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FOND VYSOČINY
PROGRAM „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM 

HOSPODÁŘSTVÍ 2021 e
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 FV02803.0007

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: Ing. Lukáš Vlček, náměstek hejtmana
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800
variabilní symbol: 28030007

a

Obec Skrdlovice 
se sídlem: 
IČO:

Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad Sázavou 
00295540

zastoupená: Ing. Hanou Sochorovou, starostkou obce
(dále jen “Příjemce’”
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 126825999/0300

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Vodovod Skrdlovice", 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 286 650 KČ (slovy: 
dvěstěosmdesátšesttisícšestsetpadesát 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) Viastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu 441 000 Kč
Výše dotace v Kč 286 650 Kč
Výše dotace v % 65,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 35,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 154 350 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. 15 nebo 35 %), 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 čí dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se vylučuje s výjimkou souběhu s dotacemi v gesci Ministerstva životního 
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prostředí či Ministerstva zemědělství, kdy souhrnná výše poskytnutých dotací ze všech 
dotačních tituíů na projekt nesmí přesáhnout 85 % celkových uznatelných nákladů.

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 1.3.2021, nejpozději však do 31.10.2022. 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 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, ...),
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,
I) 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, 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné a 
oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. analytickým účtem, účelovým 
znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle 
zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady 
vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona 
o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné 
příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně ve vztahu k projektu (na 
dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za 
řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové 
náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením 
„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FVO2803.0007",

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 daní 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.fondvvsociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději 
do 30.11. 2022. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být
- elektronická verze výstupu projektu na elektronickém nosiči,
- fotodokumentace zrealizované publicity (kopie stránky s umístěným „Sponzorským 

vzkazem Kraje Vysočina“, apod.),
- 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,

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. I) 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:
- umístit na výstupech projektu „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a 

dle manuálu, který je ke stažení na www.kr~vysocina.cz/publicita,
- v případě slavnostního představení projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ na 

pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou ktéto příležitosti 
vytvářeny a dále viditelně a prominentně umístit plachtu nebo desku s logem kraje v místě 
slavnostního představení projektu, kterou si Příjemce vyzvedne na vyžádání u osoby 
uvedené v čl. 13 bodu 3) této smlouvy),
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- verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných 
u příležitosti 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/pubiicita nebo nasdilení image spotu 
z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle Čl. 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.

ČL 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.

ČL 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.

ČL 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), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
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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- 
vysocina.cz .

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny CL 1 a ČL 13 odst 3) 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených včl. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně stím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu Čl. 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)0 poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
15. 6. 2021 usnesením č. 0310/04/2021/ZK.

V .5/266/ dne xd.é V Jihlavě dne...... ...................... ..... .
H"Ag-" J

J/-7 / Z...... -. -. A.. **. ao •.......... 
Ing. Hana Sochorová 

starostka obce
Ing. Lukáš Vlček 

náměstek hejtmana



Kraj Vysočina
FONO VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje)

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data" v záhlaví formuláře)
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Název programu PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM 

HOSPODÁŘSTVÍ 2021

Název projektu Vodovod Škrdlovice

Podprogram Zásobování pitnou vodou

IČO: 00295540

Přesný název: Obec Škrdlovice

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, čp: Škrdlovice 48

Identifikační údaje žadatele Obec: Škrdlovice

PSČ: 59101

Sídlo pošty: Žďár nad Sázavou

Název banky: Československá obchodní banka, 
a.s.

Číslo účtu: 126825999/0300

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul: Ing.

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

Příjmení: Sochorová

Funkce: starostka

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno:
podání žádosti 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:

Jméno: Hana

Žádost zpracoval {kontaktní Příjmení: Sochorová
osoba projektu) Email: starosta@skrdlovice.cz

Tel: 602420987

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel,

Přesný název:

IČO:

pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

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)

Obec Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou 
dopad projektu bude dále pro obce Karlov a Polnička 
(chatová lokalita u Velkého Dářka)



