
KUJIP01C33L2

FOND VYSOČINY
PROGRAM „SPORTOVIŠTĚ 2021“

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 FV02813.0084)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4050005211/6800

a

Obec Chlumětín
se sídlem: Chlumětín 56, 592 02 Chlumětín
IČO: 00531669
zastoupen: Jiřím Vaníčkem, starostou
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 15028751/0100

, Cl- 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Modernizace kulturně sportovního areálu (KSA) Chlumětín", 
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.
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2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou 
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČI. 3 odst.
1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj 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 100 000 Kč (slovy: sto tisíc 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 258 831 Kč
Výše dotace v Kč 100 000 Kč
Výše dotace v % 38,64 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 61,36 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 158 831 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. 60 %), 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 
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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 nejdříve 
ode dne 1.1. 2021, nejpozději však do 31. 12. 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 dani 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 zajištění publicity projektu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

bankovní poplatky, sečení trávy, nákup paliv),
j) mzdové náklady a platy vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
k) vybavení a úpravy dětských koutků a dětských hřišť (např. pískoviště, dětské skluzavky, 

houpačky),
I) projektové dokumentace a studie zadané jiným subjektům.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) výstavba, opravy a udržování, pořízení a technické zhodnocení (vč. podlimitního) 

dlouhodobého hmotného majetku,
b) nákup ostatních služeb včetně dopravy,
c) ostatní osobní výdaje,
d) nákup materiálu,
e) pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku.
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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, ve znění pozdějších 
předpisů.

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, věznění 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 FV02813.0084“,

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.fondvysocinv.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 31. 1. 2022.
Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
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- 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.“
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2) této smlouvy 

originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 
výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,

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, ve znění pozdějších předpisů), 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:
v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém 
provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, 
prostor s umístěným sponzorským vzkazem, či konkrétní majetek podpořený v rámci 
projektu, musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, u označení provozovny, ve 
vývěsce, u otevírací doby apod.). Alternativně je možné vylepit samolepku se 
„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby 
uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy. „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ musí 
být jednoznačně ztotožněn s realizovaným projektem (např. se uvede název 
realizovaného projektu),
v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit “Sponzorský vzkaz 
kraje“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této 
příležitosti vytvářeny,
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verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích 
pořádaných u příležitostí projektu,
v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce 
informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu 
Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení 
image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace 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. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít

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 
a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část 
podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, pronajmout, zastavit 
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.
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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), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Zdeněk Beneš, tel: 564 602 940 email: benes.z@kr- 
vysocina.cz a Mgr. Petr Horký, tel: 564 602 941, email: horkv.p@kr-vysocina.cz .

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3) 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně stím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, 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 
11.5. 2021 usnesením č. 209/03/2021/ZK.

v Chf-whne dne 3/5.8004

//._ e
............................. V.................................. . ..........................................................................

Jiří Vaniček 
starosta

V Jihlavě dne

M/84a*‘8 
..... í e?". .... ..................... .

ŘNDr. J4h Břížďala 
člen/ady kraje

OBEC CHLUMĚTÍN
c Chlumětín 56

592 02 Svratka
IČ: 00531669 DIČ: CZ00531669
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KrajMysocina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje) j

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

** *2***8/

Název programu SPORTOVIŠTĚ 2021

Název projektu ! Modernizace kulturně sportovního areálu (KSA) 
: Chlumětín

| IČO: 00531669

Přesný název: Obec Chlumětín

: Právní forma: Právnická osoba - obec

i Ulice, Čp: Chlumětín 56

Identifikační údaje žadatele Obec: Chlumětín

PSČ: 59202

Sídlo pošty:

Název banky: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 15028751/0100

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno: Jiří
podáni žádosti je nutné více osob, 
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení: Vaniček

Funkce: starosta

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

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

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

Jméno: Jiří

Příjmení: Vaniček

osoba projektu) Email. starosta@chlumetin.cz

Tel: 608700570

Indentifikačni údaje 
zřizovatele (vyplní Jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název:

IČO:

Název banky:
i

CiSlo učtu: j

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)

Obec Chlumětín, okres Žďár nad Sázavou, Kraj ;
Vysočina i

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 cíie 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

Cílem projektu je modernizace sportoviště v obci a 
rozšíření možností pro sportování a tráveni volného 
času občanů obce i návštěvníků obce. Problém, který 
projekt řeší, je zvýšení možnosti sportovních aktivit pro 
jednotlivce i menší kolektivy, pomocí vybudování 
železobetonové odrazové zdi a zkvalitnění hřiště 
pomocí vybudováni oplocení. Oplocením hřiště bude 
docíleno odděleni hřiště od soukromých pozemků se 
zemědělskou činností. Předpokládáme že nové 
možnosti pohybových aktivit pro jednotlivce i kolektiv 
bude zajímává a využívaná. Projekt bude vyřešen 
problém pro sportující jednotlivce a menší kolektivity.



3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu, co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
orgamzovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uveďte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Obsahem projektu modernizace kulturně sportovního 
areálu (KSA) Chlumětín na pozemcích ve vlastnictví 
obce Chlumětín (č.p. 68/61 k.ú.Chlumětín) je vybudovat 
železobetonovou odrazovou zeď (1ks délka 8m, výška 
2,5), která bude umístěna na konci asfaltové plochy, 
která slouží jako tenisové /volejbalové/ nohejbalové 
hříště. Železobetonová odrazová zeď, je vhodná pro 
trénink hry tenisu, squash, fotbalu, házení, jelikož by se 
zeď nacházela pod veřejným osvětlením, tak by bylo 
možné celodenní využití pro více sportovců i 
jednotlivce. Dále je předmětem projektu vybudování 
oplocení hřiště (délka 60 m, výška 2,8-3,0 m), které 
oddělí hřiště od soukromých pozemků se zemědělskou 
Činností.

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

| jejich podmínky atp.

Projekt je zaměřen pro děti, mládež a dospělé. Může 
sloužit občanům obce, návštěvníků obce a přilehlému 
okolí (obyvatelé okolních obcí apod.). Přínosem bude 
další možnost sportovního vyžití.

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

Zpracování projektu - leden/únor 2020
Zpracování žádosti o dotočí - březen 2021
Zahájení realizace projektu - červen 2021
Ukončeni realizace projektu - říjen 2021

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenost/ 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 
povoleni musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Obec Chlumětín kulturní sportovní areál vybudoval před 
30 lety a postupně ho modernizoval svépomocí a 
pomocí dotačních titulů. Tedy zástupci obce Chlumětín 
jíž mají mnohaleté zkušenosti s realizací obdobných 
projektů i jiných projektů za pomocí dotačních titulů 
např. z kraje Vysočina, MMR apod. Žadatel má 
zkušenosti s realizací podobných akcí, které také byly 
realizovány svépomocí.



7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 

odpočet DPH na vstupu, se 
náklady uvádějí bez DPH, Ostatní 
žadatelé uvádějí náklady včetně 
DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt 258 831 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 108 000 Kč 38,64 %

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

----- --- -------
- z toho neinvestiční 
dotace 0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 158 831 Kč 61,36 %

- z toho investiční 
spoluúčast 158 831 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 0 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 souvislostí s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty □

žadatel není plátcem DPH

9. Prohlášení žadatele, že zajisti podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajisti podíl na spolufinancování projektu a souhlasi 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 - stručný popis naplnění specifických kritérií
Příloha č. 3 - doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb.
Příloha č. 4 - kopie dokladu o vlastnictví (výpis z KN)
Příloha č.5- příslušné povolení k realizací stavby dle zákona č. 183/2006 Sb.
Příloha č. 6 - podrobný položkový rozpis
Příloha č. 7 - fotodokumentace stávajícího stavu

V Chlumtíně dne 26.3.2021
?/ ■■ ‘

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 ŽádoŮP'

OBEC CHLUMĚTÍN 
..... chlumětín 56 
(2, 492 02 Svratka .

