
FOND VYSOČINY
PROGRAM „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM 

HOSPODÁŘSTVÍ 2020“
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 FV02767.0061 

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 7Ó890749
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: 27670061 

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

Sklené 40, 591 01 Žďár nad Sázavou 
00842354
Ing. Josefem Huškem, starostou obce

Komerční banka, a.s.
36726751/0100

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Intenzifikace kořenové čističky odpadních vod v obci Sklené 
- odstraňováni fosforu", 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 84 805 Kč (slovy: 
osmdesátčtyřitisíceosmsetpět 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 145 805 Kč
Výše dotace v Kč 84 805 Kč
Výše dotace v % 58,16 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 41,84 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 61 000 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.

2



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. 2020, nejpozději 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 nej později 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 FV02767.0061“,

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,
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f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor 
je umístěn na www.fondvysociny.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.

Cl. 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.

6



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 
12. 5. 2020 usnesením č. 0251/03/2020/ZK.

11 06. 2020
V Jihlavě dne

28

Ing. Josef Hušek 
starosta obce

Ing. Bc. Martin Hyský 
člen rady kraje

OBEC SKLENÉ
Sklené 40

591 01 Žcfár nad Sázavou 
IČ: 008 42 354

7
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Kraj Vysočina í
FOND VYSOČINY

- Imi ůfšyfjz^,'
ZADOST O POSKYTNUT! DOTACE Z FONDŮ...VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)

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

i FV02767-26 03 20-44

Název programu PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM 
HOSPODÁŘSTVÍ 2020

Název projektu

Podprogram

Intenzifikace kořenové čističky odpadních vod v 
obci Sklené - odstraňováni fosforu

Odvádění a čištění odpadních vod

Identifikační údaje žadatele

IČO: 00842354

Přesný název: Obec Sklené

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, čp: Sklené 40/1

Obec: Sklené

PSČ: 59101

Sídlo pošty: Žďár nad Sázavou

Název banky: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 36726751/0100

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob,

Titul: Ing.

Jméno: Josef

Příjmení: Hušek

Funkce: starosta

Titul:
Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon Jméno:
podání žádosti je nutné více osob. 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: Josef

Příjmení: Hušek

Email: josefh@unet.cz

Tel.: 724182086

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)

Projekt bude realizován v obci Sklené, okres Žďár nad 
Sázavou. Obec leží v Chráněné krajinné oblasti 
"Žďárské vrchy”. Všechny plochy, na kterých bude 
realizován projekt, jsou ve vlastnictví obce Sklené

2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podáni žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout, jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Důvodem podání žádosti na projektovou dokumentaci 
pro realizaci uvedeného projektu je dokončení 
kompletní revitalizace a intenzifikace kořenové čističky 
odpadních vod (KČOV), která má za cíl zlepšit kvalitu 
vypouštěných vod z KČOV. V současné době máme už 
zpracovanou projektovou dokumentací na projekt 
'Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky 
odpadních vod v obci Sklené" včetně stavebního^ 
povolení, který řeší zvýšení účinnosti stávající KČOV 
'zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod do 
povrchových vod - lamberský potok), a zvýšení její 
opacity ze 135 na 150 EO. Předložený projekt by se 
rsěl zaměřit na odstraňování fosforu ve vypouštěných 
pdpadních vodách z KČOV. Na snižování fosforu u tak 
nalých KČOV je v poslední době vyvíjen čím dál větší 
lak, jak z Povodí Vltavy, tak z orgánů životního 
prostředí. V konečném důsledku by se mělo zlepšit:
Kvalita vypouštěných odpadních vod z KČOV
Kapacita KČOV
Obsah fosforu v odpadních vodách vypouštěných z 

(ČOV (snížení jeho obsahu)
Celkové zlepšení životního prostředí v CHKO Žďárské 
rchy



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)