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

Obec Škrdlovice vlastní vodovod, který zásobuje pitnou 
vodou obec Škrdlovice, Karlov a chatovou oblast u 
Velkého Dářka na katastru obce Polnička.
Zdrojem pitné vody, které zásobují vodovodní řad 
pitnou vodou jsou 4 jímací studny, které jsou svedeny 
do sběrné studny. Odtud je voda čerpána výtlačným 
potrubím do úpravny vod. Zde dochází k její úpravě na 
pitnou vodu pomocí dezinfekce, odradonování a 
odkyselení. Voda je následně jímána ve vodojemu o 
objemu 2 x 250 m3. Pitná voda je následně gravitačně 
distribuována k jednotlivým odběratelům.
S ohledem na vývoj kapacity současných vodních 
zdrojů obec Škrdlovice již v roce 2015 vybudovala nový 
vrt, který nebyl do soustavy studní připojen, neboť se v 
odebraných vzorcích objevilo vysoké množství uranu, 
jehož odbourávání a následná likvidace je velmi 
nákladná, neboť se jedná o radioaktivní prvek.
V roce 2018 se projevilo dlouhé suché období, kdy se 
musela voda do vodojemu dovážet.
Proto obec v roce 2020 vybudovala další průzkumný vrt 
za pomocí finančních prostředků SFŽP ČR. Tento vrt 
má sloužit pro zkapacitnění vodovodu obce, aby mohla 
být uspokojena poptávka stávajících odběratelů i s 
ohledem na zajištění rozvoje obce.
Cílem projektu je vyhotovení prováděcí projektové 
dokumentace, která bude řešit zajištění odpovídající 
jakosti pitné vody ve vodovodním řadu obce Škrdlovice 
v dostatečném množství a odpovídající kvalitě dnešním 
potřebám. Dojde k položení datových kabelů, tak aby 
byl zajištěn přenos dat z vrtů, studny a vodárny. 
Zkapacitněním vodovodu dojde k rozvoji dalších míst 
pro bydlení, které se v obcí budují. Vodovod bude 
splňovat podmínky pro zajištění požární bezpečnosti 
objektů v celé obci zásobováním požární vody, vč. 
odlehlého hřbitova.



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 projektu je vypracování prováděcí projektové 
dokumentace pro vydání společného povolení stavby. 
Projektová dokumentace bude dále použita pro dotační 
programy vyhlášené ministerstvem zemědělství a pro 
realizaci stavby.
Projektová dokumentace je zaměřena na zkapacitnění 
stávajícího vodovodu pro veřejnou potřebu a bude řešit: 
1. Připojení nově vybudovaného průzkumného vrtu do 
úpravny vod v roce 2020.
2. Potřebné stavební práce úpravny vody a vodojemu 
související s připojením nového průzkumného vrtu a 
zkapacitněním vodovodu se zaměřením na ucelený 
dálkový přenos dat od vrtu, úpravny vody a stávající 
sběrné studny.
3. Úpravy stávající vodovodní sítě se zaměřením na 
účelné rozvody vodovodu v obci.
Dokumentace je rozčleněna na dvě etapy.
První etapa řeší připojení průzkumného vrtu, stavební 
úpravy úpravny vod, vodojemu a sběrné studny. Dále je 
předmětem potrubí vedoucí od vodojemu do obce a 
podél silnice 3. třídy, která prochází obcí. Ukončení této 
části etapy je ve vodoměrné šachtě, kde je měřena 
voda tekoucí na sousední obec Karlov.
Druhá etapa vodovodu v obci Škrdlovice je zaměřena 
na rozvody v místních částech celé obce a bude 
ukončena ve vodoměrné šachtě, kde je měřena voda 
tekoucí do chatové lokality.
Obě etapy jsou zaměřeny na zkapacitnění a 
modernizaci vodovodní sítě.
Všechny údaje z vodojemu, ze sběrné a čerpací 
vodovodní studny a vodoměrných šachet budou 
přenášeny pomocí signálu GPS. Naším záměrem je 
začít s postupným přenosem dat od vodoměrů od 
objektů vodovodního řadu až k jednotlivým 
odběratelům.
Výstupem projektu bude 6 ks prováděcí projektové 
dokumentace vč. rozpočtu stavby pro výběrové řízení 
na zhotovitele stavby.

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

Cílovou skupinu tvoří obyvatelé obce Škrdlovice, 
domov s pečovatelskou službou a další objekty 
občanské vybavenosti a provozovny na území obce. 
Projekt bude mít dopad i pro obyvatele obce Karlov a 
chatovou lokalitu na k.ú. Polnička, kde je plánováno s 
postupnou obnovou vodovodního řadu, po realizaci 
stavby dle předmětné projektové dokumentace, v 
dalších letech.



