
FOND VYSOČINY
PROGRAM „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM 

HOSPODÁŘSTVÍ 2020“
SMLOUVA O POSKYTNUTI DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

ID FV02767.0067

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: 27670067 

a
Obec Záborná 
se sídlem:
IČO:
zastoupená:
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Záborná 49, 588 13 Polná 
00543781
Josefem Koubkem, starostou obce

Česká národní banka 
94-7113681/0710

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Obec Záborná, splašková kanalizace + ČOV“, 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 285 000 Kč (slovy: 
dvěstěosmdesátpěttisíc 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 730 404 Kč
Výše dotace v Kč 285 000 Kč
Výše dotace v % 39,02 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 60,98 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 445 404 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.
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nej později 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. 2020, nej později však do 31.10. 2021. 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, 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) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku souvisejícího 

se zpracování projektů sloužících k zasíťování nezastavěných pozemků,
l) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku souvisejícího s 

vyhledáním a napojením 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:
a) nákup služeb spočívajících ve vypracování studií (pouze podprogram C), generelů, 

projektových dokumentací a provedení hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných 
vrtů,

b) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku spočívajícího ve vypracování studií (pouze 
podprogram C), generelů, projektových dokumentací a provedení hydrogeologických 
průzkumů nebo průzkumných vrtů,
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c) pořízení dlouhodobého hmotného majetku spočívajícího ve vypracování studií (pouze 
podprogram C), 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,
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, 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 FV02767.0067“,

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 nej později 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,
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f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor 
je umístěn na www.fondvysocinv.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 30.11. 2021. 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 projektu,
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 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:
a) umístit na výstupech projektu typu studií, generelů nebo projektových dokumentací 

„Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke 
stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.
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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 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 Ing. Radek Zvolánek, tel. 564 602 363 email zvolanek.r@kr- 
vvsocina.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.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

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.

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

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

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

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

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

O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
12. 5. 2020 usnesením č. 0251/03/2020/ZK.

5)

6)

7)

8)

9)

10)

V V Jihlavě dne “i 06. 2020

Josef Kojuíiek 
starosta^ obce

Ing. Bc. Martin Hyský 
člen rady kraje

7
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Evidenční čísi© (žadatel nevyplňuje) ' ' ;
Kód elektronické žádosti (po
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data” v záhlaví formuláře)

Název programu
PROJEKTOVÁ
HOSPODÁŘS

PŘÍPRAVY ve VODNÍM 
rvi 2020

Název projektu
OBFC 2ÁBORNÁ, okres Jihlava, SPLASKOVA
KANALIZACE + ČOV

Podprogram Odvádění a čištěni odpadních vod

IČO: 00543781

Přesný název: Obec Zábomá

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, 5p: Zábomá 49/1

Identifikační údaje žadatele Obec: Zábomá

PSČ; 58813

Sídlo polty: Polná

Název banky: Česká národní banka

statutární zástupce žadatele 
¥ případě, kdy pm právní úkon

Číslo účtu:

Titul;

94-7113681/0/10

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

Příjmení: KOUSEK

Funkce:

Titul:

starosta obce Zábomá

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro arávní úkon Jméno:
podáni žádosti je nutné více osoč, 
umdrnu ss všechny tyto oso by

Prameni:

Funkce:



;-'Op'A'ť- ';?? X "KXiéXX ZXOX-Xií

Zfrf M *’)X:h„C, jz- ’xx'f 
.vívo-út oiirata vyřešit; <ve íír.:

X': r ^ ; 7.'/:/h ,"f;Up X' ■" :!\ ;

V' obci Zábomá není k datu uobám žé~k r mr.o -ý
program vybudována obecní čistírna oZ-c-friZ- : ■, •- k 
této ČOV adekvátní funkční systém r«dvf,-;ěr.í 
odpadních vod, tedy veřejná kata táce • oň:te hr, 
systému odkanalizování, včetně oodílRéte. 
odkanalizování každé z připojovaných ne -v-sl'.
V obd Zábomá není vybudován ani veísj:.;’ .v.:./ - Z, 
což působí v běžném roce obd r.ě:-!a~-s,í ;:.z.ť: L.r. u 
důvodu nedostatku pitné vody místníci: „:’d* •' 
zásobení spotřebiště.
Prioritním záměrem obce pro rríSn ^bovbi.’e xteiste 
přípravu stavby veřejného 'ňoncrudu a tea.v 
zajištění příslušných povc#en: a financ; Iv- ctevbe
t A'7budCž'i?r5t.
S ohledem ne charakter staveniště (síť rcv'iime: c 
'vysokým zastoupením komunikace ;e uicte e KvV- '-'i 
j'najeiki.’ kraje Vyscčine, kterou bude nuteé stavbě i: 
cat i išiý stejně jako rnísiní "on ‘uržkaee, ,i -.v? ’4 temZy 
se stísněnými poměry, spod.), by’ ptemdr: záměr oc<>:. 
Záborné rozšířen,
(Záměrem je tedy rsalhcmei obě stavby ncoíe-ěně, rap-., 
j-v bezprosiřscfí; časové sousbcinosiL láteře is 
recitovat oanc'%; po obou sí?v>-áe-. spv.sčr.ě,
|c;;p2 dojde k podstatriámy zlevnění obou smyate

