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SMLOUVA O POSKYTNUTI 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 FV02727.0026

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

Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČO: 00268321
zastoupené: Mgr. Janem Tourkem, starostou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-12010521/0710

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Láneckáblíže 
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.



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 dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu správními 
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 120 000 Kč (slovy: stodvacettisíc 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 552 889 Kč
Výše dotace v Kč 120 000 Kč
Výše dotace v % 21,70 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 78,30 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 432 889 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. 50%), 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.

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
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poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
60 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 30. 9. 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) alkohol a tabákové výrobky,
c) nákup počítačů a software,
d) mzdové náklady stálých pracovníků žadatele,
e) nájem, nákup zásob,
f) pořízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého majetku 

a materiálu ve formě přístrojů spotřební elektroniky (varné konvice, mikrovlnné trouby, 
kuchyňské roboty, mixéry pro domácnost apod.) a dalšího vybavení (nádobí, příbory, 
stoly, židle, kuchyňské náčiní, textilie),

g) provozní náplně pořizovaných přístrojů (tablety do myčky, sůl do změkčovače vody 
apod.),

h) prádlo, oděv a obuv, ochranné pomůcky,
i) náklady na reprezentaci,
j) nákup materiálu (drobné vybavení sociálního zařízení a kuchyní, výdejen stravy a 

jídelen, jako jsou koše, dávkovače mýdla, věšáky apod.).

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) opravy, udržování a technické zhodnocení (vč. podlimitního) spočívající ve stavebních 

úpravách sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen (rozvody vody, elektřiny, 
obklady, dlažby, instalace sanitárního zařízení, zřízení bezbariérové toalety a sprchy, 
osvětlení apod.),

b) pořízení dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného dlouhodobého 
majetku do sociálního zařízení; do kuchyní, výdejen stravy a jídelen (pouze 
gastronomická zařízení a technologie - např. vodní lázně stabilní i pojízdné, stoličky
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plynové i elektrické, varné linky a sporáky, konvektomaty, myčky nádobí, hnětači stroj, 
várnice a termoporty, nerezové police, kuchyňský špalek, výdejní gastronádoby, 
pracovní stoly s dřezy, servírovací vozíky, chladící zařízení),

c) montáž, doprava a zaškolení obsluhy u pořizovaných přístrojů.

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 
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 ID FV02727.0026 “,

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 30. 9. 
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,
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f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.kr-vvsocina.cz/edotace nebo www.fondvvsociny.cz. a to nejpozději 
do 30.10. 2020. 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.“
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.

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. 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 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).

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, a dále v době 
udržitelnosti stanovené v ČI. 11.
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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 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 čí jeho část podpořenou z dotace prodat, pronajmout čí 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 účinností 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 Luděk Hrůza tel: 564 602 543, email: hrůza.I@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 stím, že tuto
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5)

6)

7)

8) 

9)

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.

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

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.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

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

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 18. 6. 
2019 usnesením č. 0319/04/2019/ZK.

5)

6)

7)

8) 

9)

Ve Světlé nad Sázavou dne

Mgr. Jan Tourek 
starosta

/

Mgr. Pavel Pacal 
náměstek hejtmana

7

«
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Kraj Vysočina

FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) Fvozm.ooib

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

FV02727-20_03_19-32

Název programu NAŠE ŠKOLA 2019

Název projektu Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Lánecká

Identifikační údaje žadatele

IČO: 00268321

Přesný název: Město Světlá nad Sázavou

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, čp: náměstí Trčků z Lípy

Obec: Světlá nad Sázavou

PSČ: 58291

Sídlo pošty: Světlá nad Sázavou

Název banky: Česká národní banka

Číslo účtu: 94-12010521/0710

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

Titul: Mgr.

Jméno: Jan

Příjmení: Tourek

Funkce: starosta města

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:

ě



Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Lenka

Příjmení: Marešová

Email: maresoval@svetlans.cz

Tel.: 569496654

Indentifíkační 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)

budova základní školy, Lánecká č.p. 699, Světlá nad 
Sázavou, okres Havlíčkův Brod

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...

Město Světlá nad Sázavou bude v letošním roce 
realizovat projekt ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - 
učebna jazyků a bezbariérové úpravy. Na tuto akci byla 
městu schválena dotace v rámci 46. výzvy IROP. V 
projektu je řešena kompletní rekonstrukce dvou objektů 
sociálního zařízení (SO 01.2 - ZŠ Lánecká - stavební 
úpravy WC II. NP a SO 01.3 - ZŠ Lánecká - vestavba 
WC pro imobilní osoby). Z hlediska IROP jsou 
uznatelným nákladem pouze bezbariérové WC, 
rekonstrukce ostatních WC je nákladem neuznatelným. 
Pro IROP neuznatelné náklady SO 01.2 jsou 
předmětem této žádosti o dotaci.

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)

Stavební úpravy WC ve II. NP objektu jsou navrženy z 
důvodu technického dožití stávajících WC a z důvodu 
potřeby vestavby kabiny WC pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. Nejedná se tedy o pouhou výměnu 
rozvodů a zařizovacích předmětů nýbrž o celkovou 
dispoziční úpravu celého prostoru WC, Nová dispozice 
byla uzpůsobena požadavkům ZŠ dle nynější potřeby.
Z chodby jsou samostatně přístupné tři prostory, WC 
chlapci, WC dívky a kabina pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. Nákres navrhované rekonstrukce je 
uveden v příloze č. 8 (výkres D2.01 - stávající stav, 
D2.02 - nový stav).

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

Žáci základní školy Lánecká ul.
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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

Výběr zhotovitele březen - duben 2019, realizace akce 
červenec - září 2019.

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

Město Světlá nad Sázavou má pověřený obecní úřad, 
který v rámci své činnosti zabezpečoval v minulosti 
mnoho dotovaných akcí z programů Ministerstva 
kultury, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu 
dopravní infrastruktury, Regionálního operačního 
programu Jihovýchod, Operačního programu Životního 
prostředí, z Fondu Vysočiny, ... Projekty byly úspěšně 
zrealizovány nebo jejich realizace probíhá.
Organizačně bude akci prováděťa kontrolovat 
investiční referent. Zhotovitel bude vybrán výběrovým 
řízením a bude s ním podepsána smlouva o dílo.