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

zahájení: březen 2021 
ukončení: květen 2022

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

Zabezpečení projektu má na starost Ing. Hana 
Sochorová, která má zkušenosti s přípravou, 
zpracováním a realizací projektů, které jsou 
spolufinancovány z krajských nebo národních zdrojů. 
Projekt bude realizován osobou, která má autorizaci pro 
vodohospodářské stavby.

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 441 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 286 650 Kč 65,00 %

- z toho investiční 
dotace 286 650 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 154 350 Kč 35,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast 154 350 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 souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty x

žadatel není plátcem DPH □



9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)
Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond 
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 1.1.2021 do 
31.12.2021.

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

1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. Výpis z registru osob
3. Doložení náležitostí dle zák. č. 250/2000 Sb.
4. Kopie cenové nabídky + Smlouva o dílo na vypracování a projednání projektové 
dokumentace vč. dodatku č. 1
5. Kopie dokladů faktur za dovoz vody
6. Zákaz zalévání vydaný obcí + MěÚ Žďár
7. Smlouva o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR

V Škrdlovice dne 5.5.2021 ...............................................
Razítko, jménola a podpis/y 

statutárního
zástupce/zástupců žadatele

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

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.

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

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

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



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



Příloha č. 1

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY Z FONDU VYSOČINY 
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021

Podprogram A: Zásobování pitnou vodou

Název projektu: Vodovod Škrdlovice

Popis naplnění specifických kritérií

a) Význam navrhovaného opatření:

Pro obec Škrdlovice se jedná o velmi významné opatření, protože jsme se v minulosti potýkali 
s nedostatečným množstvím vody. Byl vydán zákaz zalévání zahrádek, trávníků apod. 
obecním úřadem a městským úřadem Žďár nad Sázavou.
Připojením nového průzkumného vrtu realizovaného v roce 2020 do stávající úpravny vod, 
která projde následnou modernizací technologie, která bude zaměřena na úpravu jakosti 
surové vody na vodu pitnou dojde k odstranění problému s nedostatkem vody.

b) Počet řešených trvale bydlících obyvatel: 
Projekt zaměření na zkapacitnění vodovodu 
Obec Škrdlovice
Obec Karlov
Chatová lokalita Velké Dářko, k.ú. Polnička
Celkem

668 obyvatel
114 obyvatel

9 obyvatel
791 obyvatel

c) Poskytnutí dotace z dotačních programů v gesci MŽP nebo MZe:
Po provedení projektu budeme žádat o dotaci z ministerstva zemědělství.
V současné době jsme obdrželi finanční příspěvek na realizaci průzkumného vrtu ze SFŽP 
ČR, který budeme připojovat do vodárenské soustavy.

Ing. Hana Sochorová 
Starostka obce Škrdlovice
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příloha výzvy č. 1

■ KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Zpracování projektové dokumentace na stavbu
Rekonstrukce - oprava vodovodu Škrdlovice L a IL etapa“

Zadavatel: Název zadavatele: Obec Škrdlovice
Sídlo: Škrdlovice 48
IČ: 00295540
DIČ: CZ00295540
ID datové schránky: wnsarsw

Účastníkldodavatel:

Statutární zástupce: Ing. Hana Sochorová, starostka 
telefon: 602 420 987 
e-mail: starosta@skrdlovice.cz

Název dodavatele: Projekce Máša s.r.o.
Sídlo: Škrdlovice č,p. 186 

59221 Škrdlovice 
a Hana Adámková 
Škrdlovice č.p. 79 
59221 Škrdlovice

IČ: 26976421
DIČ: CZ26976421
ID datové schránky: 29mu6hr
Statutární zástupce: Josef Máša 

tel.: 603903416
masa.josef@seznam.cz
Hana Adámková 
tel.: 603732606.
tula2008@seznam.cz

NEJVYŠŠI PŘÍPUSTNÁ NABÍDKOVÁ CENA

Ve ........................................   dne ,,.18.9.2020..............