J



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)

jPrabmeís.T: JiZjs dekernau'see p:r řzeerv :: :2 me:;/ 
orr ,w.tí mdndiczšcr. íepeó r r vr/úr vmarpí 
spmšlvmé hcr.cdzrcs ; Ž'7';.
Ooúuruar-icics réléadiú:. polks? ram ?/c
projednán; stabm. c mecíníly doičatýcn pozervv, 
správu: :r.žs”sýiokýur, ski, lomozila sk v o se e s 
potočnými '■•'cárj státní spramy. 
pse zpraememou b o. n/maném: a -1ol:o -a .;--.jerí 
trajišíšr-cm mma žádáno o vy •děr,; Rcťra; v : 
jumímšní šramy (Cavea-1 úřad Peloid 
(Soi/čáříí dva je rovněž **píě:<: l,„mrogm;.K.d'rlélc 
pmrakvmm vlsoot: sovlov, věstím 'póconerr 
jprvzkvuvj po,lrprm pr. ovčáci rámovm'1 ::é, v/.oýč 
pověru siravarlšiš -:-r .ra-ral.o rirj oblev v Z" \
Tom, lc;:& řeše,.: je oby/ldé or. stavby sm rm ,~l AV; 
rozsel'1,» A-i ”'”v1 dth:. AAdr ‘šleT,
lolurraníaee bude návrh oddíl 4d: kerračr.err/l.e 
sysíérnu, -fčeďe návňu Amamračnícb culcrs'l 
radnoiíivé n-rnevitosd
Součástí Pij bude -• ávrh rr-echsr.icku-oi...<-.sA AA. v 
odpadních vod s in:egruranln rnemrarmký' 
predčišfěmrn, iemr,oh.ňiínnýn' aer? Čním m: .4,,-var • 
aktivační nádrži, dos&zovad cáčči pro ee,ra ml ls:u z 
vyčištěné odpadni vody s odtahem kalu do 
uskiadňovací nádrže s kapacitou cca 70 až 90 dnů a 
vypouštěním vyčištěné vody do vodoteče.
Recipientem pro dané úzernl je Zátaorenský potok, 
klen/ je
pravostranným přítokem Ochozskéňo potoka, který je 
na území města Poiná přítokem vodohospodářsky 
významného toky - Šlapanky.
Území obce náleží k Povodí Vltavy, číslo 
hydroíogíckého pořadí je 1-09-01-0470.
Výčet objektů, které budou řešeny dokumentací Je 
uveden v příloze k žádosti, kdy součástí cenové 
nabídky projektanta íng.Kličky je doložen orientační 
propočet stavby sestavený nad záměrem investora pří 
určení základní charakteristiky stavby.
Konfigurace a předběžná jednání s vybranými vlastníky 
oozemků předpokládají veřejnou kanalizací v celém 
-Qzsahu jako gravitační - samospádovou.

•v •sieve --•it’ miov ■ vrr/i’
ř opíšu kom:: rmikare pmjeku 
oomů'2 rjaký x oudo mií pro ně 
kuftkreci: příuos, jhK íc z/epčv 
jejich podmíniv ■ atp.

Záměr obce realizovat předmětnou síarbv mřejr ? 
kanalizace a CO V je přínosem pro celou obecZábm A. 
Současný počet obyvatel obce Záborná (-ví PPI 2) s,n
2S6 trvale žijících obyvatel.
S ohledem na zájem mladých občanů obce Záborná o
aydlení se předpokládá setrvalý stav, příp. mírný nárůst 
počtu obyvatel
3 ohledem na rozvoj obce a potřebnou kapacitní 
-ezarvu ČOV, bude tato navržena o kapacitě cca 400
HO.
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'=■! *'■

!”- ' - - c x y jako poskytovatele grantu

:.e Z exp í»c 'ini y ■
; ->šb /kjňBris >~>i< .;>
tíntířmr: -■ cw.-y-nV/; eksi: >. ■<■'■
Biéih zkušenosti a bíbÍíbbc!
;jiohli?ů (pí,‘áéváiJžárorci): kdo
■7B0C pB.mkí .BBiUOVsi {cřf;X-
zbbíbtb! y',<i'<Ťíi>ir)*>:;hin,
< ;iki.i :4 knrnd; toké ctíya.yzztítí 
krcky ■ -BrfetB rnus-j- yoiirJk/.i -v, 
ř/»r projetá ’ni vr-aiki <vér<; >,<■ •: 
c-vctí.*./ -vsfe vvšídii*v. /tíi,,-/
,X'~ V'* tí " ;.tí‘ í^tOV

