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FOND VYSOČINY
> PROGRAM „Bezpečná silnice 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")

*
(FV02735.0014)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem:
IČO:
zastoupený:

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

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 027350014

a

obec Rouchovany
adresa:
IČO:
zastoupen:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Rouchovany 35, 675 57 Rouchovany 
00290378
Ing. Vladimírem Černým, starostou

Česká spořitelna, a.s. 
1524660389/0800

Cl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace”) na realizaci projektu „Úprava autobusové zastávky Rouchovany“ blíže 
specifikované 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 
akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně
sdělí, že u 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 300 000 Kč (slovy: třistatisíc 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 621 415 Kč
Výše dotace v Kč 300 000 Kč
Výše dotace v % 48,28 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 51,72 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 321 415 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.
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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

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 
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.

Cl. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. 7. 2020. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 
dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pouze v tomto 
období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

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) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu,
b) daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má u zdanitelných plnění přijatých 

v souvislosti s financováním daného projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty 
- v plné výši nebo krácený nebo v poměrné výši),

b) dotace a dary,
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance,
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
e) úhrada úvěrů a půjček, penále, pokuty, náhrady škod a manka,
f) 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) nájem,
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]) projektová dokumentace,
m) zařízení staveniště,
n) vyřízení příslušných povolení včetně správních poplatků,
o) výstavba zálivů,
p) osvětlení přechodů pro chodce,
r) veřejné osvětlení nesouvisející s osvětlením nástupiště nebo čekárny/přístřešku,
s) výstavba zastávek sloužící pro městskou hromadnou dopravu (vyjma zastávek, které 

dle schválených podkladů Kraje Vysočina budou po realizaci stavebních prací využity i 
linkovou veřejnou dopravou),

t) vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení (včetně „zastávkových" 
dopravních značek IJ 4a, b, c),

u) nástřik přechodu pro chodce,
v) úprava chodníku nesouvisející se stavbou nástupiště,
w) mobiliář, který není pevnou součástí přístřešku, čekárny nebo nástupiště (např. 

samostatná lavička, odpadkový koš apod.).

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného dlouhodobého majetku 

a nákup služeb souvisejících s výstavbou, technickým zhodnocením a opravou 
nástupišť podél autobusových zastávek určených pro linkové spoje, přístřešků a 
čekáren včetně nutných přeložek inženýrských sítí (pouze práce spuvisející s 
rozebráním a opětovným složením stávajícího chodníku),

b) mobiliář přístřešku, čekárny nebo nástupiště, který je jejich pevnou součástí (pevné 
ukotvení např. lavičky, odpadkového koše apod.),

c) osvětlení výhradně vnitřních a venkovních prostor přístřešku, čekárny nebo nástupiště 
zastávek veřejné linkové dopravy (vyjma veřejného osvětlení), 
tj. elekromateriál, elektromontáže, a zemní práce nutné k připojení osvětlení na vedení 
el. rozvodů.

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
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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 FV02735.0014",

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 ostafní 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. 7. 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-vysocina.cz/edotace nebo www.fondvysocinv.cz, a to nejpozději do 
31. 8. 2020. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- stručný popis zrealizované akce,
- fotodokumentace zrealizované akce,
- informace o realizované publicitě a její doložení dle ČI. 10 této smlouvy,
- finanční vyúčtování akce,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů akce 

dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady 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.
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ČI. 9 
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

* zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace 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 je povinen umístit v prostoru zastávky samolepky se „Sponzorským vzkazem 
Kraje Vysočina", které obdrží od poskytovatele během procesu uzavírání smluv o 
poskytnutí dotace, a to po dobu nejméně tří let ode dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této 
smlouvy.

3) Příjemce je povinen informovat o projektu na svých oficiálních webových stránkách a uvést 
„Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" (banner) v grafickém provedení dle materiálu, který je 
ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita pod odkazem Fond Vysočiny.

4) Příjemce je povinen po ukončení stavebních úprav informovat o projektu na svých 
oficiálních webových stránkách formou tiskové zprávy s uvedením „Sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina" v grafickém provedení dle manuálu, který je ke stažení nawww.kr- 
vysocina.cz/publicita pod odkazem Fond Vysočiny.

5) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů.