Druh ceny Cena v KČ 
bez DPH

Hodnota DPH 
v Kč (21 %)

Cena v Kč 
včetně DPH

Vypracování dokumentace DPS pro I. etapu 241.000,- 50.610,- 291.610,-

Autorský dozor pro realizaci I, etapy stavby 50.000,- 10.500,- 60.500,-

Vypracování dokumentace DPS pro II. etapu 200.000,- 42.000.- 242.000.-

CELKEM (celková nabídková cena) 491.000,- 103.110,- 594.110,-

........................ . 8 A.
Jméno, příjmení, razítko a podpis osoby 

oprávněné jednat či zastupovat



Obec Skrdlovice
Škrdlovice 48
594 01 Žďár nac Sázavou

SMLOUVA O DÍLO
na vypracování a projednání projektové dokumentace na 
rekonstrukci - opravy vodovodu Škrdlovice i. a II. etapa

uzavňená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami podle zákona č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku,, ve znění pozdějších předpisů (dále jen m a koník")

č. smlouvy objednaiele: .
č. smlouvy zhotovitele: ...

Objednatel:
sídlo:
IČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:

Obec Škrdlovice
Škrdlovice 48. 591 01 Žďár nad Sázavou
00295540
Československá obchodní banka a s., pobočka Žďár nad Sázavou 
126829999/0300
Ing. Hana Sochorová, starostka obce
tel,: 602 420 987

mail: starosta@skrdlovicecz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo „příkazce")

Zhotovitel: Projekce Máša s.r.o,
sídlo: Rumburská 483/6, 190 00 Praha - Střižkov
společnost je zapsána u OR soudu v Praze, odd li C, vložka 171693
IČ:
DIČ:

26976421
CZ26976421

bankovní spojení: 
číslo ÚČtU' 
zastoupený:

Banka Creditas Chotboř 
101461615/2250
Josef Máša 
tel.: 603 903 416 
email: masa.josef@seznam.cz

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel nebo „příkazník")

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1, Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, za přiměřeného použití ustanovení upravujících smlouvu o dílo dle ustanoveni § 2586 a násl, 
občanského zákoníku, příkaz dle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku a licenci dle 
ustanovení § 2358 a násl. občanského zákoníku, Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním stavem 
platným v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v záhlaví této 
smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující toto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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3. Zhotovíte! podpisem této smlouvy prohlašuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky $ názvem „Rekonstrukce - oprava vodovodu Škrdlovice L a IL etapa'" 
(dále jen „veřejná zakázka") v rámci výběrového řízení, které předcházelo uzavřeni této smlouvy.

4. Zhotovíte! potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizací díla a že disponuje takovou kapacitou a 
odbornými znalostmi které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou maximální smluvní cenu 
uvedenou v Článku IV. této smlouvy, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění 
veřejné zakázky.

ČÁST A
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1, Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v dohodnutém terminu provést svým jménem 
a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní práce včetně veškerých služeb a 
dodávek na dílo:

Rekonstrukce -• oprava vodovodu Škrdlovice I. a II. etapa

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést níže specifikované dílo, a to v souladu se všemi 
závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a současně závazek objednatele převzít 
řádné provedené dílo a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou Dílem se pro účely této smlouvy rozumí komplexní zpracování a projednání 
projektové dokumentace pro stavbu Rekonstrukce - oprava vodovodu Škrdlovice L a IL etapa", a 
dále provedení níže uvedených odborných činností souvisejících s provedením díla dle této smlouvy.

3. Součástí díla je poskytnutí následujícího plnění zhotovitelem.

3.1. Projektová dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentace stavby (DPS)
Tato dokumentace musí splňovat požadavky vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentací staveb v platném 
znění a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen 
ZZVZ), včetně prováděcích vyhlášek č. 168/2016 Sb' a 169/2016 Sb.

A) Projektová dokumentace pro provedení stavby (v dělení na jednotlivé objekty), propracování 
dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické 
vlastnosti stavby, přičemž nesmi být uváděny přímé či nepřímé odkazy na určitého dodavatele, 
výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původy. Odkaz lze použít, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst 1 zákona 
ZZVZ nemůže být dostatečně přesné a srozumitelné. U každého takového odkazu je nutno uvést 
možnost nabídnout rovnocenné řešeni.