- tí .m í ~í ' r- ’• -\>c
Z\.‘J , '?f jí •=.m' ' w : .‘Z

: i’í- iíiší/iř1'1,
Lc.' ':i^?'<'e',rov'.,A%áC‘ic>i-

>íí <■• ai.,nii - : .
'řtí 'i'’1' '‘tí ‘ 6 íi^C1? uíc r ■ '■ . '

,, i-iiřik r,-? ,íív :>j“í1”aííí!hc- 
"j! ':u ^ - tíaříť'*»á>(J ťr.sti,-'. sídliště ^ •
■oKtí,% Z /* :-' - 03tí>ié syor.strji^s 5" Z ^-!
inras.iUíai!ij z cprava komunik&d
rok 2013 - oprava silničních propustků
rok 2014- oprava kanalizace, drobná opravy
komunikací
rok 2017 - 2018 - zajišťování vodních zdrojů 
- zajištění běžného chodu obce
Všechny uvedené akce byly úspěšné : vk* -: ám r 
uvedeny do provozu. Ke stavbám ' ;aí. :e .: . -
zajistit pro rieprojednaieinost vlasuvickoprá • tí 
poměrů Rozhodnutí o umístění stavby

yi\do *c
„ ř:. yuft’r ,tí.'tí'tír.o/;ct. ■
w •*' 'vtí-/ -v ve,-.»,->, _ ,
tok i- ■ Zřítí ’ c,. ř"! /’ - m,
“-,V i 7t . >B,,4jí <‘ý'š "%- 
' i

1-v*-

i télkové nálcSady na 
■projalo 730 404 Kč 10IJS00 %

c.oraná výše 28S 000 ICC 'ftí

- z toho investiční 
dotace 28S 000 Kč 100,00 ilíý

%- z toho neinvestiční 
dotace Kč tí»

Spoluúčast žadatele 445 404 Hřt. %

- z toho investiční 
spoluúčast 44II <4Ct4 Kč 100.00 %

- z tohů neinvestiční 
spoluúčast í<č %

tí a; ' ' - ' *,* .v '-„er^f cjjte vhodnou variantu)
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ilnancovánírn daného projekt:; mí nároc na odpočet der § z cnder.á dcerco ■ □

žadatel není plátcem DPH jg

#

5. KolítéŠtíilí - ; <t-‘ ' ’ - < >
Z*«ro>js Pní." <yh>-~*.C , ’ ■
Zacsisi roohfašvje, že zsibímo''•. “ 3 e „má 2- ' c. e ~ \ --J ;
svého iména {obrn5oú C. ,< § mb -meí < |?'dcp ró_-. m 'e> i ® ■? * > -
účely 300Imstr&ee čs :é ; j ro mm' - Pr.

10, > *••■ mbP<:/ .4 •'.I * -> .... .
tífUÁCiÍZS« í .C'.X,VV-.•, 1, ř , ‘.*1 • • <.

Žadatel prohlašuje, is;
a) má vypíPámá >■ "• - > ’7 ~ '-»*< v- *- - it; j . '
státnímu rozpočtu oc-,« c hůi <.'<■ J>< rób/,■/*■ uňJ>n, <v v 7/-> . 7;(J'ř 
zabezpečeni, zdrai >a;Jr~ >g ^'Oiá > romví; t .7?, ' f .,,, ■-,<-* pr.wro ' 
životního prostředí, r;- sf i,”'*, gípí.?/ rr," im-vye ’-•/ tlení '..rod? o. ... ' '
infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz ti žadatel 
není v likvidaci.

11, Prohlášení .acmes.-' Oce vn „CuJh re’* ‘plf.-cje roemm „m / ■ “* ’
období shodrš a k-Pcr?< á“r>r , , <-*„{■»_ i •?,■;.'aipf_ Vet;. -><-(/ oro-m w ■> ., ■
Žadatel premia?.,?- m ,o; ' z-vm' -x-w^v pos^od/irs'c' ■

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

12.1. Základní a specifická kriteria pro posuzování projektů
12.2. Doklad - náležitosti dle zák. 6. 250/2000 Sb. o sozpočt pravidlech územních 
rozpočtů
12.3. Cenová nabídka, Ing.Vfadimír Klička, Projekce VH staveb £. 06/2020

V Záborné dne 23,3.2020 ..................„J,...... ............
Vro r o, OrénoOs ~ oc„