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 552 889 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 120 000 Kč 21,70 %

- z toho investiční 
dotace 120 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 432 889 Kč 78,30 %

- z toho investiční 
spoluúčast 432 889 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 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 □

i



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 
zabezpečení, 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 do

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

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií.
2. Doklad o právní subjektivitě - nerelevantní.
3. Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
4. Výpis z katastru nemovitostí, katastrální mapa.
5. Kopie příslušného stavebního povolení.
6. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu.
7. Výjimka udělená KHS Kraje Vysočina - nerelevantní.
8. Výkresy z projektové dok. (D2.01 - stávající stav, D2.02 - nový stav).

V e Světlé nad Sázavou dne 20.3.2019 / /
co / / Razítko, jméno/a a podpis/y
\f^. / ) statutárního

ajástupce/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. 1

Popis naplnění specifických kritérií

a) Velikost obce, ve které je škola umístěna
• město Světlá nad Sázavou má cca 7 000 obyvatel

b) Přidělení dotace v rámci GP Naše škola 2017 a 2018
« město Světlá nad Sázavou získalo dotaci z GP Naše škola 2017 na akci

„Rekonstrukce hygienického zázemí u školní jídelny" a z GP Naše škola 2018 na 
akci „Modernizace kuchyně ZŠ Lánecká Světlá nad Sázavou"

c) Udělení výjimky Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina
» k předmětu proj ektu neexistuj í kontrolní zj ištění KHS

d) Charakter realizovaného projektu
a v letošním roce bude realizována celková rekonstrukce sociálního zařízení v II, NP 

budovy základní školy Lánecká ul.

e) Umístění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ
a ZŠ Lánecká

- celkový počet žáků je 470
- počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je 82, což je 17 %

f) Organizace základní školy
• základní škola Lánecká je plně organizovaná



REKAPITULACE STAVBY 't’&l'LOf-/f)

Kód: 472
Stavba: Bezbariérové úpravy ZŠ Lánecká ve Světlé nad Sázavou, SO 01.1. SO 01.2, SO 01.3

KSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 2.12. 2016

Zadavatel: IC: 00268321
Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčkú z Lípy 18 DIČ: CZ00268321

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Pro|ektant: IC: 27538711
PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací Je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava1 označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.es- 
uřs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 2 666 521,01

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 2 666 521,01 559 969,41

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 3 226 490,42



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 472

Stavba: Bezbariérové úpravy ZŠ Lánecká ve Světlé nad Sázavou, SO 01,1. SO 01.2, SO 01.3

Místo: Svétlá nad Sázavou Datum: 2. 12.2016
Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18 Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s.

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 2 666 521,01 3 226 490,42

SO 01.1 ZS Lánecká - rampa ve II.NP objektu f 
(UZNATELNÉ) 103 583,08 125 335,53 STA

SO 01.2
ZŠ Lánecká - stavební úpravy WC II.NP objektu f - 
mimo WC inva (NEUZNATELNÉ) 456 933,83 552 889,93 STA

SO 01.2- 
inva

ZŠ Lánecká - stavební úpravy WC II.NP objektu f - 
WC inva (UZNATELNÉ) 60 416,01 73 103,37 STA

SO 01.2.1 ZTI, ÚT, VZT - mimo WC inva (NEUZNATELNÉ) 213 908,25 258 828,98 STA

SO 01,2.1 ■ 
inva

ZTI, ÚT, VZT - WC inva (UZNATELNÉ) 29 475,33 35 665,15 STA

SO 01.2.2 Elektroinstalace - mimo WC inva (NEUZNATELNÉ) 80 619,51 97 549,61 STA

SO 01.2.2- 
inva

Elektroinstalace - WC inva (UZNATELNÉ) 22 377,77 27 077,10 STA

SO 01.3
ZŠ Lánecká - vestavba WC pro imobilní osoby v 
objektu f (NEUZNATELNÉ) 995 537,79 1 204 600,73 STA

SO 01.3 
inva

ZŠ Lánecká - vestavba WC pro imobllnf osoby v 
objektu f (UZNATELNÉ) 86 862,06 105 103,09 STA

SO 01.3.1 ZTI, ÚT (NEUZNATELNÉ) 378 381,84 457 842,03 STA

SO 01.3.1 
inva

ZTI, ÚT (UZNATELNÉ) 49 119,00 59 433,99 STA

SO 01.3.2 
inva

Elektroinstalace - WC inva (UZNATELNÉ) 16 777,86 20 301,21 STA

SO 01.3.2 Elektroinstalace - mimo WC inva (NEUZNATELNÉ) 102 028,68 123 454,70 STA

VN a ON
NEUZNAT
ELNÉ

Vedlejší náklady a ostatní náklady pro neuznatelné 
objekty (NEUZNATELNÉ) 43 500,00 52 635,00 STA

VN a ON
UZNATEL
NÉ

Vedlejší náklady a ostatní náklady pro uznatelné 
objekty (UZNATELNÉ) 27 000,00 32 670,00 STA
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| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
| Stavba:
š' Bezbariérové úpravy ZŠ Lánecká ve Světlé nad Sázavou, SO 01.1. SO 01,2, SO

01.3 

Oblekt:

SO 01.2 - ZŠ Lánecká - stavební úpravy WC II.NP objektu f - mimo WC 
inva (NEUZNATELNÉ)

o'.

KSO: 801 32 43 CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 2. 12. 2016

Zadavatel: IC: 00268321
* , Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18 DIČ: CZ00268321

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant:; ' IC: 27538711
PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s. DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 456 933,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 456 933,83 21,00% 95 956,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 552 889,93
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:

oezuaneiuve upiavy 40 Laneuiva ve ovane nau oazavuu, au u 1,1. ou u i.z, ou 
ni n
SO 01.2 - ZŠ Lánecká - stavební úpravy WC II.NP objektu f - mimo WC

Světlá nad Sázavou

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

2.12. 2016

PROJEKT 
SVĚTLÁ, v.o.s.