8) Zpracování kompletního a přesného položkového rozpočtu včlenění objektové soustavy, 
zpracováni kompletního a přesného soupisu prací vč. výkazu výměr („slepý rozpočet") jako 
součást DPS

Požadované výstupy
DPS bude objednateli předána v počtu 6 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické verzi, a to ve 
formátech:

- Texty v DOC
- Výkresy v PDF
- Tabulky a výpočty v XLS
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátech XLS, PDF A XML 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Výsledky z jednotlivých fázi zpracování projektové dokumentace budou se zadavatelem písemně 
odsouhlasovány.
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Technické řešeni a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet z posouzení současného stavu a je nutné, 
aby vybraný dodavatel svolal bezprostředně před zahájením prací výrobní výbor, na kterém bude 
upřesněn rozsah díla. V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky inženýrských sítí) budou 
tyto objekty zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace po předchozím odsouhlasení 
objednatelem.

Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:
- Soulad s § 36 a § 83 až § 95 zákona ZZVZ,
- Soulad s vyhláškou č. 169/2016 Sb.; o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

oráče a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů,
- Soulad s § 18 vyhlášky č, 168/2016 Sb.. o uveřejňováni formulářů pro účely zákona o zadáváni 

veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 183/2006 Sb,, o územním plánování a stavebním rádu (dále jen „stavební zákon"), ve znění 

pozdějších předpisů,
- Soulad s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentací staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zpracování 

dokumentace pro jednotlivé stupně v základním členění stanoveném touto vyhláškou,
- Splnění obsahových náležitostí projektové dokumentace stanovených prováděcím právním přepisem ve 

smyslu § 94! odst. 7 nebo § 110 odst. 5 stavebního zákona a podmínek uvedených v § 159 stejného 
zákona pro projektovou činnost ve výstavbě,

- Vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu stavebního zákona,
- Doložení všech stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů potřebných pro získání 

společného povolení/povoieni stavby, správců inženýrských sítí, souhlasy min stanoviska vlastníků 
pozemků dotčených stavbou, včetně smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve 
spolupráci s investorem stavby,

- V případě nezbytného přerušení inženýrských síti navržení provizorií nebo jejich přeložení, a to jako 
samostatných objektů,

- Vypracování dokumentace bude v souladu s příslušnými ČSN, TP, EN.

Základní členění dokumentace ve stupni DPS (v rozsahu podle příslušných předpisů)
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení.
K dokumentaci se přikládá dokladová Část.
Projektová dokumentace pro prováděni stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a 
inženýrské objekty a pro technologická zařízení.
Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění 
stavebních prací.

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazně, nebo tvarově složitě konstrukce 
(prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.

3,2, Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného společného povolení / stavebního 
povolení

Projednání s dotčenými orgány a účastníky řízeni a obstarání všech potřebných stanovisek dotčených 
orgánů státní správy, vypracováni a podání žádostí. Výsledkem musí být vydáni pravomocného 
společného povolení nebo povolení stavby.

Součástí činnosti je dáte spolupráce pří výběru dodavatele stavby v zadávacím řízení - odpovědi na 
žádosti účastníku týkající se projektové dokumentace, účast na jednáni komise na výběr dodavatele 
stavby a kontrola nabídkových rozpočtů dodavatelů.
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3.3, Podmínky pro zpracováni projektové dokumentace:

e Součásti řešení a 2 pracování projektově dokumentace budou rovněž i činnosti, které nejsou uvedené, 
ale o kterých uchazeč ví, nebo podle svých odborných zkušenost vědět má, že jsou k řádnému a 
kvalitní mu provedeni díla třeba,

• Součásti zakázky je organizace min, 3 pracovních výborů v průběhu rozpracované projektové 
dokumentace, •

3.4. Základními podklady pro zpracováni předmětu plnění jsou tyto dokumenty:

Výzva k podáni nabídky a zadávací dokumentace na akci vypracování prováděcí projektové dokumentace 
na Rekonstrukci - opravu vodovodu Škrdlovice I a I. etapa ze dne 14.9.2020.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1, Místem konání kontrolních dnu (pracovních výborů) oři projektování je prostor užívaný zhotovitelem, tak 
je tímto místem sídlo objednatele (budova Obecního úřadu Škrdlovice), což lze v konkrétním případě 
dohodou obou stran pozměnit. Místem předání zpracovaných projektových dokumentací stavby a 
pravomocného povoleni je sídlo zadavatele na adrese Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad Sázavou.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy v těchto lhůtách:

Předání kompletní projektová dokumentace pro provedeni stavby na I, etapu rekonstrukce - opravy 
vodovodu Škrdlovice a zkapacitněni, připojení nového vrtu, sběrné studny, budovy vodojemu a úpravny 
vod, vodoměrných šachet, výtlačného řadu a přepojení přípojek vč. zajištěni inženýrské činnosti pro 
vydání společného stavebního povoleni,
Termín: do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

Předání kompletní projektová dokumentace pro provedeni stavby na II. etapu rekonstrukce - opravy 
vodovodu Škrdlovice a zkapacitněni, vodo měrné šachty, přepojení přípojek vč. zajištění inženýrské 
činností pro vydaní společného stavebního povoleni, 
Termín: do 9 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným terminem předáni díla a objednatel se zavazuje 
dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

4. Lhůty dle tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny případnou překážkou na straně zhotovitele, v důsledku, 
které zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět dílo dle této smlouvy. Za překážku na straně 
zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů a průzkumů zhotovitelem pro 
provádění díla dle čl. II této smlouvy, jako i ostatní překážky, jež nebyly prokazatelně vyvolány 
porušením povinností objednatele dle této smlouvy.

5. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran podepsán 
protokol o převzetí rádně splněného díla, tj, dílo bude objednateli předáno bez vad a v takové podobě, 
která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.

6. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:

a) dojde-li k přerušeni prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,
b) dojde-li k přerušeni prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla pro překážky ve smyslu § 2913 odst

2 občanského zákoníku: smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o Vzniku 
takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

7. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trváni překážky 
nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím kdobé nezbytné pro 
obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke zkrácení nebo 
předejití prodlení při provádění díla.
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V, CENA DÍLA

1. Cena za provedení dila, resp. jeho jednotlivých částí, je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Druh ceny Cena v Kč 
bez DPH

Hodnota DPH 
v Kč (21 %)

Cena v Kč 
včetně DPH

Vypracováni dokumentace pra I. etapu 241.000,- 50.610,- 291.610,-

Vypracování dokumentace pro II, etapu 200.000,- 42.000,“ 242.000,-

CELKEM (celková nabídková cena) 441.000,- 92.610,- 533.610,-

2. Součásti sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy zavázal 
poskytnout objednateli.

Cena dila sjednaná shora v odst, 1 tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:

• veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla dle Či IL této smlouvy;
• případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při prováděni díla dle čl. ii. této smlouvy 

uhradit:
• zpracováni veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných činností, které 

mohou být prováděny pouze autorizovanými či certiftkovanými osobami a jinými subjekty ve smyslu 
zvláštních právních předpisů vztahujících se na prováděni díla dle této smlouvy;

8 zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to nezbytné 
pro provádění díla dle této smlouvy;

• a dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku spměn předmět a účel této 
smlouvy.

Smluvní strany se současné dohodly, že poskytnutí oprávněni objednateli k výkonu práva dílo užít 
(hcence) podle čl XII, této smlouvy, je bezplatné,

3. Cena díla. resp. jeho jednotlivých částí, uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše 
přípustnou a nelze ji překročit. Rozsah a cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této 
smlouvě.

4, Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle 
daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v korunách českých.

2. Podkladem pro úhradu ceny díla, resp. jeho jednotlivých části, jsou zhotovitelem vystavené daňové 
doklady (faktury), které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních předpisů, 
zejména dle občanského zákoníku a zákona č, 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude příslušný předávací protokol 
pode psaný objednatelem, resp. jím pověřenou osobou,

3. Právo na úhradu cen za provedeni dílčích částí díla zhotoviteli vzniká takto:

• právo na úhradu ceny za provedeni kompletní projektové dokumentaci pro provedení stavby na I. 
etapu rekonstrukce vodovodu Škrdlovice, sběrné studny, budovy vodojemu a úpravny vod, 
vodoměrných Šachet, vč. zajištění inženýrské Činnosti pro vydání společného stavebního povolení / 
povolení, dnem protokolárního předání DPS potvrzené stavebním úřadem včetně doručeného
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pravomocného stavebního povolení,

