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FOND VYSOČINY
PROGRAM „Bezpečná silnice 2020“

Podprogram B: Zastávky veřejné linkové dopravy 

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")

(FV02748.0008)

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

číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 027480008

Městys Vojnův Městec
adresa: Vojnův Městec 27, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295761
zastoupen: Mgr. Karlem Rykrem, starostou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu: 123125081/0300

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Autobusová zastávka 2020“, 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.

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 64 263 Kč (slovy:
šedesátčtyřitisícedvěstěšedesáttři koruny české).

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 128 526 Kč
Výše dotace v Kč 64 263 Kč
Výše dotace v % 50 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 50 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 64 263 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.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. 7. 2021. 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 výší 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, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na publicitu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, ...),
j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného 

zaměstnavatelem,
k) nájem,
l) projektová dokumentace,
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m) zařízení staveniště,
n) vyřízení příslušných povolení včetně správních poplatků,
o) náklady na zpracování projektové žádosti,
p) pořízení dlouhodobého hmotného majetku - výstavba autobusových zálivů, 

osvětlení přechodů pro chodce, veřejné osvětlení nesouvisející s osvětlením 
nástupiště nebo čekárny, přístřešku, 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), 
vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení (včetně „zastávkových" 
dopravních značek IJ 4a, b, c), nástřik přechodu pro chodce, úprava chodníku 
nesouvisející se stavbou nástupiště, mobiliář, který není pevnou součástí 
přístřešku, čekárny nebo nástupiště (např. samostatná lavička, odpadkový koš 
apod.),

q) drobný hmotný dlouhodobý majetek - výstavba autobusových zálivů, osvětlení 
přechodů pro chodce, veřejné osvětlení nesouvisející s osvětlením nástupiště nebo 
čekárny, přístřešku, 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), vodorovné dopravní 
značení, svislé dopravní značení (včetně „zastávkových" dopravních značek IJ 4a, 
b, c), nástřik přechodu pro chodce, úprava chodníku nesouvisející se stavbou 
nástupiště, mobiliář, který není pevnou součástí přístřešku, čekárny nebo 
nástupiště (např. samostatná lavička, odpadkový koš apod.),

r) nákup služeb souvisejících s vybudováním autobusových zálivů, osvětlení 
přechodů pro chodce, veřejného osvětlení nesouvisející s osvětlením nástupiště 
nebo čekárny, přístřešku, výstavbou zastávek sloužících pro městskou hromadnou 
dopravu (vyjma zastávek, které dle schválených podkladů Kraje Vysočina budou po 
realizaci stavebních prací využity i linkovou veřejnou dopravou), vodorovným 
dopravním značením, svislým dopravním značením (včetně „zastávkových" 
dopravních značek IJ 4a, b, c), nástřikem přechodu pro chodce, úpravou chodníku 
nesouvisející se stavbou nástupiště, mobiliářem, který není pevnou součástí 
přístřešku, čekárny nebo nástupiště (např. samostatná lavička, odpadkový koš 
apod.).

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku - nástupiště podél autobusových 

zastávek určených pro linkové spoje, přístřešky a čekárny včetně mobiliáře 
přístřešku, čekárny nebo nástupiště, který je jejich pevnou součástí (pevné 
ukotvení lavičky, odpadkového koše apod.), osvětlení výhradně vnitřních a 
venkovních prostor přístřešku, čekárny nebo nástupiště zastávek veřejné linkové 
dopravy (vyjma veřejného osvětlení),

b) drobný hmotný dlouhodobý majetek - nástupiště podél autobusových zastávek 
určených pro linkové spoje, přístřešky a čekárny včetně mobiliáře přístřešku, 
čekárny nebo nástupiště, který je jejich pevnou součástí (pevné ukotvení lavičky, 
odpadkového koše apod.), osvětlení výhradně vnitřních a venkovních prostor 
přístřešku, čekárny nebo nástupiště zastávek veřejné linkové dopravy (vyjma 
veřejného osvětlení)

c) 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 
související s rozebráním a opětovným složením stávajícího chodníku).
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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 celkových nákladů na projekt (např. analytickým 
účtem, účelovým 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 FV02748.0008",

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 data 
ukončení realizace projektu uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy). 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.fondvvsociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 31. 8. 2021. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
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- 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 v prostoru zastávky samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina", 

kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3) této 
smlouvy.