Obsahem předloženého projektu je doplnění stávající 
projektové dokumentace na revitalizaci a intenzifikaci 
stávající KČOV o projektovou dokumentaci na zařízeni 
pro sráženi fosforu ve vypouštěných vodách z KČOV.
Na základě této projektové dokumentace bude 
doplněno do technologického toku KČOV zařízení na 
srážení fosforu ve vypouštěných odpadních vodách do 
Lamberského potoka. Projektová dokumentace tohoto 
zařízení bude na úrovni pro stavební povolení a 
samotnou realizaci, a bude obsahovat:
- Úpravu a doplnění technologického toku v KČOV
- Návrh zařízení na odstraňování fosforu. Navrhované 
zařízení sníží obsah fosforu ve vypouštěných vodách o 
60%,
- Návrh řešení objektu, ve kterém bude srážecí zařízení 
umístěno - předpokládaná plocha 4 x 4m,
- Návrh usazovací nádrže na fosfor u objektu se 
zařízením na srážení fosforu - předpokládaná plocha 
do 3x3 metry.
- Návrh řešení elektro a MaR pro připojení uvedených 
zařízení na stávající elektrozařízení KČOV.
- Položkový rozpočet včetně elektro

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

Cílovými skupinami daného projektu jsou:
- Obyvatelé obce Sklené s trvalým pobytem a rekreanti
- Zvýšení kapacity KČOV - možnost rozvoje obce
- Zlepšení kvality životního prostředí
- Subjekty nacházející se na toku
- Zlepšeni kvality vypouštěných odpadních vod - 
snížení
obsahu fosforu
- Navazující vodoteče na Lamberský potok - zlepšení 
kvality
povrchových vod

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

Časový harmonogram:
Objednání projektu na zařízení pro srážení fosforu

7/2020
Dokončeni a převzetí zpracovaného projektu

9/2020



6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizaci podobných akcí; jaké 
máte zkušeností s realizaci 
projektů (podávání žádosti); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt byl zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Obec Sklené má zkušenosti s realizací podobných 
akcí. Jako příklad lze uvést za poslední tři roky:
- Zajištění zpracování projekční dokumentace 
"Modernizace vodojemu a vodních zdrojů v obci
Sklené"
Dle tohoto projektu proběhla realizace v roce 2019.
- Zajištění zpracování projekční dokumentace na 
projekt "Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky 
odpadních vod v obcí Sklené"
Poznámka - na tento projekt navazuje projekční 
dokumentace, která je součástí této žádosti. 
Zpracovatelem projektu (technologická a stavební část) 
je odborná projekční kancelář "Filipendula s.r.o.", která 
má s danou problematikou letité zkušenosti a má 
autorizaci pro daný typ staveb.

7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 
odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uváději náklady včetně
DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 145 805 Kč 100,00 0//o

Požadovaná výše 
dotace 84 805 Kč 58,16 0//Q

- z toho investiční 
dotace 84 805 Kč 100,00 0//o

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 Qí/o

Spoluúčast žadatele 61 000 Kč 41,84 %

- z toho investiční 
spoluúčast 61 000 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

□

žadatel není plátcem DPH 0

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancováni 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 
zabezpečeni, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považuji Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní 
infrastruktury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci,

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

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

Příloha č, 1 - Specifická kritéria
Příloha Č.2 - Formulář k zákonu č. 250/2000 Sb.
Příloha č.3 - Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce - volba starosty 
Příloha č.4 - Nabídka f. FILIPENDULA s.r.o. - Nabídka projektu revitalizace KČOV 
Sklené
Příloha č.5 - Nabídka f. 4-control s.r.o, - Nabídka elektro a MaR - (elektrická část)

OBEC SKLENÉ
Sklené 40

591 01 Ždár nad Sázavou 
iČ: 008 42 354

dne 26.3,2020V Skleném
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 předkládáni projektů

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

je žádost včetně dokladů nutných k posouzeni žádostí připravena k podání die 
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 poliše dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER



Příloha č,1

Naplnění specifických kritérií

Předložený projekt v rámci programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 
2020“, Podprogram B - „Odvádění a čištění odpadních vod" se týká zpracování projektové 
dokumentace pro realizaci projektu pod názvem „Intenzifikace kořenové čističky odpadních vod v obci 
Sklené - odstraňování fosforu".