* právo na úhradu ceny za provedení kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby na II, 
etapu rekonstrukce vodovodu Škrdlovice, vč, zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného 
stavebního / povolení, dnem prorokolárního předání DPS potvrzené stavebním úřadem včetně 
doručeného pravomocného stavebního povolení,

4 Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Za 
okamžik úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

5 . V případě předloženi vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo obsahuje 
nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hrad:t Objednatel je oprávněn vadnou fakturu 
před uplynutím Ihůty splatností vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře objednatel 
vyznačí důvod vráceni. Zhotovíte! provede opravu vystavením nové faktury. Nová 30denni Ihta 
splatnosti faktory začne běžet ode dne doručeni nově vyhotovené faktory objednateii

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy a podmínkami této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění dila zejména dodržet veškeré podmínky stanovené ve 
stavebním zákoně, jako i souvisejících právních předpisech, zejména vyhlášky č 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve zněni pozdějších předpisů.

2 Zhotovitel je povinen při provádění dila zajistit, aby jednotlivé část, díla na sebe plynule navazovaly tak, 
aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozdějí ve lhůtách uvedených v čl. III. této 
smlouvy.

3 Za účelem provádění dila je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné pro řádné 
provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinnosti zhotovitele dle předchozí věty se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma Činností odborné povahy ve vztahu k 
předmětu této smlouvy

4. Zhotovitel je povinen při provádění díía postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v podkladech, jež 
mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být zhotovitelem současně provedeno tak, aby byla 
zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této smlouvy na příslušné podklady.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem k plnění 
předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl toto nevhodnost zjistit pří vynaložení odborné péče.

6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly mít 
negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle čl. III. této 
smlouvy.

7. Zhotovíte! se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s kontaktní osobou 
objednatele. Kontaktní osoba objednatele se bude účastnit jednáni a porad organizovaných a 
sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem. Zápisy z těchto jednání a porad budou mít po 
vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou smluvních stran platnost závazných pokynů.

VII. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tok, aby splňovalo veškeré náležitosti dle zvláštních právních 
předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejména vyhlášky č. 
268/2009 Sb,( o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Dito musí rovněž být 
provedeno tak, aby byl včas naplněn účel této smlouvy a stavba mohla být na základě díla, resp. jeho 
dílčích částí, v souladu s platnou právní úpravou realizována,

2, Zjisti-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými
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povinnostmi, je oprávněn požadoval, aby zholovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným
poskytováním piněni dle této smlouvy a aby pn prováděni dila dle této smlouvy postupoval řádně a v 
souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené Ihútě poskytnuté mu objednatelem, 
bude se tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze sírany zhotovitele.

3. Zhotovíte! je povinen provést dílo v souladu $ právní úpravou platnou ke dni předáni celého dila 
objednateli. V případě, že v průběhu prováděni díla dojde ke změně příslušné právní úpravy, je zhotovíte1 
povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným částem díla.

VHk PŘEDÁNÍ DÍLA Čí JEHO ČÁSTÍ

1. Za provedeni dila se považuje jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků Dílo bude 
objednateli předáno po jednotlivých dílčích částech uvedených v čl. II. odst. 3 této smlouvy. Celé dílo 
bude považováno za provedené až po předáni veškerých jeho dílčích části objednateli v souladu s 
podmínkami této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla, resp. jeho dílčích Částí, předat objednateli příslušné výstupy a 
dokumentaci, a to v následujici podobě a poctu vyhotovení, jak jsou uvedeny v čl. II odst. 3.

3. Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli své připomínky k návrhům DPS nejpozdějí ve ihútě 5 
pracovních dnů od jejich předložení zhotovitelem.

4 Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude předáno bez jakýchkoli vad a 
nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí díla či jeho dílčí části zhotovitel 
sepíše protokol, který bude obsahovat:

• označení předmětu příslušné částí díla.
e označení objednatele a zhotovitele díla,
o číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně Čísel a dat uzavření jejích dodatků,
• seznam předávané dokumentace,
e prohlášení objednatele, že dílo či jeho část přejímá (nepřejímá),
• datum a místo sepsání protokolu,
4 jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

5. Pokud objednatel dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen 
tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo bude provedeno až po odstranění všech 
vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím dila bez jakýchkoli vad a nedodělků.

