
KUJIP01C5D7C

FOND VYSOČINY
PROGRAM „ČISTÁ VODA 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")

ID FV02742.0050 
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: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 27420050

a
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 43383513
zastoupený: Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1622321399/0800

Cl. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou - generel odvodnění města - aktualizace", 
blíže 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.
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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 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 1 270 000 Kč
Výše dotace v Kč 300 000 Kč
Výše dotace v % 23,62 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 76,38 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 970 000 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové 
náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2, 
výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl 
příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů 
(tj. 40 %), 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 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

6) Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení 
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř věsí L 352, 24. 12. 2013, s. 1).
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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 
nejdříve ode dne 1. 4. 2019, nejpozději však do 30. 9. 2020. Pouze vtomtp 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) daně, s výjimkou uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy,
b) dotace a dary,
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady včetně pojistného na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění Příjemce za zaměstnance,
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
e) úhrada úvěrů a půjček,
f) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
g) náklady na pohoštění,
h) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení ksíti,

bankovní poplatky,..... ),
i) náklady na publicitu,
j) alkohol a tabákové výrobky,
k) zpracování projektů sloužících k zasíťování nezastavěných pozemků,
l) vyhledání a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody 

v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze skupinového vodovodu.

4) Uznatelné náklady projektu jsou nákup služeb, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 
a pořízení dlouhodobého hmotného majetku spočívajícího ve vypracování generelů, 
projektových dokumentací a provedení hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných 
vrtů.

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,
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b) realizovat projekt při dodržováni 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 evidencí sledovány odděleně ve vztahu 
k projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektů). 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 FV02742.0050 “,

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,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace nebo www.fondvvsociny.cz, a to nejpozději do 
31.10. 2020. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- 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.,
- kopie smlouvy s dodavatelem prací na realizaci akce,
- jeden výtisk projektové dokumentace nebo hydrogeologického posudku se sponzorským 

vzkazem Kraje Vysočina dle ČI. 10 odst. 3 této smlouvy, který bude vrácen zpět,
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat 

následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady 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
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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

■ v (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, na 
internetových stránkách, v publikacích apod. uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem. 1

2) Na výstupech projektu typu projektových dokumentací nebo jiných dokumentací uvede 
Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je 
ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.

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

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 3 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 3 let od nabytí platnosti této 
smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou 
organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního 
charakteru či jeho část podpořenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a 
předchozího písemného souhlasu Kraje.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.
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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 veškeroď nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel. 564 602 363 email zvolanek.r@kr- 
vysocina.cz.

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve ČI. 2 této 
smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného 
v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek 
této smlouvy.

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

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

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

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
14. 5. 2019 usnesením č. 0242/03/2019/ZK.

V:. dne 1 2. 06. 2019 2 i 06. 2019
V Jihlavě dne...........................

Svaz vodovodů a kanalizací
©Ždarsko

Vodárenská 2 
591 01 Žďár nad Sázavou

Ing/Petr Leopold
místopředseda předsednictva

Ing. Bc. Martin Hyský 
člen rady kraje
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KrajVysoam
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

.Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) .

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

FV02742-21_03_19-28

Název programu ČISTÁ VODA 2019

Název projektu

Podprogram

Žďár nad Sázavou - generel odvodnění města - 
aktualizace

Odvádění a čištění odpadních vod

Identifikační údaje žadatele

IČO: 43383513

Přesný název: Svaz vodovodů a kanalizací Žďárskó

Právní forma: Právnická osoba - svazek obcí

Ulice, čp: Vodárenská 2

Obec: Žďár nad Sázavou

PSČ: 59101

Sídlo pošty: Žďár nad Sázavou

Název banky: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1622321399/0800

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

Titul: Ing.

Jméno: Petr

Příjmení: Leopold

Funkce: místopředseda předsednictva

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:

g



Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Ivana

Příjmení: Kalábová

Email: kalabova@vaszr.cz

Tel.: 602794355

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obcí, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší 
administrativní jednotku (např. 
obvod ORP, okres, ceiý kraj)

město Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

& v

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 Žďár nad Sázavou má k dispozici generel
odvodnění, který byl vypracován v roce 2008 a je nutné 
provést jeho aktualizaci. Výstupem generelu odvodnění 
města je především koncepce odvodnění pro výhledové 
období a posouzení dopadu rozvojových lokalit na 
stokovou síť. Generel kanalizace, jako územně 
plánovací podklad, slouží pro aktualizaci územního 
plánu města a bude použit jako jeden z podkladů pro 
návrh parametrů plánované intenzifikace ČOV Žďár 
nad Sázavou a posoudí odlehčovací komory v souladu 
s novelou vodního zákona č. 113/2018 Sb.