469 DJČ c200531669

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

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

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

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



OBEC CHLUMĚTÍN

59202 p. Svratka, okres Žďár nad Sázavou

Příloha č.1 - Stručný popis naplnění specifických kritérií k žádosti o dotaci z Kraje 
fond Vysočiny „SPORTOVIŠTĚ 2021"

Modernizace kulturního sportovního areálu (KSA|

a) aktivita žadatele při realizaci výstavby a údržby

Výstavba železobetonové odrazové zdi a oplocení bude realizováno svépomocí (brigádnickou 
činností) s výjimkou odborných prací, které nelze touto činností realizovat. Budou zapojeny 
spolky, které fungují v obci.

b) využitelnost sportoviště pro organizovaný a rekreační sport

Využitelnost sportoviště (KSA) je bez omezení pro širokou sportovní veřejnost. KSA je hodně 
navštěvováno dětmi i s rodiči, mládeží a turisty.

c) časová přístupnost sportoviště

KSA - sportoviště, které je předmětem žádosti a kde se bude nacházet železobetonová 
odrazová zeď a oplocení, je přístupné bez časového omezení,

d) užitečnost a potřebnost projektu

Projekt je velice potřebný pro všechny sportující obyvatele obce Chlumětín, návštěvníky obce 
a obyvatele okolních obcí, a to jak pro jednotlivce, tak pro kolektivní sportování. Odrazová zeď 
bude využita pro několik sportovních aktivit. Realizace projektu bude motivací pro další 
sportovní vyžití obyvatel a návštěvníků. Oploceni zajistí pevné vymezení hřiště od okolní 
krajiny.

e) zaměření projektu

Projekt je zaměřen na modernizaci stávajícího sportoviště (KSA), a to doplněním prvku 
železobetonové odrazové zdi a vybudováním oplocení pro zkvalitnění sportovního vyžití a 
rozšíření sportovních aktivit. Chceme, aby sportoviště bylo zaměřeno pro zajímavější 
sportovní aktivitu včetně možnosti sportovního vyžití jednotlivců, a ne jenom kolektivních 
sportů, které jsou v nynější době epidemie nemožné. Umístění odrazové zdi je u veřejného 
osvětlení v obci, které poskytne možnost celodenního vyžití a využívání sportoviště. Oplocení 
zajistí jasné vymezení prostoru sportoviště.

Ve Chlumětině dne 25. 3. 2021

í'-- o
Jiří Vaniček

Starosta obce Chlumětín

OBEC CHLUMĚTÍN
Chlumětin 56 -

—2 592 02 Svratka -
IČ: 00531669 DČ. C200531669



Krycí hst rozpočtu

Název stavby:
SPOLEČENSKÉHO AREÁLU A
MULTIFUNKČNIHO HŘIŠTĚ PRO 
OBEC CHUMĚTÍN

Objednatel: I/DI

Druh stavby: REKONSTRUKCE AREÁLU KSA Projektant. IČ/DIč:

Lokalita: CHLUMĚTÍN Zhotovíte!: IČ/DIč:

Začátek výstavby: 14.02,2020 Konec výstavby: Položek. 14

JKSO: Zpracoval' Datum: 14.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč
"A Základní rozpočtové náklady .THm. 

N3‘ EJ -1,2, Doplňkové náklady .C4 Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV Dodávky 63 810,94 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0.00

Montáž 47 962,84 Bez pevné podl 0,00 Mimostav, doprava 0.00
PSV Dodávky 8 783,55 Kulturní památka 0.00 Územní vlivy 0,00

Montáž 53 304,75 Provozní vlivy 0,00
"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 3 263,28 NUS z rozpočtu 0,00
Ostatní materiál 36 784,44
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 213 909,80 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 .a/, N0,, Mahaa; 0,00
Základ 15%*"""*- (2 * 13823360,00 DPH 15% 7 s"n :**0,00 Celkem bez DPH <: . ,2213 909,80
áklad21%-**7 34202*83**213 909,80 DPH 21% 37, 3 0644/921,06 Celkem včetnDPH 7/ #537258 830,86

Poznámka;

Projektant Objednatel Zhotovíte!