Kód dílu - Popis
i

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 456 933,83

HSV - Práce a dodávky HSV 182 348,30
■ 3 - Svislé a kompletní konstrukce 44 502,92

6 - Opravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 93 417,27

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 41 464,89

99 - Přesun hmot 18 068,10

998 - Přesun hmot 2 963,22

PSV - Práce a dodávky PSV 274 441,53
763 - Konstrukce suché výstavby 2 545,18

766 - Konstrukce truhlářské 48 306,00

771 - Podlahy z dlaždic 47 385,87

781 - Dokončovací práce - obklady 164 025,27

783 - Dokončovací práce - nátěry 3 273,72

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 8 905,49,

ost - Ostatní 144,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Dfci^uaiieiuvtí upiavy z.o LaneuKa ve oveue nau oazavuu, ov_/ u i. i. ou u i .z, ou 

m 3
Objekt:

SO 01.2 - ZŠ Lánecká - stavební úpravy WC II.NP objektu f - mimo WC

Místo; Světlá nad Sázavou Datum: 2. 12.2016

Zadavatel; Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18 Projektant:
PROJEKT 
SVĚTLÁ, v.o.s.

Zhotovitel: Zpracovatel:

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

Náklady soupisu celkem 456 933,83

D HSV Práce a dodávky HSV 182 348,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 44 502,92

I 1 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 1,000 378,00 378,00|CS ŮRS2019 01

PP
Překlady keramické vysoké osazené do mallového lože, šířky překladu
70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

w "víz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - N01" 1 1,000
w Součet 1,000

2 K 342241192
Příplatek k příčkám z cihel za vyzdtvání do ocelové 
kostrv m2 5,760 90,30 520,13 CS ÚRS2019 01

Příčky nebo pňzdívky jednoduché z cihel nebo přfčkovek pálených na
PP mailu MVC nebo MC Příplatek k cenám za vyzdívání stěn nebo příček 

hrázděných do ocelové kostrv

w
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - instalační 
pnzdívhy za WC" 1 *1,2*3+0,9*1,2*2 5,760

w Součet 5,760

3 K 342272148
Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých 
přlčkovek obiemové hmotnosti 500 ka/m3 m2 5,312 440,00 2 337,28 CS ÚRS2019 01

PP
Příčky z pórobelonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kej/m3, tloušťka příčky 50 mm

w
"viz Příloha c. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - obezdívky" 
(1,41+0,25)*3,2 5,312

w Součet 5,312

4 K 342272248
Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých 
přlčkovek obiemové hmotnosti 500 kq/m3 m2 7,650 540,00 4131,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Příčky z pórobelonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
obiemové hmolnosl do 500 kfl/m3, tloušťka příčky 75 mm

w
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02"
(1,95+1,4*2)*2,2-0,7*2*2 7,650

w Součet 7,650

5 K 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých 
přlčkovek obiemové hmotnosti 500 kc/m3 m2 38,792 636,00 24 671,71 CS ÚRS 2019 01

PP
Příčky z pórobelonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloustla příčky 100 mm

w
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02" 
(3,55+6l26)*3l2-0,8*2+(3,2+1l4*2)*2l2-0l7*2*3 38,792

w Součet 38,792

6 K 342291121
Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami m 21,600 105,00 2 268,00 CS ÚRS 2019 01

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. 02.02" 3.2M+2.2M 21,600

w Součet 21,600
Přizdlvky ochranné tl 100 mm z pórobetonových

7 K 346272113 přesných přlčkovek Ylong objemové hmotnosti 500 
kq/m3

m2 14,714 693,00 10 196,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Pňzdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
na tenké maltové lože, tloušťka pňzdívky 100 mm

w
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - Instalační 
pňzdívky za WC" 1*1I2*3+0,9‘1l2*2+{1*3+0,9*2)*0,2 6,720

w
"víz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - instalační 
pňzdívky za pisoáry" 2.41 *1,2+2,41 *0,2 3,374

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZk SO 01,2 a v.č. D2.02 - instalační 
pňzdívky za umyvadly" (1,8+1,5)*1,2+(1,8+1,5)*0,2 4,620

w Součet 14,714

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 93 417,27

8 K 611311131
Potaženi vnitrních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťkv do 3 mm m2 36,202 151,00 5 466,50 CS ÚRS 2019 01

Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných 
konstrukcí stropu rovných
'Viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02"

W (519+118*0,2)+(1318+2141*0,2+019‘012*2)+(1018+115*012)+{316+ 36,202
1*0,2*3)

W______________________Součet_____________________________________________________ ______________ 36,202

9 K 611325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy do 30% m2 36,202 189,00 6 842,18 CS ÚRS 2019 01

Oprava vápenocemenlové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 
20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02"

W (5,9+1,8‘012)+(1318+2,41*0,2+0,9*012*2)+(10,8+1,5*012)+(3i6+ 36,202
1 *0,2*3)

W ______ Součet_____________________________________________________________ 36,202

K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 170,328 71,70 12 212,52 CS ÚRS 2019 01

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 
postřik nanášený ručně celoplošně stěn
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PČ Typ Kód

w

w

13 K

pp

w

w

w

w

612321141

141 K

PP

w

w 
1ďT K

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava"

w
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02, výpočet viz
položka Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitrních 
stěn" 124.88B

124,888

w
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č, D2.02, výpočet viz 
položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitrních stěn" 45,44

45,440

w Součet 170,328

11 K 612142001
Potažení vnitřních stěn skiovláknitým pletivem I m2

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty I 45,440 206,00 9 360,64 CS ÚRS 2019 01