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
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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 či jeho část 
podpořenou z dotace prodat, pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je:
Radek Žižka, tel: 564 602 192, email: zizka.r@kr-vysocina.cz a 
Mirka Vaňková, tel: 564 602 181, email: vankova.m@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
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změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, 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 
16. 6. 2020 usnesením č. 0298/04/2020/ZK.

n „ 21 07, 2021
V £...íé-M; JiGiríiy. dne V Jihlavě dne............................

Mgrf Karel Rykr 
/ sprostá

Ing. Jan Hyliš 
člen rady kraje

MÉSTYSVdlNOV MĚSTEC
© Vojnův Městec 27
591 01 Žďár nad Sázavou

tel.+ fax: 566 659 327 
IČO: 00295761 DIČ: CZ00295761
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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)

ImSyBi

Název programu BEZPEČNÁ SILNICE 2020

Název projektu Autobusová zastávka 2020

Podprogram Zastávky veřejné linkové dopravy

IČO: 00295761

Přesný název: Městys Vojnův Městec

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, čp: Vojnův Městec 27/1

Identifikační údaje žadatele Obec: Vojnův Městec

PSČ: 59101

Sídlo pošty: Žďár nad Sázavou

Název banky: Československá obchodní banka, 
a.s.

Číslo účtu: 123125081/0300

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul: Mgr.

Jméno: Karel

podání žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení: Rykr

Funkce: starosta

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:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Martin

Příjmení: Havlíček

Email: mistostarosta@vojnuvmestec.cz

Tel.: 773897333

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

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

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

Vojnův Městec, okr. Žďár nad Sázavou, pare. č, 1664

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...

Současný nevyhovující stav autobusové zastávky, 
chceme zlepšit zázemí pro čekající cestující.

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)

Výměna oken, nová podlaha, vnitřní oprava omítek a 
obložení zdi, oprava střechy a žlabů, vnější fasáda, 
avička, odpadkový koš.



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

Cílová skupina projektu jsou cestující, budou mít 
možnost čekat na autobusový spoj v nově opravené 
zastávce, kde se budou cítit příjemně.

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájeni 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

7/2020 - 5/2021

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizaci 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

Veškeré práce bude provádět odborná firma a 
objednáním zboží z katalogu.

7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit
nHnnřfíf DPH na i/Qfr/n//

Celkové náklady na 
projekt 128 526 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 64 263 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
dotace 64 263 Kč 100,00 %

náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Urn.

částky uvádějte v celých Kč Spoluúčast žadatele 64 263 Kč 50,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast 64 263 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 o

žadatel není plátcem DPH o

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 1.1. do 31.12..

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očíslujte
je.)
Příloha č. 1 - Specifická kritéria
Příloha č, 2 - Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb,, o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů
Příloha č. 3 - Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti 
Příloha č. 4 - Vyjádření příslušného stavebního úřadu
Příloha č. 5 - Podrobný položkový rozpis nákladů projektu wliWi VůlNůw wí§f le
Příloha č. 6 - Fotodokumentace stávajícího stavu © Vojnův Městec 27

591 01 Žďár nad Sázavou 
tel.+ fax: 566 659 327 

IČO: 00295761 DIČ: CZ00295761

Mg a. KAÍÍ6L. p\CK

V Vojnův Městec dne 20.4.2020
// j /..............y.J.s\í/:cx„z: 3......