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita;

ŘĚKONŠŤRÚKCÉ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉHO AREÁLU A 
MULTIFUNKČNIHO HŘIŠTĚ PRO OBEC CHUMĚTÍN

REKONSTRUKCE AREÁLU KSA

Stavební rozpočet - rekapitulace
Objednatel:

Projektant:

CHLUMĚTÍN Zhotovitel-

Zpracováno dne: 14,02.2020Zpracoval:

Objekt Kód Zkrácený popis I Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž ) Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
12 Odkopávky a prokopávky 0,00 2 631,77 2 631,77 0,00
27 Základy 7 735,81 888,16 8 623,97 8,08
31 Zdi podpěrné a volné 40 323,92 9 475.59 49 799,51 16,09
33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 10 767,41 23 830.91 34 598,33 9,25
34 Stěny a příčky 4 983,80 11 136,40 16 120,20 1.20
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické? 8 783,55 53 304,75 62 088,30 0.07
M46 Zemní práce při montážích 0,00 3 263,28 3 263.28 0,00

Ostatní materiál 36 784,44 0,00 36 784,44 1,25

Celkem: 213 909,80



Celkem: 213 909,80

Název stavby:

Druh stavby:

Lokaíi ta:

JKSO:

REKONSTRUKCE KULTURNĚ SPOLEČENSKÉHO
AREÁLU A MULTIFUNKČNIHO HŘITĚ PRO OBEC

REKONSTRUKCE AREÁLU KSA

CHLUMĚTÍN

Doba výstavby. Objednatel'

Projektant:

Ziolovilel:

Zpracoval:

Začátek výstavby:

Konec výstavby'

Zpracováno dne:

14.02 2020

14.02.2020

C Objekt Kód Zkrácený popis 
Rozměry

MJ Množství Gena/MJ 
, (Kč)

Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová 
soustavaDodávka Montáž | Celkem Jednot. [ Celkem

12 g o." ig; dkopávkaprekopávkyasi*******-*/ • ;0t 0.00 27; 24.2 631,77 8,.;, 263177 T 200** *29 0,00 •re’rp’e." ' ‘
1 122201101R00 Odkopávky zapažen v hor. 3 do 100 m3 m3 11,76 186.50 0.00 2 193,24 2 193,24 0,00 0,00 RTS 1/2019
2 122201109R00 Příplatek za lepívost - odkopávky v hor. 3 m3 11.70 37.29 0,00 438,53 438.53 0.00 0,00 RTSI/2019

27 , Základy.gmr” ne Y* :* * ■ T ** -• ■ 7,735,811 : S88.16 i 8 623.97 : 1,*237,4*8 3.08 . 3t". ->2 ^
3 274321321R00 Železobeton základových pásů C 20/25 m3 3.20 2 694,90 7 735,81 888.16 8 623,97 2.53 8.08 RTS 1/2019

31 ' pa; Zdl/pdprviné 2907 ;b*a* -24,: ■ í: 40 323,92 72*019 475,59, ■: $ . '49 799,51 " • .. 4"h :j .46.09 332:2

4 31132182500 Železobeton nadzákladovych zdí pohledový C 30/37 m3 6.00 3 270.00 16 101,54 3 518,46 19 620.00 2,53 15.18 RTS í / 2019
5 311361921RT8 Výztuž nadzákladovych zdi ze svařovaných síti t 0.86 34 929.99 24 222,38 5 957.13 30 179.51 1.05 0,91 RTSI/2019