Potaženi vnitrních ploch pletivem v ploie nebo pruzích, na plném 
podkladu skiovláknitým vtlačením do tmelu stén 
"víz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02, výpočet viz 
položka Vápenocemenlové omítka Štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn" 45,44

45,440

12 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stěn nanášená ručně, včetně rohových ocelových m2 124,888 206,00 25 726,93 CS ÚRS 2019 01

1 r omltnlků

jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukci stěn 
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02, výpočet viz 
položka Montáž obkl. vnitřních prav. pór. do 22 ks/m2 lepených 
flex, lep." 124,888 
Součet

124,888

124,888
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních

m2 45,440 246,00 11 178,24 CS ÚRS 2019 01
stěn nanášená ručně
Omítka vápenocemenlové vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky Jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn
"vizPříloha č. 2 kD 1 - TZkSO 01.2 a v.č. D2.02 - m.č. 01"
(3,55*2+1,8*2/1
"víz Příloha 6. 2 k D 1 - TZ k SO 01,2 a v.č. D2.02 - m.č. 02" 
(4,36‘2+3,55*2)*1
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - m.č. 
03+04" (6,26*2+3,2*2)*1 
Součet

10,700

15,820

18,920

45,440

612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 170,328 58,00 9 879,02 CS ÚRS 2019 01

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek
k cenám za každých dalších I započatých 5 mm tloušťky omítky přes 
10 mm stěn
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02, výpočet viz 
položka Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn" 124,888
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02, výpočet viz 
položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn" 45,44 
Součet

124,888

45,440

170,328

619995001
Začištěnt omítek kolem oken, dveří, podlah nebo
obkladů m 4,800 150,00 720,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Začištění omítek (s dodáním hmot) kotem oken, dveří, podlah, obkladů
apod.
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - nové 
zárubně ze strany chodby" (0,8+2*2)*1

4,800W

W Součet 4,800

16 K 632450122
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 
směsí provedený v oásu

m2 0,470 392,00 184,24 CS ÚRS 2019 01

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné 
(střední) tl. přes 20 do 30 mm

w
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - pod okna 
nová" (0,8+2,5+1,4)*0,1

0,470

w Součet 0,470

17 K 642944221 Osazováni ocelových zárubnl dodatečné pl přes 2,5 m2 kus 7,000 733,00 5 131,00]CS ÚRS 2019 01

pp
Osazení ocelových dveřních zórubní lisovaných nebo z ůielniků
dodalečni s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T01" 2 2,000
w "viz Příloha Č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T02" 3 3,000
w "viz Příloha 6. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T03" 1 1,000
w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T04" 1 1,000
w Součet 7,000

18 M 55331335 zárubeň ocelová pro pórobeton 75 700 levá,pravá kus 2,000 876,00 f 752,00 CS ÚRS 2019 01

pp žárubeň ocelová pro pórobeton 75 700 levá.pravá
w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T01" 2 2,000
w Součet 2,000

19 M 55331348 zárubeň ocelová pro pórobeton 100 700 levá.pravá kus 3,000 931,00 2 793,00 CS ÚRS 2019 01

pp zá/ubeň ocelová pro pórobelon 100 700 levá.pravá
w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T02" 3 3,000
w Součet 3,000

20 M 55331350 zárubeň ocelová pro pórobeton 100 800 levá.pravá kus 1,000 951,00 951,00 CS ÚRS 2019 01

pp zárubeň ocelová pro pórobeton 100 800 levá.pravá
w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T03" 1 1,000
w Součet 1,000

21 M 55331213 zárubeň ocelová pro běžné zděni hranatý profil s 
drážkou 145 800 levá.pravá

kus 1,000 1 220,00 1 220,00 CS ÚRS 2019 01

pp
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 600 
levá.pravá

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č, D2.02 • T04" 1 1,000
w Součet 1,000

n 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 41 464,89

22 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kq/m2

m2 46,100 45,80 2 111,38 CS ÚRS 2019 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi 
do 150 kfl/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

w "1.NP" 5" 5,000

w
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02" 
5,9+13,8+10,8+3,6+7*1

41,100
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<JČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 46,100

23 K 952901111 Vyčišlění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 46,345 93,00 4 310,09 CS ÚRS 2019 01

PP Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové
nebo občanské výslavby, světlé výšky podlaži do 4 m

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02" 7,15*7- 
1,9*1,95 46,345

w Součet 46,345
24 K 962031132 Bouráni příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 35,407 91,90 3 253,90 CS ÚRS 2019 01

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo přlčkovek z cihel pálených, plných
pp nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, U. do 100 

mm
"víz TZ k SO 01.2 a v.č. D2.03 -B02"

w (4,185+0,3+1,18+1,685*3)*3,2-0,6*2*4-0,98*0,7*2- 
(1,18+-1,685)*0,7

26,127

w "viz TZ k SO 01,2 a v.č. D2.03 -B12 - I.NP"
(0,35+0,35+0,2)*3,2+(0,6+0,25)*3,2 5,600

W' "víz TZ k SO 01.2 a v.č. D2.03 -B12 - II.NP" 
(0,2+0,25)*3,2+(0,3+0,4)*3,2 3,680

w Součet 35,407

25 K 96203T133 Bouráni příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 25,067 110,00 2 757,37|CS ÚRS 2019 01

Bouráni příček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z cihel pálených, plných
pp nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl, do 150

w "viz TZ k SO 01.2 a v,č. D2.03 - B01" (4,61+3,41-0,125)*3,2- 
0,8*2*2+(2,23*2,1-0,8*2,1) 25,067

w Součet 25,067

26 K 965081213 Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo xylolilových
tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 36,695 62,30 2 286,10 CS ÚRS 2019 01

Bouráni podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mezaniny,
pp s jakoukoliv výplni spár keramických nebo xylolilových U. do 10 mm, 

plochy přes 1 m2
w "viz TZ k SO 01.2 a v.č, D2.03 - B03" 40,4-1,9*1,95 36,695
w Součet 36,695