Razítko, jménči/a a podpis/y 
statutárního

zástupce)zástupců žadatele

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



Příloha č, 1 - Doklad č. 1 nutný k posouzení žádosti o dotaci z programu

BEZPEČNÁ SILNÍCE 2020
Podprogram B: Zastávky veřejné linkové dopravy

Specifická kritéria

a) významnost silnice
9 bodů - silnice I. třídy

b) výstavba a modernizace zastávek veřejné linkové dopravy
0 bodů - modernizace stávajících zastávek veřejné linkové dopravy

c) rozsah úpravy zastávek veřejné linkové dopravy
4 body - výstavba nebo modernizace pouze čekárny /přístřešku

d) velikost obce dle údajů ČSÚ k 31.12.2018 
6 bodů - obec do 2500 obyvatel

Jméno a podpis statutárního zástupce obce:
MĚSTťS VOMŮV MĚSTEC
© Vojnův Městec 27

1 591 01 Žďár nad Sázavou
. > tel.+ fax: 566 659 327

/ IČO: 00295761 DIČ: CZ00295761



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Zastávka Vojnův Městec Objednatel: Městys Vojnův Městec IČ:

Druh stavby: Projektant: Lukáš Dohnal IČ: 72858818

Lokalita: Vojnův Městec Zhotovitel: Josef Strašil IČ: 45908613

Začátek výstavby: 1.5.2020 Konec výstavby: 3.5.2021 Položek: 48

JKSO: 801 Zpracoval: Lukáš Dohnal Datum: 13.3.2020

Rozpočtové náklady ¥ Kč
A Základní rozpočtové náklady 3 | Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 20 614,05 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 18 529,52 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 21 078,95 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 28 902,64 Provozní vlivy 0,00
Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 4 724,39
Přesun hmot a sutí 2 889,99
ZRN celkem 96 740,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 96 740,00
Základ 21% 96 740,00 DPH 21% 20 315,40 Celkem včetně DPH 117 055,00

Projektant

íí

Lokáš Dohnal
PROJEKTOVĚ PRÁCE

TECHNICKÝ DOZOR STAVEB
jyNade Míejnem 446, 582 66 Krucemburk 

IČO: 72858818, tel, 606 217 111

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Josef
fmníP^is 

^Hluboká 13
jČO: 45908613

// ^ ■‘Jflý/f'fIC:CZ54°3190287 

[Datum, razítko a podpis
Poznámka:

#



Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Zastávka Vojnův Městec

Vojnův Městec

Lukáš Dohnal

Objednatel: Městys Vojnův Městec

Projektant: Lukáš Dohnal

Zhotovitel: Josef Strašil

Zpracováno dne: 13.3.2020

Objekt jKód I Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) 1 3 0 1 Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
A Podlaha 5 348,05 8 655,60 14 003,66 9,11
A 11 Přípravné a přidružené práce 11,92 4 245,80 4 257,72 4,04
A 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevn 5 336,13 4 409,80 9 745,93 5,07
B Vnitřní omítky 5 802,39 9 693,14 15 495,53 0,25
B 60 Omítky ze suchých směsí 230,58 1 777,02 2 007,60 0,06
B 61 Úprava povrchů vnitřní 1 147,05 3 124,19 4 271,24 0,09
B 766 Konstrukce truhlářské 1 404,66 2 037,37 3 442,03 0,07
B 771 Podlahy z dlaždic 1 808,40 927,57 2 735,97 0,02
B 784 Malby 1 211,70 1 827,00 3 038,70 0,01
C Vnější omítky 6 861,50 8 360,86 15 222,36 0,18
C 60 Omítky ze suchých směsí 3 437,87 5 996,02 9 433,89 0,15
C 771 Podlahy z dlaždic 2 236,81 1 148,42 3 385,23 0,03
c 784 Malby 1 186,82 1 216,42 2 403,25 0,01
D Podhled a dřevěné prvky 10 458,05 17 051,29 27 509,33 0,33
D 766 Konstrukce truhlářské 8 340,18 17 051,29 25 391,47 0,31
D Ostatní materiál 2 117,87 0,00 2 117,87 0,03
E Okna 10 766,77 3 153,18 13 919,95 0,19
E 31 Zdi podpěrné a volné 10 462,42 1 854,76 12 317,18 0,17
E 764 Konstrukce klempířské 304,35 1 298,42 1 602,77 0,02
F Klempířské prvky 7192,55 3 396,15 10 588,70 0,08
F 764 Konstrukce klempířské 4 586,03 3 396,15 7 982,18 0,06
F Ostatní materiál 2 606,52 0,00 2 606,52 0,02