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)

Projekt bude řešit posouzení stávajícího a návrhového 
stavu stokové sítě města Žďár nad Sázavou. Součástí 
projektu bude: doplnění podkladů o povodí a stokové 
síti, měrná kampaň, příprava dat pro model, převzetí 
podkladů od zadavatele a jejich kontrola, zpracování 
podkladů, sestavení výpočtového modelu, kalibrace a 
verifikace modelu, posouzení stávajícího stavu sítě, 
posouzení výhledového stavu sítě, návrh opatření na 
síti.

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

Cílovou skupinou jsou obyvatelé města Žďár nad
Sázavou - 21 833 obyvatel. Cílem je postupná věcně 
správná úprava kanalizační sítě města tak, aby 
splňovala požadavky na bezproblémové odvádění 
dešťových a splaškových vod.



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

zahájení projektu: 1.4.2019, ukončení projektu: červen 
2020

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

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko v součinnosti s
VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPLEČNOSTÍ, a.s.
Brno, divize Žďár nad Sázavou a ve spolupráci s 
příslušnými obcemi městy již zajišťoval zpracování ' 
generelů odvodnění pro Nové Město na Moravě,
Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a Velkou
Bíteš.

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 1 270 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 300 000 Kč 23,62 %

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

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 970 000 Kč 76,38 %

- z toho investiční 
spoluúčast 970 000 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 Kl

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 
živótního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12.

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

1. popis naplnění specifických kritérií, 2. doklad o právní subjektivitě žadatele - výpis 
z rejstříku dobrovoléno svazku obcí, seznam členských obcí Svazu vodovodů a 
kanalizací Žďársko, 3. doložení náležitostí dle zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 4. kopie cenové nabídky

V e Žďáře nad Sázavou dne 21.3.2019
Razítko, jméno/a a podpis/y 

statutárního
zástupce/zástupců žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 
15 Výzvy k předkládání projektů

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

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

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

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



Příloha č. 1 - naplnění specifických kritérií Podprogramu B - Odvádění
a čištění odpadních vod

a) Charakter území, v němž jsou opatření navrhována
Charakter území, v němž jsou opatření navrhována - řešené území se nachází v Chráněné 
krajinné oblasti Zďárské vrchy a v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

b) počet řešených ekvivalentních obyvatel (EG)
Aktualizace generelu odvodnění města Žďár nad Sázavou bude řešit 34 500 EO

c) návaznost na stávající řešení
Návaznost na předchozí zrealizovaná opatření - generel vychází z již realizovaných 
záměrů a staveb provedených v souvislosti s výstavbou páteřních kanalizačních sběračů a 
CO V, je v souladu s PRVK kraje z hlediska koncepce odvádění odpadních vpd 
v aglomeraci Žďár nad Sázavou a navazuje na generel zpracovaný v roce 2008.

Vypracovala dne 21.3.2019 
Ing. Ivana Kalábová / /,



SMLOUVA, o dílo č. 09/19/SIH/88S
uzavřená dle ustanovení § 25,86 aiíásl. občanského zákoníku 89/2012 Sb. v plamem znění

W amciová mxB>icm.o 
Divize ŽíJár nad Sázavou

7. 03,

ěj,
Rsř,

ít.

Článek: I
,, Smluvní strany

1. Objednatel:
Svaž vodovodů a kanalizací Žďársko 

: se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
■ zastoupený Ing. Dagmarou.Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva 

Osoby oprávněně jednat:
Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 
Ing, Petr Leopold, místopředseda předsednictva 
IČO: 433 83 513, DIČ: CZ 43.3 83 513
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Žďár nad Sázavou, c. u, 162232Í399/Q800 v/' ~ v /
Zapsaný u Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou dne 1. 4. 1993 pod 6. j. Reg. 8/93, /M.PýMv-ft&rh

(dále jen objednatel)

yWwt^T

n
h
\J/*flr]£$tLp$LO'v&

2. Zhotovitel:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s, 
se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno
zastoupená: Ing. Karlem Fuchsem, ředitelem .divize Žďár nad Sázavou VODÁRENSKÉ 
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a, s., Studentská. 1133,5912.1 Žďár.nad Sázavou, na základě 
plné moci ze dne 2, 1, 2014 
IČO: 49455842, DIČ: CZ49455842
Bankovní: spojem: KB Žďár nad Sázavou, c. ú. 1806751/0100 
Zapsána: u Krajského soudu v Brně, B 1181

(dále jen 7.hofovilel)

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem .díla je vypracování generelu s názvem „Žďár nad Sázavou — generel 
odvodnění města. - aktualizace'4 (projekt posouzení stávajícího á návrhového stavu stokové, 
sítě Města Žďár nad Sázavou), dále jen: dílo. Podrobný generel bude: zpracován, v rozsahu 
zastaveného území města Žďár nad Sázavou bez místních částí. Zpracovatel vezme v úvahu 
rozvojová území vymezená v platném územním plánu města.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo na svůj naklad pro .objednatele provést, a to v souladu se zněním 
této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně, provedené dílo, převzít, á zaplatit zhotoviteli smluvně 
sjednanou částku způsobem dle této smlouvy.