27 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 2,230 29,20 65,12 CS ÚRS 2019 01

pp Odsekáni soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo
rovných

w "vizTZk SO 01.2 a v.č. D2.03- zvenku z chodby vmiste 
bouraného otvoru" 2,23 2,230

w Součet 2,230
28 K 968072455 Vybouráni kovových dveřních zárubnl pl do 2 m2 m2 8,000 280,00 2 240,00 CS ÚRS 2019 01

pp Vybouráni kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubnl, vrat, stěn,
ostlnl nebo obkladů dveřních zárubnl, plochy do 2 m2

w "Viz TZ k SO 01.2 a V.Č, D2.03 - B04" 0,8*2‘2 3,200
w "viz TZ k SO 01.2 a v.č. D2.03 - B05" 0,6*2*4 4,800
w Součet 8,000

29 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm kus 1,000 72,40 72,40 CS ÚRS 2019 01

Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel,
pp tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm
w "vizTZ k SO 01.2 a v.č. D2.03 -B15"1 1,000
w Součet 1,000

30 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocemenlové 
omltkv stěn v rozsahu do 100 % m2 37,461 77,50 2 903,23 CS ÚRS 2019 01

Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnitrních ploch 
PP stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100

%

"vIzTZ k SO 01.2 a v.fi. D2.03 -všechny omítky na sláv.
W stěnách vyjma oslěni oken" ((0,275+4,685+1,3)*2+6,85*2)*3,2- 75,461

1,2*0,6-0,6*0,6*4-0,8*2-2,23*2,1

"ODEČET - viz TZ k SO 01.2 a v.č. D2.03 - odečet otlučených
obkladů na stáv. stěnách" -38 '3 ,00°

W ____________________Součet____________ _________________________________ ______________ 37,461

31 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obklšdaček Dlochv přes 1 m2

m2 38,000 89,40 3 397,20 CS ÚRS 2019 01

PP Odsekáni obkladů stěn včetně otlučeni podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

w
w

"viz TZ k SO 01,2 a v.č. D2.03 -B13" 38
Součet

38,000
38,000

D 99 Přesun hmot 18 068,10

32 K 997013211 Vnttrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m ručně t 17,582 620,00 10 900,84 CS ÚRS 2019 01

PP Vnilrostavenlšlnl doprava suli a vybouraných hmot vodorovně do 60 m 
svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

33 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením, včetně naložení suli t 17,582 237,00 4 166,93 CS ÚRS 2019 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do t km

34 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 35,164 10,30 362,19 CS ÚRS 2019 01

PP

w
w

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km
"součet z rozpočtového programu" (17,582)*2
Součet

35,164
35,164

35 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 
skládce (skládkovné) t 1,726 125,00 215,75 CS ÚRS 2019 01

PP

w
w
w

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalopu odpadů pod kódem 170 101 
"součet z rozpočtového programu - malby" 0,003 
"součet z rozpočtového programu - omítky" 1,723
Součet

0,003
1,723
1.726

36 K 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických 
materiálů na skládce fskládkovné) t 15,076 155,00 2 336,78 CS ÚRS 2019 01
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PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Kataloqu odpadů pod kódem 170 102

w "součet z rozpočtového programu-clhly" 4,638+6,542+0,008 11,188

w "součet z rozpočtového programu-ker. dlažba" 1,284+0,02 1,304
w "součet z rozpočtového programu-ker. obklad” 2,584 2,584
w Součet 15,076

37 K 997013811
Poplatek za uloženi stavebního dřevěného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 0,170 500,00 85,00 CS ÚRS 2019 01

pp
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalojju odpadů pod kódem 170 201

w "součet z rozpočtového programu" 0,17 0,170
w Součet 0,170

38 K 1
Poplatek za uloženi stavebního odpadu - kovové 
výrobky (skládkovné) t 0,608 1,00 0,61

w
w

Poplatek za uloženi stavebního odpadu « kovové výrobky (skládkovné) 

"součet z rozpočtového programu - zárubně" 0,608 
Součet

0,608
0,608

D 998 Přesun hmot 2 963,22

39. K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 11,310 262,00 2 963,22 CS ÚRS 2019 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 274 441,53

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 545,18

40 K 763164641
SDK obklad kovových kel tvaru U š do 1,2 m desky
1xH2 12.5 m 3,200 781,00 2 499,20 CS ÚRS 2019 01

PP

w
w

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci kovových včetně
ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m,
opláštěný deskou Imprepnovanou H2. tl. 12,5 mm
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02" 3,2
Součet

3,200
3,200

41 K 998763100
Přesun hmot tonážnl pro dřevostavby v objektech v do .
6 m I 1 0,038 1 210,00 45,98 CS ÚRS 2019 01

766

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do6 m

Konstrukce truhlářské 48 306,00
P 42 | K [766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových [ kus | 1,000| 38,90 38,90 CS URS 2019 01

PP

w

Demontáž dveřních konstrukci k opětovnému použiti prahů dveří
jednokřídlových
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.03" 1 
Součet

43 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křidel dveří pl do 2 
m2

1,000
1,000

7,000 25,30 177,10 CS ÚRS 2019 01

W
W
W
W

kus

opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 
dveřních, plochy do 2 m2 
"viz TZ k SO 01.2 a v.č. D2.03 - B04" 2 
"viz TZ k SO 01.2 a v.č. D2.03 - B05" 4 
"viz TZ k SO 01.2 a v.č. D2.03 - B14" 1 
Součet

2,000
4,000
1,000
7,000

T01 Dodávka a montáž 1 kr. dveří 700/1970 mm plných
44 K 2 s povrchovou úpravou CPL laminátem včetně vrchního 

kováni, zámku, závěsů
kus 2,000 3 130,00 6 260,00

W
W

T01 Dodávka a montáž 1kř, dveří 700/1970 mm plných s povrchovou 
úpravou CPL laminátem včetně vrchního kování, zámku, závěsů 