96 740,00Celkem:



..

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

C Objekt Kód

A
A 11

1 A 113106121R00
2 A 1131073Q5R0Q
3 A 979083117R00
4 A 979990001R00

A 59
5 A 596111111R00
6 A 59245308

B
B 60

7" B 602022142R00
B 61

8 B 612100031RA0
g B 622481211RT2

B 766
10 B 766411123R00
11 B 61418010
12 B 762412101R00
13 B 783626200R00
14 B 61189998

B 771
15 B 59764241
16 B 771475014R00

B 784
17 B 784402801R00
18 B 784221101R00
19 B 784255322R00

C
C 60

Zastávka Vojnův Městec

Vojnův Městec

801

Zkrácený popis I Varianta
Rozměry
Podlaha
Přípravné a přidružené práce
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 
Odstranění podkladu,kam.těžené íl.5 cm 
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 
Poplatek za skládku stavební suti
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných 
Kladení dlažby zámková 1barva, lože z kam.do 4 cm 
Dlažba Diton přírodní 20x10x6 
Vnitřní omítky 
Omítky ze suchých směsí 
Stuk na stěnách vnitřních, ručně 
Úprava povrchů vnitřní ~
Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových 
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny 
včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu Baumit 
Konstrukce truhlářské
Obložení stěn pi. do 1 m2 palubkami MD, š. 10 cm 
Lišta smrková třístranné opracovaná 
Montáž olištování spár stěn 
Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování 
Palubka podlahová SM tl. 24 mm šíře 146 mm-j. C 
Podlahy z dlaždic
Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm 
Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm
Malby
Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 
Penetrace podkladu
Malba Dulux expert matt light, barva, 2 x
Vnější omítky 
Omítky ze suchých směsí

Doba výstavby: 368 dní Objednatel: Městys Vojnův Městec

Začátek výstavby: 1.5,2020 Projektant: Lukáš Dohnal

Konec výstavby: 3.5.2021 Zhotovitel: Josef Strašil

Zpracováno dne: 13.3.2020 Zpracoval: Lukáš Dohnal
M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t)

cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem i Jednot. I Celkem I
5 348,05 8 655,60 14 003,66 9,11

11,92 4 245,80 4 257,72 4,04
m2 16,300 45,30 0,00 738,39 738,39 0,14 2.25
m2 16,300 38,61 0,00 629,34 629,34 0,11 1,79
t 4,042 314,99 11,92 1 261,27 1 273,19 0,00 0,00
t 4,042 400,00 0,00 1 616,80 1 616,80 0,00 0,00
šných ploch 5 336,13 4 409,80 9 745,93 5,07
m2 16,300 324,01 871,56 4 409,80 5 281.36 0.17 2,72
m2 17,930 249,00 4 464,57 0,00 4 464,57 0,13 2,35

5 802,39 9 693,14 15 495,53 0,25
230,58 1 777,02 2 007,60 0,06

m2 21,000 95,60 230,58 1 777,02 2 007,60 0,00 0,06
1 147,05 3124,19 4 271,24 0,09

m2 1,500 124,49 13,26 173,48 186,74 0,01 0,01
m2 21,000 194,50 1 133,79 2 950,71 4 084,50 0,00 0,08