Článek III.
Specifikace požadovaných činností zhotovitelé

1. Doplnění p odkladů o povodí a stokové síti
(a) Geodetické: doměření části kanalizační sítě ve správě SVK Žďársko
(b) Zaměření a pasportizace odlchčovacích komor
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2. Měrná kampaň
(a) Měření srážek a průtoků na min. 3 místech po dobu 2 měsíců
(b) _Y:i onitoring baíastních vod

3. Příprava dat pro model

4. Převzetí podkladů od zadavatele a jejich kontrola
(a) Gencrei odvodnění města Žďár nad Sázavou. AQUA PROCON, červen 2008
■(b) Seznam staveb realkovaných v letech 2008 -.2018
(c) Základní data o stávající stokové síti z GIS ve formátu SHP file
(d) Stavební stav stok á objektů na stokové síti
(e) Problémová místa na stokové síti, - dle údajů provozovatele
(i) Projektové dokumentace připravovaných akcí, které má zadavatel k dispozici

5. Zpracování podkladů, sestaveni výpočtového modelu

6. Kalibracea verifikace hydrodynamického modelu kanalizační sítě
7. Posouzení stávajícího stavu stokové sítě ve.

(a) Bilanční posouzení odlchčovacícii komor na základě historické řady dešťů, stanovení 
množství vody a znečištění, přepadající ze všech odiehčovacích komor do recipientů 
v průběhu roku a z něho vyplývající zatížení recipientů.. Provedení výpočtu 
jednotlivých odiehčovacích komor na stávající stokové síti - poměr ředění,, roční 
přepadlý objem, počet přepadů, celkové přepadlé znečištění.

(b) Stanovení: kvality vody přitékající na ČOV za bezdeštného: Období í v době deště 
v rozsahu platné vod. legislativy.

8. Posouzení: návrhového stavů stokově sítě vč.

(a) Bilanční posouzení odiehčovacích komor na základě historické řady dešťů, stanovení 
množství vody a znečištění přepadající ze všech odiehčovacích. komor do recipientů 
v průběhu roku a z něho vyplývající zatížení recipientů. Provedení výpočtu 
jednotlivých: odiehčovacích komor na stávající stokové síti - poměr ředění, roční 
přepadlý obj em, počet přepadů, celkové přepadle, znečištění,

(b) . Stanovení kvality vody přitékající na ČQV za bezdeštného období i v době deště 
v rozsahu platné Vod, legislativy..

9. Návrhy opatření
(a) Určení, problémových míst
(b) Návrh na zrušení nebo úpravu OK 8 (Santir.iho)
(e) Návrh základní koncepce řešení problémů stokové sítě, případně možných variant 

řešení.
(d) Návrh zásadních technických opatření na stokové síti - rekonstrukce částí stokové sítě, 

dešťové nádrže (umístění, provoz), nový návrh nastavení: odiehčovacích komor 
v souladu s novelou vodního zákona c, 113/2.01.8 Sb.

(e) Posouzení stokové sítě z pohledu parametrů plánované intenzifikace ČOV Žďár and 
Sázavou

(í) Objemový odhad nákladů na. realizaci navrhovaných opatření

(g) Stanovení priorit z hlediska zvýšení ochrany toku a z hlediska územního plánování 
rozvoje města.

10. Koncept generelu
(a) Zapracování připomínek.
(b) Zpracování a odsouhlasení závěrečné: dokumentace vč. stanoviska města, Vodoprávního 

úřadu a správce povodí.
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i 1,. čistopis generelu (Generel odvodnění bude předán ve třech vyhotoveních v listinné podobě 
a v di gitální podobě na CD (1 vyhotovení),

Článek IV.
v
Cm a místo plnění

1. Místem plnění díla j e sídlo obj ednatele.

2. Doba plnění:
(a) zahájení díla: 01. 04. 2019
(b) dokončení díla: 30. 06. 2020

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za splněíií předmětu Smlouvy podle ěl. II,. -a.'III, této smlouvy je stanovena dohodou 
o ceně podle zákona č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění jako cena pevná ve výši 
1 270 000,- KČ bez DPH.