33 *12 -Sloupy, a: pilll,stožary,a rámové stojky ,80: 800 .2.. : . 1076741 .,0, 23830.91 ■ 34 698,33 • ta 0 Iva 9,25
6 330311811R00 Beton sloupů a pili řú prostý C 25/30 m3 3.24 3 900,00 9 349.21 3 286,79 12 636.00 2.54 8,23 RTS 1/2019
7 331142011R00 Montáž sloupu ocelových hmotností do 0.2 t kus 25,00 878,49 1 418.20 20 544,13 21 962,33 0,04 1.02 RTS 1/2019

34 h, Stnyapilčky-",*, a 2 . 5 ‘7 j ,-3 ,.4983,80 .is 11 136,40 I 18120.20 .322 2 ..420 --2- be,

8 342351806R00 Bedněni pohied.beton hl.oboustr.-odstranění m2 20,00 224.01 0.00 4 480 20 4 480,20 0.00 0,00 RTS 1/2019
9 342351805R00 Bedněni příček pohied.beton hl.oboustr.-zřízení m2 20.00 582.00 4 983.86 6 656,20 1 1 640,00 0,06 1,20 RTS 1/2019

767 . Knisttkceldoplňkokéstyélihi (zmečnické): . : 8 783,55 63304,75 • 62 088.30 .,2000233206 0.07 t22 * ■ " 1 i
19 767995105R00 Výroba a montáž ocel konstr. do 1000 kg sváření kg 1 341,06 46,30 8 783.55 53 304.75 62 068.30 0.00 0,07 RTS 1/2019

M4B 2-3 - Zemni práce při tontážtch, •’: 22 ■■■'■ í.?" M .. ■ ■.- ‘ - ‘ 13, Q,oo ; 3 263,28 : 3 263,28 : 0,00
11 460600001RT1 Naložení a odvoz zeminy m3 11.76 277,49 0.00 3 263.28 3 263 28 0.00 0.00 RTS 1/2019

Ostatní materiál**k*e*-g •h,ii ,*:i " 36 784,44 * : 0,00 Z . . 36784,44 0. .. *, 27 . *8,1,25 „ . ■ **6,. "i.

12 13384010 Tyč průřezu U 50. střední, jakost oceli S235 1 1.21 19 688 94 23 773.21 0.00 23 773,21 1,00 1.21 RTS š/2019
13 24626018 Barva základní na kov červhnéd K9 7.30 271.01 1 978.37 0 00 1 978.37 0,00 0,01 RTS1/2019
14 24826047 Barva vrchní hnědá kg 36,50 302,27 11 032.86 0,00 11 032,88 0,00 0,04 RTS/2019

Poznám*



Poznámka:

Výkaz výměr
Název stavby;

Druh stavby:

REKONSTRUKCE KULTURNĚ SPOLECENSKEHO AREÁLU A
MULTIFUNKČNIHO HŘIŠTĚ PRO OBEC CHUMĚTÍN

REKONSTRUKCE AREÁLU KSA

Objednatel:

Projektant:

Lokalita: CHLUMĚTÍN Zhotovitel:

Zpracoval: Zpracováno dne: 14.02.2020
Č I Objekt Kód [Zkrácený popis IMJ 1 Množství íPotřebné množství

1
212.23 2 Odkopávkya prokopávky . a'., !

122201101R00 Odkopávky zapálené v hor, 3 do 100 m3
1.5*0,4*0,4*24 sioupy opíoceni
1,5*0,5*8 záKIsdy

m3
:: :"2 1,469. 1o- a.* * M:F ■

' 11,76
5,78

......... 5.00 ..... ..............

0.00

2 . .........