1 404,66 2 037,37 3 442,03 0,07
m2 5,000 281,01 24,70 1 380,35 1 405,05 0.00 0,00
m 16,600 11,54 191,56 0,00 191,56 0,00 0,01
m 15,600 13,69 59,75 153,82 213,56 0,00 0,00
m2 5,000 127,00 131,80 503,20 635,00 0,00 0,00
m2 5,000 199,37 996,85 0,00 996,85 0,01 0,06

1 808,40 927,57 2 735,97 0,02
kus 38,000 45,39 1 724,82 0,00 1 724,82 0,00 0,02
rn 10,500 96,30 83,58 927,57 1 011,15 0,00 0,00

1 211,70 1 827,00 3 038,70 0,01
m2 21,000 25,01 1,89 523,32 525,21 0,00 0,00
m2 42,000 34,99 983,22 486,36 1 469,58 0.00 0,01
m2 21,000 49,71 226,59 817,32 1 043,91 0,00 0,00

6 861,50 8 360,86 15 222,36 0,18
3 437,87 5 996,02 9 433,89 0,15
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612100031RAO Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových m2 
622481211RT2 Montáž výztužné sítě (períinky) do stěrky-stěny m2

včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu Baumit 
602015187RT5 Omítka stěn tenkovrstvá weber.pas silikon m2

zatíraná, zrnitost 1,0 mm 
771 Podlahy z dlaždic
771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, ímel.výška 10 cm m
59764241 Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm kus
784 ' Malby
784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místností H do 3.8 m m2 
784221101R00 Penetrace podkladu m2

Podhled a dřevěné prvky 
766 Konstrukce truhlářské
61191685 Palubka obkladová SM tloušťka 12,5 šíře 96 mm A/B m2 
766421232R00 Obložení podhledů jednod. palubkami DB š. do 8 cm m2
783626200R00 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování m2 
61418010 Lišta smrková třístranné opracovaná m
762412101R00 Montáž olištování spár stěn m
766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm.dl.do 160 cm kus

Ostatní materiál
61187553 Deska parapetní smrkové dřevo šířka 35 cm m
61187550 Deska parapetní smrkové dřevo šířka 20 cm m

Okna
31 Zdi podpěrné a volné
766629301R00 Montáž oken dřevěných plochy do 1,50 m2 kus
61110405 Okno dřevěné fixní 800/1000 kus
311271177RT4 Zdivo z tvárníc Ytong hladkých ti. 30 cm m2

tvárnice P 2 - 400, 599 X 249 x 300 mm
764 Konstrukce klempířské
764900050RAA Demontáž oplechování parapetů m

z plechu pozinkovaného
764908301R00 Oplechování parapetů, rš 200 mm m

Klempířské prvky
764 Konstrukce klempířské
764904203R00 Lindab štítové lemování vrchní vč. demontáže m
764900035RAA Demontáž podokapních žlabů půlkruhových m

z plechu pozinkovaného
764919511R00 M.žlabů z lak.plech podokapní půlkruhové rš 250mm m 
764919595R00 M.kotlíku žiab.kónick.z lak.pl.pro půl.žl. rš 250 kus
764454802R0G Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m

Ostatní materiál
55351591 Borga hák žlabový 1 = 210 mm prům 125 mm kus
55351600 Borga kotlík žlabový 125/87 kus
55351581 Borga žlab podokapní 5M = prám 125, I = 4 m m
55351606 Borga roura svodová 87 mm, I = 3 m m

Poznámka:

1.500 124.49 13.26 173,48 186,74 0,01 0,01
25,300 194,50 1 365.95 3 554,90 4 920,85 0.00 0,09

25.300 171,00 2 058,66 2 267,64 4 326,30 0,00 0,04

2 236,81 1 148,42 3 385,23 0,03
13.000 96.30 103,48 1 148,42 1 251.90 0,00 0,00
47,000 45,39 2 133,33 0,00 2 133,33 0,00 0,02