Sic*' ié ’
\é$í ’/.Cč/záec". ”“-C-.&0

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



bodě 18
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SPECIFICKÁ KRITÉRIA:
Podprogram B - Ochrana a čištění odpadních vod

a) Charakter území, v němž je stavba navrhována : (bodové rozpětí 0-16 bodů) 
lokalita bez vazby na ochranu přírody nebo ochranu vodních zdrojů 0 bodů

Záborenský potok je přítokem Ochozského potoka, který je přítokem vodohospodářsky 
významného toku Siapanka, kolem které je vyhlášena soustava Natura 2000
obecným zájmem je zajištění přítoku čištěných vod do území 10 bodů

min. 2 oblasti předchozího bodu 16 bodů

b) Počet řešených trvale bydlících obyvatel {bodové rozpětí 0-8 bodů)
počet obyvatel 0-24 0 bodů
počet obyvatel 25-49 1 bod
počet obyvatel 50-99 2 body
počet obyvatel 100- 199 3 body
počet obyvatel 200 - 293 4 body
počet obyvatel 300 - 399 5 bodů
počet obyvatel 400 - 499 6 bodů
počet obyvatel 500 - 999 7 bodů
počet obyvatel 1000 a více 8 bodů

c) návaznost na předchozí zrealizovaná opatření {bodové rozpětí 0-4 body)
Více body bude ohodnocena návaznost navrhovaného projektu na stávající opatření v řešené 

obcí nebo její místní částí, a ío v návaznost projektová nebo realizační (stavební).
nejedná se o návaznost na stávající řešení 0 bodů
jedná se o návaznost projektovou neb© realizační 3 body
jedná se o návaznost projektovou i realizační 6 bodů

/ návaznost projektová - dřívější zpracování PD, které se nepodařilo vfastnicko-právně 
vypořádat.

návaznost realizační - není /

Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele.

Doklad č. 12.1. Základní a specifická kriteria, stran 3, strana 3



2020_06 OBEC ZÁBORNÁ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + ČOV

CENOVÁ KALKULACE / CENOVÁ NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

ČÍSLO : 2020 / 6

STAVBA: OBEC ZÁBORNÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD ZÁBORNÁ 

SUPEN PD ; DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR)
Dokumentace pro výše uvedenou stavbu bude zpracována v rozsahu a členění předepsaném 
Vyhláákou č. 499/2006 Sb,, o dokumentaci staveb, ve stupni DUR / Dokumentace pro uzemní řízení / 
Technické řešení bude zpracováno v souladu s Vyhláškou í. 501/2006 Sb,, o obecných požadavcích 
na využíváni území, ve znění pozdějších předpisů

INVESTOR AKCE :
Název OBEC ZÁBORNÁ

Žábo má 49/1,588 13 Polná 
zastupuje Josef KOUBEK - starosta obce 
IČ 543781
DIČ neplátce DPH

Česká národní banka, č.účtu i 94-7113681/0710

Kontakt mob.: +420603806205, e-mail.: obec@zaborna.cz

ZPRACOVATEL NABÍDKY:
Název Ing.Viadimír KLIČKA - Projekce VH staveb
Sídlo Boršov 57, 588 05 Dušejov
Provozovna Rantířovská 9, 586 05 Jihlava
zastupuje Ing. Vladimír KLIČKA
IČ 62796836
DIČ CZ 6712261237

ČS a.s., Jihlava, č.účtu : 1466321329/0800 

Kontakt mob.i 603243494, e-mail.: projekce.klicka@seznam.cz

ORIENT. CENA STAVBY bez DPH 37 406,40 tis. Kč
DPH 21 % 7 855,34 tis. Kč
včetně DPH 45 261,74 tis. Kč

: toho:
část stavební bez DPH 33 995,40 tis. Kč
část technologická bez DPH 3 411,00 tis. Kč

( Propočet doložen v příloze CN )

NABÍDKOVÁ CENAZA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE :
stanovení doloženo:
příloha 1 VLASTNÍ CENOVÁ KALKULACE (PŘEDMĚTEM NABÍDKY)

CENA 
DPH 21% 
CELKEM

603 640,0 Kč
126 764,4 Kč /započtena bude sazba DPH platná v době fakturace za předmět plnění/
730 404,4 Kč

Přílohy : 1) Vlastní cenová kalkulace
2) Výpočet ceny PD dle ceníku projektových prací
3) Sazebník projektových a planografických prací
4) Výpočet ceny - sestavení smluv pro PD

počet stran : 3-A4 
počet straty! 2 A4 
počet straň : 1 A4 
počet stran : 1A4

Nabídku zpracoval: 20.03.2020 /

Rozděiovník:

1) Obec Záborná - starosta obce
2) Projekce Klička - archív /