3

4

5

6 "

"22: 1,,7,‘2.73 *888 fP *‘ 13,22: :2t-‘.ut.t*v0.0 •, L ■
274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25.........    " ’

0.5*1,5*8 zklad ieíezQbeíoriQvé od azov zeď
“31# volné .*; :,en.: i.. ■ 3, a

311321825R00 Železobeton nadzákladovych zdi pohledový C 30/37
2,5*0S3*8 železobetcnové odrazová zeď

311361921RT8 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí 
ž&tezcbetonová odrazova zeď

133 1 b,Slupapilie,stožárya rámové stojky . 3 1,.;;
330311811R00 Beton sloupů a pilířů prostý C 25/30

0,3*0,3*1,5*24 záhiady oploceni
‘m* -8-2Ostatni.máteriál, .,2.30 22. 8. ' 20 “

13384010 Tyč průřezu U 50. střední, jakost ocel S235
(48*4,5*5.593/1 000 'V profil 2x svařený - dřevěné oploceni

m3

m3

V

m3

$

jo"r ví?''' . ( '• a-.; *2. .$, 'i-:-.:, 22 .0$,
3,20
6,00

' eoo ' " '
6.00
0,86

0,00 ..................
■ • • ■ . ■ *3 z .’. ■/■■■■ - •••3:

........................ 3,24
3.24

. uu2,/-04* ■4-., "2

1.21
1.21

0,00

0.90

0,00

0,00

0,00



6#*3 $:9 R#80N$TFUNCE AR&A.M K9h Zasétek #s/8v 14.03.2920 PioeKtait:

Lokaše C-ALOMTN Kswe výgizvby. Zbotezvtel

JMSG: ranoeb tie. 16.02 2020 2gaoal:
C bsakt ........................ {Ekláceny popis ] Re2e;avé ztakady K} Fak{rgezt qen# 1*6)7 Rottis v K: Rexdnv Mnetsti Fattstrevané mnu2sivti Keze Uhrazena cena tKel Razd! úhraxty y el #ozeifefw adv v %

U ■ Aekeivký a mtóko-párký. *6;. ousea3,1*,*g2: . 3,2811,77 :■ .3$ . . 0,04.” :■ /.,2 431,77, •l 00.00 ru a 10,662 ■ i 2,53 . a-GNpfahtaztpe" hemeiwm . «0 00
122201101R90 tFkssky kapsenb v hef. 21100 m3 2 123.24 ■ 0.00 2193,24 -105,00 11.78 0.50 11 ve Nefaskdniets 06

2 1272011044400 PAyratek za lepos • odkepv%y v per 3 43*,53 0,00 438,53 103,00 17 18 0.0 n 76 Netkh*enuno 0.00 1030
‘,2*4 •kh,. .2%kdg.*,"-2." 2.1:-** 2**7, 6,,., eg ", 642132/-, .A 4,00" •..i. - .,7$ 421,47.: $.1-100.00 - 3 - Mo • "4,21.‘9.0t2 .J ‘-340 h52Mafktimsevg ; 194 2 :-3#,c6tar : ,74,

3 27432132100 2eletstsatas z4Matyygé:h pass c 200$ 8 $20.97 9,46 .8.823,97 100,00 3.20 ' 9,00 3,20 Metektufavane 0í>0 00/0
. 31. ■ 1517!‘: .3 Zl‘pedpe4né alb .1*-0*/.-*; -*01** 2*e73$,51 ' w 1- ■ *30,00- ■' ale 49-79*,5i, 160.00-* ■ *9 $.86* ■ :31680 ■ h ■ 1*46 -4% -Nefahuto vln 63 - *-, -1*165,99

4 31132182560 eezotekon nedzá*ademt* zdi potsedtew/y c 30/37 196200 00 • 19 620.00 100.00 8,00 OSB #,80 Melaktursavne 020 ■ ■ 100.00
?' 311361 921 HTe Vyz*r2 nedzklecoýsh zdi že sveieemeeh *i** 30370.3: 0,00 30 179,51 • 1010.09 & $ 0,60 6,86 $kelaššurwht*} 0/e 10000