ČI. 11
Udržitelnost 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

i
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:

Radek Žižka, tel: 564 602 192, email: zizka.r@kr-vysocina.cz a 
Ludmila Řídká, tel: 564 602 181, email: ridka.l@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 
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.

7
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8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

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

'10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
18. 6. 2019 usnesením č. 0298/04/2019/ZK.

g
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

KUJIP01EJVC5
Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)

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

FV02735-24_04__19-20

Název programu BEZPEČNÁ SILNICE 2019

Název projektu

Podprogram

Úprava autobusové zastávky Rouchovany

Zastávky veřejné linkové dopravy

Identifikační údaje žadatele

IČO; 00290378

Přesný název: Obec Rouchovany

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice. 6p:

Obec: Rouchovany

PSČ: 67557

Sídlo pošty: Rouchovany

Název banky; Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1524660389/0800

Statutární zástupce žadatele
Y případě, kdy pro právní úkon 
podání žádostí je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osobv

Titul: íng.

Jméno: Vladimír

Příjmení: Černý

Funkce: Starosta

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutně 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:



Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Vladimír

Příjmení; Černý

Email: starosta@rouchovany.cz

Tel.: 568865220

Indervtifikační 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 ORR okres, celý kraj)

Obec Rouchovany

2. Odůvodněni 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...

V současné době je nevyhovující autobusová čekárna, 
špatný povrch i přístřešek, nevyhovuje bezbariérovému 
přístupu. Zastávka leží na křížení tras veřejných 
autobusových linek integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje a autobusových linek 
provozovaných Krajem Vysočina - tzv, uzlové propojení.

3, Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atpy v jakém 
množství a rozsahu ~ uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
Čeho)

Úprava spočívá v osazení nových obrubníků a
ofedláždění stávající plochy (ostrůvek) Bude 
odstraněna čekárna a nahrazena dvěma novými 
přístřešky s lavičkami.

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

Obyvatelé obce, žáci školy, návštěvníci obce.

É



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

Začátek nejdříve po uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace, konec do 31.12.2019

i
6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti $ 
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

Obec má zkušenosti s realizací projektů obdobného 
rozsahu, obec v minulosti realizovala obdobné projekty. 
Realizace bude provedena odbornou firmou s 
příslušnou kvalifikaci.

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

Celkové náklady na 
projekt 621 415 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 300 000 Kc 48,28 %

- z toho investiční 
dotace 300 000 Kč 100,00 %

r z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 321 415 Kč 51,72 %
částky uvádějte v celých Kč

- z toho investiční 
spoluúčast 321 415 Kč 100,00 %

-• z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 %

8. Piátcovství 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 dané z přidané hodnoty m

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 
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 žádáte) 
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 dokladu (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte 
je.)

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Doložení náležitostí dle zákona 250/2000 Sb.
2a. Zápis ze zasedání ustavujícího zastupitelstva
3. Doklad o vlastnictví nemovitostí
3a.Smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina 
3b. Smlouva o budoucí darovací smlouvě
4. Vyjádření stavebního úřadu
5. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
6. Souhlas oddělení dopravní obslužnosti
7. Fotodokumentace stávajícího stavu

V Rouchovanech dne 15.4.2019

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádostí.

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 jednán:

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



Úprava autobusové zastávky Rouchovany

Naplnění specifických kritérií* ... .. . • ....— ...  n - -r- -,, ,

a) významnost silnice 
* silnice li. třídy

bjvýstavba a modernizace zastávek veřejné linkové dopravy 
. modernizace stávající zastávky veřejné linkové dopravy

c) rozsah úpravy zastávek veřejné linkové dopravy
výstavba/modernizace nástupiště i čekárny

d) velikost obce dle údajů ČSÚ k 31.12.2017
obec do 2 500 obyvatel

íIng. Vladimír Černý, starosta



Název stavby: Úprava autobusové zastávky
ROUCHOVÁNY

boř. č
1 pol.