č. Popis
Cena bez 

DPH
1 Doplnění podkladů o povodí a stokové síti 50 000 Kč
2 Měrná kampaň 400 000 Kč
3. Příprava dat pro model 20 ooo Ke
4 Převzetí podkladů od zadavatele a jejich kontrola 50. 000 Kč
■5 Zpracování podkladů, sestavení výpočtového modelu 70 000 Kč
6 Kalibrace a verifikace modelu. 50 000 Kč
7 Posouzení stávajícího stavu sítě 250 .000 Kč
8 Posouzení výhledového stavu, sítě 250 000 Kč
9 . Návrh opatření na síti 90 000 Kč
10 Koncept generelu (ve. stanovisek příslušných orgánů) 30 000 Kč
11 Čistopis 10000 Kč

Celkem bez DPH 1 270 000 Kč

Článek VI.
Zaplacení ceny

1. Dílo bude uhrazeno po řádném dokončení a předání objednateli na základě faktury 
vystavené zhotovitelem.

2. Faktura bude současně daňovým dokladem.
3. Splatnost faktury se stanovuje na 15 dní ode. dne doručení objednateli

4. Daň z přidané hodnoty bude upravená a fakturována podle zákonů a předpisů platných 
v době fakturace,

článek VII.
Součinnost objednatele

1. Objednatel poskytne v součinnosti s městem. Žďár nad Sázavou zpracovateli platný územní 
plán města v digitální podobě;
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článek VHL
Odpovědnost £a vady, záruka

1, Záruka za dílo činí minimálně 60 měsíců a počíná plynout ode dne: odevzdání díla 
objednateli. Pro: uplatnění záruk a odpovědnosti platí ust. § 2615 až 261S, a § 2630 zákona 
č. 89/2012 Sb. Zhotovitel odpovídá, za to,, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této 
smlouvy a že po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této 
smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zákonnou či jinou nezbytnou 
nutnost změn v provádění díla. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny 
použitím podkladů převzatých od objednatele: a zhotovitel ani při vynaložení veškeré

; - odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na. ni upozornil objednatele,, ale, ten
na jejich použití trval. 'Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které vzniknou 
tím, že dílo nebylo provedeno, podle smlouvy v odpovídající .kvalitě. Práva a odpovědnosti 
za vady objednatel uplatní řádnou reklamací v písemné formě.

Článek IX.
Ostatní Ujednání

1. Dílo bude předáno zhotovitelem 3x v papírové formě a 2x v digitální podobě na CD. 
Pro. vypracování matematického modelu budou použity simulační metody pomocí 
programového prostředku MIKE URBAN.

2. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec rozsahu předmětu díla dle této smlouvy, 
budou sjednány formou oboustranně potvrzeného dodatku smlouvy o dílo.

3, Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení případných změn díla navržených zhotovitelem.

4, Zhotovitel je oprávněn provést Část. díla pomocí třetí odborně způsobilé osoby 
(poridodavatelc), pokud tento poddodavatel byl předem písemně odsouhlasen.; objednatelem. 
Zhotovitel nemá právo, pověřit provedením díla nebo jeho dílčí části jinou osobu, pokud 
k tomu nemá písemný souhlas objednatele.

Článek X.
Smluvní pokuty

1, V případě prodlení s dokončením, díla dle této smlouvy se. zhotovitel zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výší 0,1 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit, smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení úhrady 
faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady,

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit, jen oboustranně odsouhlasenými písemnými 
průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež. musí být,jako takové označeny a právoplatně 
potvrzeny oběma: smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu 
režimu j ako smlouva.

2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po i vyhotovení.

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel, výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 
s ohledem na. zákon č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a rovněž še zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této

Stránka. 4 z 5



smlouvě v rozsahu a .za. podmínek vyplývajících z příslušných právních, předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím., ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužiji tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy 
a informace získané od objednatele smí, zhotovitel použít pouze, pro účely vyplývající z této 
smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s- předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že ze strany objednatele: bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

. ' některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí 
informace: týkající sc této smlouvy a jejího plnění.

4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
V informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Tato smlouvá nabývá platnosti 
dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Účastníci smlouvy se. dohodli, že zákonnou 
povinnost dle: § 5 očist. 2 zákona Č. .340/2:015 Sb., v platném znění, (zákon o registru smluv) 
splní objednatel.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ve Žďáfc nad Sázavou 07, 03, 2019 Vc Žďáfc nad Sázavou

SvjKs: vodovodu o. IvAnvioKStC,.! 
Žďársko

w Vodárenská 2 
591 01 Žďárnaď Sázavou

/%-
Ing/ Dagmar Zvěřinová ř' 
předsedkyně předsednictva 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

<§»á Sfi S i #
WVgP AKCIOVÁ SPOISČMQSÍ, a, s.

Soběšfcké 820/166, lesná, 638 00 Srno 
-25-

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize Žďár naci Sázavou
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.
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