1 186,82 1 216,42 2 403,25 0,01
25.300 25.01 2.28 630,48 632,75 0,00 0,00
50,600 34,99 1 184.55 585,95 1 770,49 0,00 0,01

10 458,05 17 051,29 27 509,33 0,33
8 340,18 17 051,29 25 391,47 0,31

43,700 151,85 6 635,85 0,00 6 635,85 0,01 0,27
42,000 289,51 342.30 11 817,12 12 159,42 0,00 0,01
43,700 127,00 1 151,93 4 397,97 5 549,90 0,00 0,01
13,000 11,54 150,02 0,00 150,02 0,00 0,00
12,000 13,69 45,96 118,32 164,28 0,00 0,00
4.000 183,00 14,12 717,88 732,00 0,00 0,00

2117,87 0,00 2117,87 0,03
2,600 368,78 958,83 0,00 958,83 0,01 0,02
4,000 289,76 1 159,04 0,00 1 159,04 0,00 0,01

10 766,77 3 153,18 13 919,95 0,19
10 462,42 1 854,76 12 317,18 0,17

4,000 443,51 140,60 1 633,42 1 774,02 0,00 0,00
4,000 2424,39 9 697,56 0,00 9 697,56 0,02 0,07
0,800 1 057,00 624,26 221,34 845,60 0,13 0,10

304,35 1 298,42 1 602,77 0,02
4,000 41,10 0,00 164,40 164,40 0,00 0,01

3,200 449,49 304,35 1 134,02 1 438,37 0,00 0,01
7 192,55 3 396,15 10 588,70 0,08
4 586,03 3 396,15 7 982,18 0,06

19,000 339,50 4 586,03 1 864,47 6 450,50 0,00 0,02
6,800 64,09 0,00 435,81 435,81 0,00 0,03

6,800 125,50 0,00 853,40 853,40 0,00 0,00
1,000 157,00 0,00 157,00 157,00 0,00 0,00
3,000 28,49 0,00 85,47 85,47 0,00 0,01

2 606,52 0,00 2 606,52 0,02
6,000 103,00 618,00 0,00 618,00 0,00 0,00
1,000 192,33 192,33 0,00 192,33 0,00 0,00
8,000 152,40 1 219,20 0,00 1 219,20 0,00 0,01
3,000 192,33 576,99 0,00 576,99 0,00 0,00

Celkem: 96 740,00
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Úvod Vyrobrv s expedic do -8 hodr

Nádoby na odpad Parková tavič .a č-~ - -

Olejové hospodářství

Skladování •%/' .“-íftSítgnT

Dílenské vybavení Skladem:

Manipulační technika CjsIo produktu

vyoavení mést a obci Cena oez DPH

DLE MÍSTA VYUŽITÍ Cena s DPM

► Průmyslová výroba Hlídací pes.

► Zdravotnictví

► Zemědělství

38 ks 

3829

Koupit

lér To y m* I0 ■
► školy a školky

► Kancelář

► Vybavení sběrnýcti dvorů

► Odpadárskě firmy
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latátííte i.ext vyhledávám

Cvoci Nadc-Dy na copad Odpadkové koše venkovní Dřevěne koše

Nádoby na odpad Úd _-c JI V JI - * w Id's 1

o Nádoby Ra komunální a tfíd.odp
5;:;ad-=iT:

d Kontejnery na ocioad-spoclvýsyp

3> Nádoby 02 BIO 2 O ASTRO odpad

o Nádrže na dešťovou vodu

Nádoby na nebezpečný odpad

Skladem:

Číslo produktu 

Cena bez DPH 

cena s l)R;~
Mádoby na medicsálni odpad

mas
Odpadkové koše vnitřní

3 Odpadkové koše venkovní

Odpadkové koše - popelníky ifc fo wt trst títw 5
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