Číslo

položky

Číslo
ceníku

* Zkráceny popis Míjlvlnožstvi Cena v Kč Hmotnost v t Sj

jednotková I dodávka | montáž jednotková) celkem. 1

1 Rekapitulace stavebníci', nákladů |

| Základní 11SV ] - Zemní práce celkem 0 16 329 |
ji rozpočtové 2 - Základy celkem 0 o j

náklady 3 - Svislé konstrukce celkem 0 0 1;

4 - Vodorovné konstrukce celkem 0 0

5 - ’Komunikace celkem 225 754 39 219

6 - Povrchové úpravy celkem o 0

8 - Trubní vedeni celkem o 0

9 - Ostatní konstrukce a práce celkem 187 640 10 !3i

PIS V celkem 413 394 65 679

PSV 711 - Izolace proti vodí- celkem 0 0

762 - Konstrukce tesařské celkem 0 Q

764 - Konstrukce klempířské celkem 0 0

765 - Kmíny tvrdé celkem 0 a
765 - Konstrukce truhlářské celkem 0 0

767 . Konstrukce kovové doplňkové celkem 0 o

7S3 - Náiěrv celkem 0 0

PSV celkem 0 0

Směrné cenv URS celkem (HSV+PSV) 479 073

tržní index 1.0 479 073

800-0
Ostatní 800-0

1

rozpočtové 800-0 i

náklady 800-0
800-0 f
800-0
800-0
.800-0
800-0 Ostatní náklady !

ORN celkem % 7.2 34 493
]

Stavební náklady celkem ZRN+ORN (bez DPH) 513 566

DPH % 0 1 107 849
Stavební náklady včetně DPI-i i 11

ý 621415

Sestaveno dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha 2017, včetně odkazů na související technické normy
Sestavil: Ing. I,ibor Přáníčka, tel. 5 í 5/260839

(C) ROZPOČET Pivnictai

08.03,201 %



Název stavby: Úprava autobusové zastávky
ROUCHOVÁNY

strana 2

Pof. ě
pol.

Číslo

položky

Číslo

ceníku
Zkrácený popis M.j. Množství Cent) v Kč Hmotnost v t

jednotková dodávka montáž 1 ! celkem

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

n

11310,6121

Předběžnác

1131.0.7182

11320.2111

12230,2202

12230.2209

13000.1101

16270,1.105

17120.1201

17120,1211

!S1952102

HSV;
S22-1 B01

ma

822-1. B01.

S22-1 B0.1

S00-.I A02

800-i A02

800-1 A01

800-1. A01

800-1 A01

800-! A01

800-1 A0í

.1-ZEMNÍ PRACH
Rozebrání dlažeb komuniké! pro píší z betonových nebo kameninových dlaždic, desek [0.255Í]
- stávající dlážděná plocha
- viz výkresová příloha Situace

Odstranění stávající čekárny včetně likvidace, odstraněni a znovuinstalace informačních panelů
- viz výkresová příloha Situace

Odstraněni podkladů nebo krytů v pioSe do 200 m2 živičných do tl. 100 mm [0.220ti
- stávající okraj vozovky v místě nových obrubníků 14x0.2=6,08
- viz. výkresová příloha Situace
Vytrhání obrub z obrubníků stojatých [0,205 t]
- stávající obruby kolem komunikace 14 ni
- viz výkresová příloha Situace
Odkopávkv a prokopávky pro stíníce v hornině 4 do 1 000 m3
- prohloubeni pro podklady chodníku vřetně odstranění původních podkladů 70*0,24 + H?;0,1 - 18.2
- viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez
Příplatek za lepivost
- dle pol. 5

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
- podzemní kabelové sítě v prostoru chodníku 20*0,75*0,2 - 3 m3
- víz výkresová příloha Situace
Vodorovné přemístěni výkopku z hominy 1 až 4 do 10 000 m
- odvoz přebytečně zeminy na skládku odpadu, vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce
- dle poi. 5
Uložení sypaniny na skládky
- přebytek výkopku na skládce odpadu
Poplatek za uloženi sypaniny na skládce 
-přepočet na tuny 1.8 t/m3
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině 1 až 4 se zhutněním
- chodníky 70 m2, rozšíření pod obrubami 14*0,4 « 39 m2
- viz výkresová příloha Situace. Vzorový příčný řez

m2

kp!

m2

m

m3

m3

m3

m3

m3

t

m2

70

.1

20

14

18,2

18,2

18,2

39

41.90

4 000.00

49,20

194,00

36,00

227,00

9,99

2 933.00

4 000,00

0.00

688,80

3 530.80

655,20

4 131.40

389,61

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

0.000

1

j

0.000
■!

1 - Zemní práce celkem 0,00 16 8?S 81 o oo o!