Specifická kritéria daného projektu:

- Zvýšení odstraňování fosforu z odpadních vod ze stávající kořenové čističky odpadních vod 
(KČOV) po realizaci její revitalizace a intenzifikace.

- Zvýši se kvalita vypouštěných odpadních vod povrchových vod - do Lamberského potoka. Bude 
tím splněn trvalý požadavek Povodí Vltavy z hlediska snižováni zátěže daného vodního toku 
Fosforem.

- Z hlediska ochrany přírody dojde k odstranění znečištěni odpadních vod v Chráněné krajinné 
oblasti „Žďárské vrchy".

- Dané řešení umožní v rámci daného projektu zvýšit kapacitu EO obce ze 135 na 150 bez vlivu 
na životní prostředí a umožní to další rozvoj obce.

- Zpracovaná projekční dokumentace bude navazovat na již zpracovanou dokumentaci projektu 
„Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky odpadních vod v obci Sklené'1, na který je už vydáno 
stavební povolení. Uvedený zpracovaný projekt už řeší odstraňování dusíku.
Jedná se o návaznost projekční i realizační.

- Předložený projekt navazuje na Strategii rozvoje Kraje Vysočina - Prioritní oblast 3, Opatření 3.5. 
a splňuje jeden z bodů v „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace obce Sklené", část D,

OBEC SKLENE 
Sklené 40

591 01 Ždar nad Sázavou 
10:008 42 354



Bod 1 - volba starosty a místostarosty:

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestáno vi-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 
a místostarosty veřejně hlasováním. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení 
návrhů na změnu způsobu hlasování, Žádné návrhy nebyly podány.

Ná vrh usn eseni:
Zastupitelstvo obce Sklené schvaluje volbu starosty i místostarosty obce veřejným 
hlasováním.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi sc: 0 

Usnesení ě, 3/ZO-UST/2018 bylo schváleno,

Předsedající dále.upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 
nezvoleni žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty, O jednotlivých 
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení 
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátu na funkcí starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány 
následující návrhy: Členové zastupitelstva navrhli zvolit do funkce starosty Ing. Josefa Huška. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené volí starostou Ing. Josefa Huška.

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 1) Zdrželi se: 1 

Usnesení č. 4/ZO-UST/2ÍI18 bylo schváleno.

Po zvoleni starosty převzal novy starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající*4).

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty1 a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty, Byly 
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Josef Hušek navrhl zvolit do funkce 
místostarosty Františka Koláře. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své 
stauovisko Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sklené volí nustosíarostou Františka Koláře.

Výsledek hlasováni: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

Usnesení L 5/ZO-UST/2018 bylo schváleno.



Michal Sperling - Síořesiovky.cz
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Unvestor

Obec Sklené 
Obecní úřad Sklené,
Sklené 40, 591 01

Žďár nad Sázavou
Vážený pan starosta Josef Hušek

724 182 086

josefh@unet.cz

Kořenovky.cz
Ing, Míchal Šperlíng 
775 25 65 96 
michaI@korenovky.cz

Filípendula s r. o.
Milady Horákové 54a 
Praha 7 
170 00 
IČ; 24179311 
DIČ; CZ24179311

Kořenovkv r.7 - Mileriv Horákové 64 a Praho 7 www knrenovkv r.7



Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
je mi ctí, že Vám můžu předložit nabídku na zhotovení projektu pro odstranění fosforu Vaší 
kořenové čistírny v obcí Sklené.

Těším se na spolupráci a společné potěšení z podařeného díla!

í

Michal Šperling

Kořenovky.cz 
775 25 65 96 
michai@korenovky.cz

Kořenovkv nz - Miiadv Horákové 54 a Praha 7 www korenovkv r.7



Kořenovky.cz - Milady Horákové 54 a, Praha 7 - www.korenovky.cz



Obec Sklené má jednotnou kanalizaci, která je svedena do kořenové čističky odpadních 
vod (dále KČOV). Jelikož se do obecní kanalizace dostává velké množství balastních vod, 
které při přívalových deštích vyplavují sedimentované nečistoty ze štěrbinové nádrže dále 
do kořenových polí, došlo za léta provozu k částečnému zanesení kořenových polí.

