiří Vohralík
Martin Lang

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 139 064,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 832,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 832,00

i K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 26,250 45,80 1 202,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebeni a demontáž lešení.
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

'

w
w

1,50*(4,90+3,85)*2
Součet

26,250
26,250

2 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m m2 49,780 93,00 4 63O,00jCS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod,). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňujV jako podlaží cenou -f 221,
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
přičítají.
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zameteni a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
5. V ceně-1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umyti dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a 
zařizovacích předmětů.
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zameteni podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

w
w

D PSV 

D 741
K 741909101

W
w
W
W
W

32,24+8,77+8,77
Součet

49,780
49,780

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud
Úprava elektroinstalace - doplnění 2ks vypínačů pro osvětlení nových místností, úprava a doplnění rozvodů
- úprava a doplnění rozvodů elektro ke stávajícím stropním svítidlům 
tak, aby mohly fungovat samostatně v každé nově zřízené místnosti
- doplnění vypínače pro ovládání stopních svítidel v místnosti č.215 a 216 
1
Součet

kus 1,000 15 000,00

126 732,00 ; ;, l

16 350,00______  j ;
15 000,00| j

■I
il

I

:! .V '

-ť’.'............. -................. ---------
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava ;

4 K 741909102 Stavební přípomoce - sekání drážek kus 1,000 1 350,00 1 350,00
w - vysekání drážek . -
w - zapravení drážek '
w - odvoz a likvidace suti
w 1 1,000
w Součet 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 83 446,00
K 763112312 Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě

m2 26,250 2 970,00 77 963,00 CS ÚRS 2019 01opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm, El 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50+50 mm, Rw 73 dB
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717.
3. Cena -2611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy mezibytové příčky.
4. Ceny -2621 a -2624 Montáž desek jsou stanoveny pro obě strany mezibytové příčky.
5. V ceně-2611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňuj! ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CWa 
1,6 m profilu UW.
6. V cenách -2621 a -2624 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u mezíbytových příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

W 3,00*(4,90+3,85) 26,250
W Součet 26,250

6 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m
nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové
Poznámka k souboru cen:

kus | 2,000 709,00 1 418,00 CS ÚRS 2019 01

1. V cenách montáže zárubní-1311 až-1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubni, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. Množství profilů se určí:
a) pro příčku výšky do 2,75 m takto:
- délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky
- délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm,
b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto:
- délka profilu UW ~ šířka dveří + 300 mm,
- délka profilu UA ~ 2x konstrukční výška příčky,
- patka UA = 4 kusy.
2. V ceně -1325jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu.
3. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské.
4. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky.
5. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily.
6. V cenách -3111 až -3222jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra.
7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. 
Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.

'
7 M 55331328 zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 150 900 levá,pravá kus 2,000 1 410,00 2 820,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 998763301 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovtáknitých nebo cementových 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v obiektech vvškv do 6 m t 1,342 928,00 1 245,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použiji tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební dli.
Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použit orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemisťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 766 Konstrukce truhlářské 13 130,00
9 K 766660002 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, 

šířky přes 800 mm kus 2,000 713,00 1 426,00 CS ÚRS 2019 01
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Kód Popis Cenová
soustava

PČ Typ

PSC

MJ Množství J.cena [ČZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami-0021 až-0031, -0161 až-0163, -0181 až-0183, se oceňuji dveře s protipožární odolnosti do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384jsou započtené i náklady na osazeni kováni, vodícího tmu, seřízeni pojezdů na stěnu a následné vyrovnáni a 
seřízeni dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestaveni a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 
642 94-6... Osazeni stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

10 M i 61162936 dveře vnitřní hladké laminované světlý plné Ikřldlé 900x1970mm dub kus 2,000 5 170,00 10 340,00 CS ÚRS 2019 01

w s protihlukovou úpravou 36dB a padací lištou
w 2 2,000
w Součet 2,000

11 M 54914620 kován! dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 2,000 664,00 1 328,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m t 0,045 798,00 36,00 CS ÚRS 2019 01 ;
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 
Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

PSC 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použiti mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové 2 513,00
13 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 17,030 126,00 2 146,00 CS ÚRS 2019 01

w na sdk
w 4,90+2,37+3,695+3,695+2,37 17,030
w Součet 17,030

14 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 17,371 21,00 365,00 CS ÚRS 2019 01
w 17,03*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,371

15 K 998776101 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m . 0,004 448,00 2,00 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl.

PSC
Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební dlí včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, 
která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry 805,00
16 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 2,468 113,00 279,00 CS ÚRS 2019.01

w nátěr zárubní ,
w 2*(0,90+2*1,97)*(0,155+2*0,05) 2,468
w Součet 2,468 , ■

17 K 783315103 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 2,468 105,00 259,00 CS ÚRS 2019 01
18 K 783317105 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující , m2 2,468 108,00 267,00 CS ÚRS 2019 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 488,00
19 K 784171001 Olepování vnitřních pioch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do

3,80 m m 53,220 8,99 478,00 CS ÚRS 2019 01
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

w
w

5*(0,90+2*1,97)+2*(1,20+1,50)*2+2*(1,25*1,50)*2+2*(1,18+1,50)*2
Součet

53,220
53,220

20 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm m 55,881 1,34 75,00 CS ÚRS 2019 01 ;
w 53,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 55,881

21 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 191,440 . -14,90 2 852,00 CS ÚRS 2019 01 !
w
w
w

32,24+8,77+8,77
3,00*2*(2,37+3,695)*2+3,00*2*(6,58+4,90)
Součet

49,780
141,660
191,440

22 K 784221101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 
3,80 m m2 191,440 37,00 7 083,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 500,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 000,00

23 K 012103000 Vyměřeni příček j 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

D VRN4 Inženýrská činnost 5 500,00
24 K 040001000 Inženýrská činnost 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01
25 K 044002000 Revize elektro 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 01
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