Poznámka k položce:
součásti položky jsou mimo jiné veškeré práce a dodávky popsané 
Příloze 6.2 D 1 Technické zprávy stavebního podobjeklu SO 01.2 pod 
označením T01 (vyjma ocelové zárubně)

"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T01" 2 
Součet

2,000
2,000

T02 Dodávka a montáž 1 kř. dveří 700/1970 mm plných
45 K 3 s povrchovou úpravou CPL laminátem včetně vrchního 

kováni, zámku, závěsů
kus 3,000 3 130,00 9 390,00

W
W

T02 Dodávka a montáž 1kř. dveří 700/1970 mm plných s povrchovou 
úpravou CPL laminátem včetně vrchního kování, zámku, závěsů 

Poznámka k položce:
součásti položky jsou mimo jiné veškeré práce a dodávky popsané 
Příloze Č.2D1 Technické zprávy stavebního podobjeklu SO 01,2 pod 
označením TOŽ (vyjma ocelové zárubně)

"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T02" 3 
Součet

3,000
3,000

T03 Dodávka a montáž 1kř. dveří 800/1970 mm plných
46 K 4 s povrchovou úpravou CPL laminátem včetně vrchního 

kování, zámku, závěsů
kus 1,000 3 130,00 3 130,00

T03 Dodávka a montáž 1 kř. dveří 800/1970 mm plných s povrchovou 
úpravou CPL laminátem včetně vrchního kováni, zámku, závěsů 

Poznámka k položce:
součásti položky jsou mimo jiné veškeré práce a dodávky popsané 
Příloze 6.2 D 1 Technické zprávy stavebního podobjeklu SO 01,2 pod 
označením T03 (vyjma ocelové zárubně)

"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T03" 1 
Součet

1,000
1,000

T04 Dodávka a montáž 1kř. dveří 800/1970 mm plných
47 K 5 s povrchovou úpravou CPL laminátem včetně vrchního 

kováni, zámku, závěsů
kus 1,000 3 130,00 3 130,00
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T04 Dodávka a montáž 1kř. dveří 800/1970 mm plných s povrchovou 
úpravou CPL laminátem včetně vrchního kování, zámku, závěsů 

Poznámka k položce:
součásll položky jsou mimo jiné veškeré práce a dodávky popsané 
Příloze 6.2 D 1 Technické zprávy stavebního podobjeklu SO 01.2 pod 
označením T04 (vyjma ocelové zárubně)

"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 012 a v.Č. D2.02 - T04" 1 
Součet

1,000
1,000

48 K 6
|T07 Dodávka a montáž dřevěného fixního okna 
1800/1000 mm včetně zaskleni a povrchové úpraw kus 1,000 4 800,00 4 800,00

W
W

T06 Dodávka a montáž dřevěného fixního okna 1500/1000 mm včetně 
zasklení a povrchové úpraw 
Poznámka k položce:
součásll položky jsou mimo jiné veškeré práce a dodávky popsané 
Pfíloze č.2 D 1 Technické zprávy stavebního podobjeklu SO 01.2 pod 
označením T06
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č, D2.02 - T07n 1 
Součet

1,000
1,000

49 K 7
T08 Dodávka a montáž dřevěného fixního okna 
2500/1000 mm včetně zasklení a povrchové úpraw kus 1,000 11 250,00 11 250,00

‘ PP

W
W

T08 Dodávka a monláž dřevěného fixního okna 2500/1000 mm včetně 
zasklení a povrchové úpravy 
Poznámka k položce:
součásti položky jsou mimo Jiné veškeré práce a dodávky popsaná 
Příloze 6.2 D 1 Technické zprávy stavebního podobjeklu SO 01.2 pod 
označením T08
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 012 a v.č. D2.02 - T08” 1 
Součet

1,000

T09 Dodávka a montáž 1 kř. dveří 800/1970 mm plných
50 K 8 s povrchovou úpravou CPL laminátem včetně vrchního 

kováni, zámku, závěsů
kus 1,000 3 130,00 3 130,00

PP T09 Dodávka a monláž 1kř. dveří 800/1970 mm plných s povrchovou 
úpravou CPL laminátem včetně vrchního kováni, zámku, závěsů

Poznámka k položce:
součásti položky jsou mimo jiné veškeré práce a dodávky popsané

P Příloze č.2D 1 Technické zprávy stavebního podobjeklu SO 01.2 pod 
označením T09 (vyjma ocelové zárubně)

w "viz Příloha e. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T09" 1 1,000
w Součet 1,000

51 K 9
T10 Dodávka a montáž dřevěného fixního okna 
1400/1000 mm včetně zasklení a povrchové úpraw kus 1,000 7 000,00 7 000,00

PP
T10 Dodávka a montáž dřevěného fixního okna 1400/1000 mm včetně 
zasklení a povrchové úpravy
Poznámko k položce:

p součástí položky jsou mimo jiná veškerá práce a dodávky popsané
Příloze č,2 D1 Technické zprávy stavebního podobjektu SO 01.2 pod 
označením T10

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T10" 1 1,000
w Součet 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 47 385,87

52 K 10
Dodávka a montáž přechodové hliníkové lišty pro 
kombinaci dlažba/dlažba m 1,760 155,00 272,80

PP Dodávka a montáž přechodové hliníkové íišty pro kombinaci 
dlažba/dlažba
"viz Přiloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 012 a v.č. D2.02 - dvéře do 
chodby" 0,8*2*1,1 1760w

w Součet 1760
| 53 K 771151012 Samonivelačni stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 34,100 237,00 8 081,70|CS ÚRS 2019 01

PP Přfprava podkladu před provedením dlažby samonivelačni stěrka
min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - plocha" 
(5,9+13,8+10,8+3,6) 34,100

w Součet 34,100

54 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm m 0,600 108,00 64,80 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 90 do 120 mm