Dále je tlak z hlediska rozvoje obce na zvýšení kapacity čističky a také na zlepšení kvality 
vypouštěných vod. Z toho důvodu obec připravila v roce 2019 projekt na revitalizaci a in
tenzifikaci KČOV, včetně všech potřebných povolení od státních orgánů.

Kraj Vysočina však v roce 2019 přišel s požadavkem u projektů realizovaných za pomoci 
dotací kraje Vysočina na odstraňování fosforu ve vypouštěných odpadních vodách z 
KČOV.

Rozsah opatření v už připravovaných projektech z roku 2019:

- Odklonění nátoku pramenů a přepadů z rybníčku do kanalizace.

- Zlepšení odlehčovací schopnosti odlehčovacích komor

- Škrcení průtoku za štěrbinovou nádrží, úprava sedimentančí nádrže

- Částečné odtěžení materiálu stávajících horizontálních polí a jeho náhrada novým

- Vytvoření vertikálních pulzně skrápěných filtrů na stávajících horizontálních 

kořenových polích.

Rozsah opatření v nabízeném projektu:

- Návrh zařízení na srážení fosforu v odpadních vodách z KČOV 

-Navrhovaná technologie zaručí snížení množství fosforu o 60%.

- Návrh řešení objektu, ve kterém bude srážecí zařízení umístěno

- velkost objektu na srážení bude navržena v rozměrech cca 4x4 m.

Kořenovky.cz - Milady Horákové 54 a, Praha 7 - www.korenovky.cz



Projektová dokumentace řeší zařízení na srážení fosforu včetně projektové dokumentace 
objektu, ve kterém bude srážecí zařízení umístěno. Projekt elektro zařízení KČOV pro na
pojení zařízení na srážení fosforu není součástí tohoto projektu a má samostatný projekt

Obsah projektu:

Technická zpráva - popis koncepce řešení

Schéma - umístění zařízení na snížení fosforu do současného návrhu řešení systému 

KČOV

Výkresy - řešení zařízení na odstraňování fosforu na úrovni výkresů pro stavební povolení

a samotné realizace

Popis požadavků na elektroinstalaci

Cena projektu včetně položkového rozpočtu:................  95 000 Kč bez DPH.

Doba dodání - 2 měsíce po objednávce projektu ze strany investora.

Používáme elektřinu ze 100% obnovitelných zdrojů, přidejte se i Vy!

energies



4control s.r.o.

Třebíčská 774, 594 01 Velké Meziříčí 
IČ; 05841330 1 DIČ; CZ05841330

CENOVÁ NABÍDKA č. NA2002Í

Akce (název stavby) i Projektová dokumentace_ ČOV Sklené
Část: Elektro a MaR

Zelena firma

Zadavatel: Obec Skelné (Zpracovatel: 4control s.r.o.
Adresa: Sklené 40 [Adresa: Třebíčská 774,

591 01 Zdar nad Sázavou 594 01 Velké Meziříčí
Tel/fax: Tei/fax: 725 000 120
E-mail obec.sk] ene# auick.cz E-mail infoiffi4conlrai.cz
Zastupuje: Josef Hušek Zpracoval: Petr Jeřábek
popt.ze dne: 18.3.2020 DIČ: CZ05841330
OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY
platnost cenové nabídky: 
dodací Shůta ; 
platební podmínky:

3 měsíce
2020
splatnost 14 dní I

záruka : 24 měsíců na dodávky i

Souhrnné položky nabídky IVU Počet J Cena/MJ Cena celkem j

projekt DpPS elektro a MaR kpl 1 25 500 Kč 25 500 Kč
0 Kč
0 KČ
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Celková cenová nabídka bez DPH 25 500 Kč
Pozn,:
předdaná dokumentace bude obsahovat:

Výrobní projektovou dokumentaci rozvaděče, specifikaci materiálu+ Výkaz Výměr.
Výtisk dokumentace 3x, předání dokumentace v eiektroniské podobě PDF.

■ 1 r ■ ■■
< Vřel s.r.o. @