2-ZAIsHADY
2 - Základy celkem 0.00 C5 00 n noo-

3-SMSU U< 'NV 1'RUK.CE
3 - S’ ish í niwruhce celkem 0,00 0 oo 0 OD!)



Název stavby: Úprava autobusové zastávky
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Poř. č Číslo Číslo Zk.rácenv pools M.j. Množství Cena v Kč Hmotnost v t

poi. pofožkv ceníku * jednotková dodávka J .montáž jednotková! celkem .!

4 - VODOROVNÉ KONSTRUKt 1;
4 - Vodorovné konstrukce celkem 0.00 0.00 0,000

5 - KOMUNIKACE
I 56485J lil 822-1 A.01 Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl, 150 mm

- plocha chodníku 70 m2
- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný fez

m2 70 106.00 7 420,00 0.000

2 57714,4121 822-1 A01 Asfaltový beton vrstva obrusná A.CO 1.1 (ABS) šířky přes 3m, třída í, tl. 50 mm
- vyspraveni okraje komunikace 2 vrstvy 14*0,2*2 = 29 m2
- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez

m2 5,6 285,00 i 596,00

1
3 5962.U M2 ,822-1 AOi Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ll. 60 mm skup.A, plochy do 300 m2 m2 6,1 212,00 1. 293,20 o.ooo!

- vizuální pás podél nástupní hrany 4,8 m2, signální pas u označníku 1.3 m2
- viz výkresová příloha Situace a Vzorově příčné řezy

1
ji

4 592 45I1I SPCM 5 Zámková dlažba betonová tl. 60 mm - červená 20/10/6
- vizuální š. 0.30 m podél nástupní hrany zastávky, ztratné 3% 4,8*1,03 - 5.0 m2

m2 5 311,00 1 555,00
O.OQo]

5 592 45119 SPCM 5 Zámková dlažba betonová tl 60 mm - slepecká červená 20/10/6 
- signální pás š. 0,8 m u označníku zastávky, ztratné 3% 1,3*1.03 *■ 1,4 m2

m2 1,4 542.00 758,80 0.000
1

6 59121.1111 822-1 A01 Kladení dlažby z kamene, do lože kameniva těženého
- plocha nástupiště a chodníku - kamenné desky včetně bezbytného řezání - 286 m2
- víz výkresová příloha Situace. Vzorový příčný řez
Šneci ííkace k nok 6

m2 70 413,00 28 910.00 o.ooo!

7 583 81174 SPCM 5 Desky dlažební žula povrch tryskány, formát 60 x 30 cm ll 5 cm 
- ztratné 2% 70* 1.02.» 84 m2

m2 84 2 660,00 223 440,00 0.000

5 - Komunikace celkem 225 753,80 39 219,20 0.00

6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY

6 - Povrchové úpravy celkem 0,00 0,00 0.000

8-trubní vedení

8 - Trubní vedeni celkem 0,00 0,00 0.000

9-OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

I 91.4! 1,1111 822-1 AOI Montáž: svislé dopravní značky základní velikosti do i m2 objímkami na sloupky
- označmk autobusové zastávky 1 ks
- viz výkresová příloha Situace, Dopravní značeni
Soecifikace kpok 1

ks

*

j

2 404 44111 SPCM 3 Dopravní značky základní velikost, FeZn, NK reflexní t.í',1 
- označník autobusové zastávky 1 ks

ks
i 1 f zúM:

3 91451.1.112 822-1 A01 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky včetně betonového základu ks r.: - M 9 /
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ROUCHOVAMY
Por. č Číslo Číslo

ceníku
Zkrácený popis Mj. Množství Cena v Kč Hmotnost v t

pol. položky jednotková dodávka montáž jednotková celkem
- omáčník autobusové zastávky 1 ks
- viz výkresová, příloha Situace, Dopravní značení