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - dopinéni 
kolem nových dveří do chodby" 0,3*2 0,600

w Součet 0,600

55 K 771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 34,100 400,00 13 640,00 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloíormátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

w
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 012 a v.č. D2.02" 
5,9+13,8+10,8+3,6 34,100

w Součet 34,100

56 M 11 dlaždice keramické, specifikace-vlz PD m2 40,980 500,00 20 490,00 |

PP dlaždice keramické, spec!fikace-vlz PD

w "viz Přiloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 * plocha"
(5,9+13,8+10,8+3,6)*1,2 40,920

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 012 a v.č. D2.02 - doplněni 
kolem nových dveří do chodby" 0,3*0,1*2 0,060

w Součet 40,980

57 K 771579191
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5
m2 m2 3,600 14,10 50,76 CS ÚRS 2019 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivá

w 'viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01,2 a v.č. D2.02 - plocha"
(3,6) 3,600

w Součet 3,600

58 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 34,130 47,20 1 610,94 CS ÚRS 2019 01

PP

W

Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penelračni na 
podlahu
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 012 a v.č. D2.02 - plocha" 
(5,9+13,8+10,8+3,6) 34,100
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w
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - doplnění 
kolem nových dveří do chodby" 0,3*0,1

0,030

w Součet 34,130

[síT K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 63,220 39,20 2 478,22 CS ÚRS 2019 01

PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem 
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02"

w (3,35*2+1,8*2)+(3,35*2+4,35*2+0,9*2*2+1,2*2*2)+(3,2*2+4,76* 
2)+(1 *2*3+1,2*2*3)

63,220

w Součet 63.220

60 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 1,233 565,00 696,65 CS ÚRS 2019 01

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

n 781 Dokončovací práce - obklady 164 025,27

61 K 12
Dodávka+montáž lišta rohová hliníková kartáčovaná 
ukončovaci k obkladům m 53,389 145,00 7 741,41

PP
Dodávka+montáž lišta rohová hliníková kartáčovaná ukončovaci k 
obkladům

w
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02"
((2,2+1,8)+(2,41 +2,2*2+0,9*2)+(0,2+1,2+1,5+2,2*4)+(1 *3))*1,1

30,041

w
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - m.č. 02 - 
ukončení příček" (1,95+1,475+0,9*2+1,4*3)*1,1

10,368

w
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - m.č. 04 - 
ukončení příček" (3,2+1*3+1,4‘4)*1,1

12,980

w Součet 53,389
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových

CS ÚRS 2019 01
62 K 781414111 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně 

leDenl mozaikv v rozsahu dle PD
m2 124,888 461,00 57 573,37

flexibilním lepidlem maloíormálových hladkých přes 19 do 22 ks/m2 
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - m.č. 01" 
(3,55*2+1,8*2)*2,2*0,8*2*2
"viz Přiloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - m.č. 02"
(4l36*2+3,55*2)*2l2-0,8*2-0,7*2*2+(0,9*2*2+1l4*2*2)*2,2-
0,7‘2*2
"viz Přiloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - m.č, 03" 
(4,76*2+3,2*2)*2,2*0,8*2-0,7*2*3
"viz Přiloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č, D2.02 - m.č. 04" 
(1*2*3+1,4*2*3)*2,2-Q17*2*3 
Součet

20,340

47,844

29,224

27,480

124,888
| obkládačky keramické, specifikace-vlz PD m2 151,735 500,00 75 857,50
obkládačky keramické, specifikace-vlz PD
"viz Přiloha č. 2 k D 1 * TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02, výpočet viz
položka Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pór. do 22 143,621
ks/m2" 124,888*1,15
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02, výpočet viz 
položka Monláž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic 2,150
keramických" 10,75*0,1*2
"víz Příloha Č, 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02, výpočet viz 
položka Monláž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic 5,964
keramických" 14,91*0,2*2
Součet 151,735
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za

m2 128,945 65,70 8 471,69 CS ÚRS 2019 01
plochu do 10 m2

PP
Montáž obkladů vnitrních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám
za plochu do 10 m2 jednotlivé
"viz Přiloha č, 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č, D2.02, výpočet viz

w položka Monláž obkladaček vnitřních pravoúhlých pór. do 22 
ks/m2" 124,888
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02, výpočet viz

124,888

w položka Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic 
keramických" 10,75*0,1
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02, výpočet viz

1,075

w položka Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic 
keramických" 14,91*0,2

2,982

w Součet 128,945
[~65~ K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 128,945 47,20 6 086,20 |CS ÚRS 2019 01

pp Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetračn! na stěnu

"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZkSO 01.2 a v.č. D2.02, výpočet viz
w položka Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pór. do 22 

ks/m2" 124,888
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02, výpočet viz

124,888

w položka Monláž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic 
keramických" 10,75*0,1
"viz Přiloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č, D2.02, výpočet viz

1,075

w položka Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic 
keramických" 14,91*0,2

2,982

w Součet 128,945

66 K 781495115 Spárováni vnitřních obkladů silikonem m 96,510 43,40 4 188,531CS ÚRS 2019 01

pp Obklad - dokončující práce ostatní práce spárováni silikonem

w
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - m.č. 01"
2,2*5+1,8 12,800

w
"viz Přiloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - m.č. 02" 
2,2*14+2,41+0,9+0,9

35,010

w
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - m.č. 03" 
1,5+0,2+2,2*8

19,300

w
"viz Přiloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - m.č. 04" 
2,2*12+1*3

29,400

w Součet 96,510
[67

K 781674111
Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic
keramických lepených flexibilním lepidlem

m 10,750 86,00 924,50 CS ÚRS 2019 01
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PP Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem, šířky parapelu do 100 mm

W
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZk SO 01.2 a v.č, D2.02 - m.č. 02" 
(1,95+1,4*2) 4,750

W
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - m.č. 04" 
(3,2+1,4*2) 6,000

W Součet 10,750

68 K 781674113
Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic 
keramických lepeních flexibilním lepidlem m 14,910 106,00 1 580,46 CS ÚRS 2019 01

PP Monláž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02"
(1,8)+(2,41+0,9*2)+(1,5)+(1*3)+(2,2*2) 14,910

w Součet 14,910

69 K
i

998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
oblektech v do 6 m t 2,817 565,00 1 591,61 CS ÚRS 2019 01