3, " v8lupyapibe slelstys,cafoytmk. ,*I, A-E *** $* í ? ‘ . . +-3 54894.23 2,* ' ■ - -34 598,521 :■ 2106,90-2 r "* 5 8^0 - 28,24 *»- Nfktiibno * :. *0,00. i 2- 0,90
33131181100 Heln lqup a xnu pueNy 0 2653 12 636.06 0 05 12 436.00 10.0n 3,*4 6,00. 3.24 Refaktsiteváno 000 109,00
331142011R0 Manta sšenipa txeeýat hnetineskee 0.2 4 21 952 33 y.w 21 $52.33 100.60 25.00 06 25,0 Me’ssktsresveto 9.09 10000

.24 : ; Steéy $,p1tek; *-4. 1e. 2 ■■■■ *,9 2-3** ■ :3 ,isi2020"e2**,‘.: : .0,6 * /**:416120,26 -ts.w "$ ■< ,2 9.00" M. 45.00 "e*- .Bélktfováná,) 2‘**6;2, 9.00.7. ■■4;$92-*00,80
á 342251806/020 Berhen pohbedamlen hi ntytes*r -qistranén. 4 48820 0} •4 420.20 • (00.0 20,00 0.00 20,00 HaAlaktuarewér 0,00 100.00
3 343351503R08 Hedrn p?lčekpohted.tele**.6beas* 2rdeni 1 ! 64900 é}f;> 11 $40,00 -1OC.W 21,00 0.60 20.00 Nelzktrev*:s 0,00 .40500

w **/2‘" Kenhitukeéjépk**tktbn ttenéčlčkéje > . -21. 6 . .5’- , ■ -* *44,59 ■ * ?- w ■■ •• r •62.088:76. • -*4100,0; • f3at:o62‘ ■ 3., : OSO 23 34CD tes •• Nktsktusreiáse* "‘t: i- *"- 6‘M:*o6: : 1 ", ' ' IW M
10 78799810500 Vythjsa # w*622 ocel geese. da 1060 *g shleal #7188.1 0.60 .62 988.30 100,2Xf 1 341.00 0.00 1 7 $ f Mtakureváno 0.0 .100,t3

■ MA ■ Th.* 24*mnt p hwsntaNk 1e, -**‘p* "2 1 - .% Mtma :1;, 3 262,41-21,2. "14,- .. 5,8,90.; • . w 23 26324: :3.190,80 ■ 14,6*1,7...., "zipe#- 0.00 .3 11,78 I "‘INsfaktarav8ries,; - M* ' C.M : i 1**2,3104,90
11 45060000iRT Malss2e a adyoz zeh*ry 3 263.29 0.00 -3 293.28 100 00 12 76 0.66 +1,76 Helalrerowvátx 0,00 105,00

' ": 7.1. . "11.0 .4)ateat tateyh,* 340*. .,,2 22"2. .;; " *2"- - " - i J . - %, 367$4,44/, 2, :: 2 w . 3-6 762,44: 3-,106,09 r 4561 ‘a-r **6,6qi. ■ 40.91 M"iAefakfifavi)).. •j*69,,315. .,0,9 : : ....... 103,00
12 133840 T y* wtezi • $0, $tiedni jake eel $233 23 773.21 660) 23 773,2» -100.00 1.21 6,60 5 32 Neak4**n*n)) 2.00 700.0}
13 24628018 Satve zákLurdet n; n et vsrér 4 978.47 0,,N 4 978.4 -100,00 7 9g 9.0 $ NeaktuiF*4o 0,00 100.6
1 24526047 Bars Meeí her# 1 : 032,88 0.60 -11 032.84 -10000 MM .05 *,55 *evefh*e-v*N 6,0o .100,60





V chlumětině 25.3.2021 Jiří Vanilek, starosta obce 
í / ......... .......... ... 8, 

OBEC CHLUMĚTÍN 
, Chlumětin 56 
**,6/ 592 02 Svratka 
< 31669 01Č: CZ00531669



Příloha Č, 7 - Fotodokumentace stávajícího stavu sportoviště