404 45920 SPCM 4 Sloupek k silničním dopravním značkám jednoduchý Zn 70, včetně patky HP70 
- označník autobusové zastávky 1 ks

ks

5 .91511.1112 822-! A01 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou - dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
- vodorovné značeni autobusové zastávky' V 11a 65 m
- viz výkresová příloha Situace, Dopravní značení

m

6 91561,1111 822-1 A01 Přcdxnačent pro vodorovně značeni - liniové 
- dle pol, 5

m

7 91624,1113 <522-1 Attl Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční operou z betonu, do lože z betonu prostého
- podél vozovky včetně přechodových obrubníků
- viz výkresová příloha Situace. Vzorový příčný řez
Specifikace k.pol. 7

m

s 583 80335 SPCM 5 Obrubník kamenný přímý OP 3 25x20 ztratné 3%
-ztratné 373 M.03 = 87 m

m

9 91624,1213 822-1 A0I Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého s boční operou z betonu, do lože z betonu prostého
- podél chodníkové plochy -
- viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez

m

Specifikace k pni. 9
10 583 80375 SPCM 5 Obrubník kamenný přímý OP 6 1.5x25 

- ztratné 3 % 50*1,03 = 52 m
m i

i
1] 9)643,111 1 822-1 A01 Osazení bezbariérového obrubníku s ložem betonovým, šířka do 400 mm tri V 501 00 h 012 00 n nrvv

- nástupní hrana 12 rn
- viz výkresová příloha Situace. Vzorový příčný řez

1.2 592 J 7543 SPCM 5 Kasselský obrubník bezbariérový HIC přímý 40 x 29 x 100 (převýšeni 160 mm) ks 12 1 980,00 23 760,00 n nnn
13 592 17546 SPCM 5 Kasselský obrubník bezbariérový HIC přechodový pravý 40 x 29-25 x 100 ks 1 1 940,00 1 940,00
14 592 17547 SPCM 5 Kasselský obrubník bezbariérový HK přechodový levý 40 x 25-29 x 100 ks 1 1 940,00 1 940.00 n nnn
15 9197.3,1 121 822-1 C01 Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části kommtíkee nebo zpevněné plochy živičné íl. do 50 mm m 1.4 24,70 345 80 o ono

- úprava v napojení původní asfaltové komunikace a nových obrub 96 m
- viz výkresová příloha Situace

!6 91973,511.1. 822-1 B01 Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm m 14 780 60
-dle pol 15

17 91912,1213 822-1 A01 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená bez těsnícího profilu šířkv 10 mm, hloubky 25 mm 711 14 138.00 i O v? no
- dle pol, ,15
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ROUCHOVANÝ

Por. č Číslo Číslo Zkrácený popis M.j. Množství Cena v Kč Hmotnost v i
po]. položkv ceníku ■> jednotková dodávka montáž jednotková ccikun |

1S 93600.1.002 823-1 A01. Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 í 
- > Cant iUadových bloků, kotveni 
-irrdie ová příloha Situace
Spt dik cr kpol 18

ks 2 5.26,00 I 052.00
---------

0 finO

19 Předběžná cena Zi Uvhcn v přístřešek, krytá plocha 6,2 x 1.8 m . lavička, zadní a boční stěny, bez cítyíightii ks i 80 000.00 160 000,00
o.oooj

- ocelová zinkovaná konstrukce, zadní a boční stenv z kaleného skla.
zastřešení komůrkovým, polykarbonátcm, lavička ze dřeva.

20 99722,1551 822-I B01 Vodorovná doprava sutí bez naloženi, se složením ze sypkých materiálů do 1 km 
- asfaltová suť dle po!. 3 odd.] 0,220*20 = 5 t

21 997224 559 822-1 BOi Příplatek za další 1 km přes 1 km
- na skládku ve vzdálenosti 1.0 km. (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své, nabídce) 9 * 5 = 45 t

!
op 997224.561 822-1 BOI Vodorovná doprava suti bez naloženi, se složením z kusových materiálů do 1 km

- betonová dlažba dle pol, 1 odd. 1 0.255*292 = 75 t
- obrubníky dle pol. 4 odd, 1 - 0,205*162 — 34 t

23 997224 569 822-1 B01 Příplatek za další 1. km přes 1 kin
- na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 9 * J09 «* 981 t

t

24 997224 815 822-! BO) Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce betonového 
-dle pol. 22 109 t

25 997224845 822-1 B01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z asfaltových povrchů 
- dle pol. 20

!

26 99822,5111 822-1 ADI Přesun hmot pro komunikace $ krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
- součet celkových hmotností jednotlivých oddílů

t 0.000

9 - Ostatní konstrukce a práce celkem 1S7 64Q.00 10 131.40 0,000