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti
pp přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

D 783 ' Dokončovací práce - nátěry 3 273,72

70 K 783306801
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
obroušením m2 1,176 72,20 84,91 CS ÚRS 2019 01

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - stáv. 
zárubně u T09" 1*(2*2+0,8)*(0,145+2*0,05) 1,176

w Součet 1,176

71 K 783314201
Základní antikorozní Jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 8,592 105,00 902,16 CS ÚRS 2019 01

pp Základní anlikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T01" 
2*(2*2+0,8)‘(0.1+2*0,05)
"Viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T02" 
3*(2*2+0,8)*(0,125+2*0,05)
"viz Příloha 6.2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T03"
1 *(2*2+0,8)*(0,125+2*0,05)
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T04" 
1*(2*2+0,8)*{0,145+2*0,05)

1,920w

w 3,240

w 1,080

w 1,176

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - stáv. 
zárubně u T09" 1 *(2*2+0,8)*{0,145+2*0,05) 1,176

w Součet 8,592

72 K 783315101
Jednonásobný syntetický standardní mezínátěr 
zámečnických konstrukci m2 8,592 98,00 842,02 CS ÚRS 2019 01

PP

w

w

w

Mezínátěr zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický 
standardní
"viz Příloha Č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T01" 
2*(2*2+0,8)*(0l1 +2*0.05)
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T02” 
3*(2‘2+0,8)*(0,125+2*0,05)
"viz Příloha 5. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T03"
1 *(2*2+0,8)*(0,125+2*0,05)
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T04"
1 *(2*2+0,8)*(0,145+2*0,05)

1,920

3,240

1,080

w 1,176

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZk SO 01.2 a v.č. D2.02 - stáv. 
zárubně u T09" 1*(2*2+0,8)*(0,145+2*0,05) 1,176

w Součet 8,592

73 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 8,592 101,00 867,79 CS ÚRS 2019 01

pp Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 
standardní

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T01" 
2*(2*2+0,8)*(0,1+2*0,05)
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T02" 
3*(2*2+0,8)*(0,125+2*0,05)

1,920

w 3,240

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T03"
1 *(2*2+0,8)*(0,125+2*0,05) 1,080

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - T04" 
1*(2*2+0,8)‘(0,145+2*0,05) 1,176

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - stáv. 
zárubně u T09" 1*(2‘2+0,8)*(0,145+2*0,05) 1,176

w Součet 8,592
74 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 6,900 83,60 576,84|CS ÚRS 2019 01

pp Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - omyvalelný 
nátěr výška 1500 mm ze strany chodby" (7-0,8*3)*1,5 6,900

w Součet 6,900

0 784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 905,49
75 K 14

Dodávka a montáž omyvatelného otěruvzdorného
nátěru ve stáv. chodbě m2 6,900 72,00 496,80

pp

Dodávka a montáž omyvatelného otěruvzdorného nátěru ve sláv.
chodbě, položka zahrnuje odstranění sláv. nátěru a provedení nového 
nátěrového souvrství včetně podkladní vrstvy, nátěr bude barevné 
shodný se stávajícím navazuilcícím nátěrem

p Poznámka k položce:
před oceněním položky je nulné provést prohlídku slavby

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. 02,02 - omyvateiný 
nátěr výška 1500 mm ze strany chodby" (7-0,8*3)*1,5 6,900

w Součet .6,900
76 K 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 10,700 29,00 310,30 CS ÚRS 2019 01 I

pp Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

w "viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č, D2.02 - malba nad 
omyvateiným nátěrem ze strany chodby" 7*(3,2-1,5)-0l8*0p5*3 10,700

w Součet 10,700

Strana 9 z 10



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

77 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v
místnostech výškv do 3.80 m m2 92,342 22,00 2 031,52 CS ÚRS 2019 01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do
3,80 m
"viz Příloha Č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v,č. D2.02, výpočet viz

w položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitrních stěn" 45,44
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02, výpočet viz

45,440

w položka Potažení vnitrních rovných stropů vápenným štukem 
Uouštky do 3 mm" 36,202

36,202

w
"viz Příloha č, 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - malba nad 
omyvatelným nátěrem ze strany chodb/' 7*(3,2-1,5)-0,8*0,5*3 10,700

w Součet 92,342

» .K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdornvch v místnostech výškv do 3.80 m

m2 92,342 65,70 6 066,87 CS ÚRS 2019 01

pp.
Malby z malířských směsí otéruvzdomých za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra otěruvzdomé výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Vtz Přiloha c. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. 02.02, výpočet viz

w položka Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn" 45,44
"viz Příloha č, 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02, výpočet viz

45,440

w položka Potaženi vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm" 36,202

36,202

w
"viz Příloha č. 2 k D 1 - TZ k SO 01.2 a v.č. D2.02 - malba nad 
omyvatelným nátěrem ze strany chodb/' 7*(3,2-1,5)-0,8*0,543 10,700

w Součet 92,342

D ost Ostatní 144,00

» K 15
Dodávka a montáž označeni směru prodáni vzduchu ve 
VZT kus 1,000 48,00 48,00

Dodávka a montáž označení směru prodání vzduchu ve VZT (ve
PP smyslu par. 9 odsi, 5 vyhl. 23/2008 Sb. bude na potrubí VZT viditelně 

vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo k sání)

w "viz PBŘ" 1 1,000
w Součet 1,000

[80 K 16 Dodávka a montáž označení směru úniku po rovině kus 1,000 48,00 48,00

pp Dodávka a montáž označení směru úniku po rovině

w "viz PBŘ" 1 1,000
w Součet 1,000

81 K 17 Dodávka a montáž označení směru úniku po schodech kus 1,000 48,00 48,00

pp Dodávka a montáž označení směru úniku po schodech

w "viz PBŘ” 1 1,000
w Součet 1,000

Strana 10 z 10