IX. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace dila pojištěn - v postaveni pojištěného na pojištěni rizik 
a odpovědností za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným 
plněním minimálně ve výši 250 tis. Kč.

2. Doklady o pojištěni je zhotovitel povinen předložit objednateli nejdéle do 5 pracovních dnů od vyžádání, 
z předložených dokladů musí vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění

3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách dle této smlouvy,

4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A VADY DÍLA

1 , Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, požadavkům, 
připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu provádění dila zhotovitelem, 
příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentací vztahující se k provedeni díla 

Strana 7/14



Obet Škrdlovics
Škrdiovice 48
691 Gl Žďár nad Bázavou

nebo pokud nesplňuje účel této smlouvy

2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí a za vady, které se 
projeví v záruční době, popřípadě v důsledku Škody, za kterou odpovídá zhotovitel, za vady díla, které se 
projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušeni 
povinností.

3 . Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plněni dle této smlouvy, 
záruku za jakost v délce 24 měsíců ode dne převzetí poslední dilčí části díla objednatelem

4 . Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracováváni projektové 
dokumentace a převzetím dokončené projektové dokumentace neodpovídá za její věcnou správnost, za 
její soulad s platnými technickými, bezpečnostními, hygienickými, památkovými aj normami a zákonnými 
předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a organizaci.

5 , Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy vadu 
zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámeni emailem), 
obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo popis, jak se vada projevuje.

6 Objednatel má právo uplatnit veškeré zákonné reklamační nároky Volba reklamačního nároku je věcí 
objednatele.

7 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozdějí do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o 
vadé pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. V případě vady, se kterou bude spojeno zahájeni správního řízení, bude tato 
vada odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne nabyti právní mocí příslušného rozhodnutí správního 
orgánu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8 . Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě příslušného předávacího 
protokolu. V předávacím protokolu o odstranění vady objednatel resp jim pověřená osoba, potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Pro provedenou 
opravu platí záruka za jakost ve stejné délce dle odstavce 3. tohoto Článku smlouvy.

9 . Neodstrani-i zhotovitel reklamované vady ve Ihútě 7 dni ode dne doručeni oznámení o vadách, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jmou odborně způsobilou právnickou, nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu objednatele k uhrazeni těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na 
zhotoviteli zaplacení sjednané smluvní pokuty a náhradu případné Škody.

10 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla, byť jen z částí užívat pro vady 
dila, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody

XL SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením dílčí části dila ve Ihútě uvedené v čl. HL této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné dílčí částí díla 
uvedené v čl, IV. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení.

2. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace 
vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové dokumentace (např. 
nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou 
dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

- ve výši 20% z ceny díía za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšeni smluvní 
ceny díla stavby větším než 10%.
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3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla Čí jeho dílčí části sjednávají smluvní strany 
zákonnou výši úroku z prodlení

4 V případě prodleni zhotovitele se započetím s odstraněním vady anebo s odstraněním vady v záruční 
době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 - Kč za každý i jen započatý 
den prodlení a každou vadu zvlášť,

5. V případě porušení jíně povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní smluvní pokuta dle 
ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý započatý den trváni takového porušení a každé jednotlivé porušení,

6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku před řádným 
ukončením díla,

7, Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.

0, Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případné vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj, nárok objednatele na náhradu škody není dotčen 
ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením).

10. Smluvní pokuta je splatná ve Ihútě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele uplatnil. Objednatel je 
oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči objednateii podle této 
smlouvy.

XII. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ochrana autorských práv se řídi autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně 
práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem návrhu 
technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejích hmotného zachycení autorské dílo 
užít ke všem způsobům užiti a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v 
souladu s podmínkami této smlouvy.

3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle 
této smlouvy včetně jejích hmotného zachyceni (dále jen „licence") za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejích hmotného 
zachycení se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle 
této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými způsoby v neomezeném rozsahu ve 
smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a autorského zákona, zejména jejich další 
zpracováni, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. Zejména je objednatel 
oprávněn dílo využít jako součást zadávací dokumentace v zadávacím řízeni na výběr zhotovitele 
stavebních prací, přičemž zhotovitel souhlasí s uveřejněním díla jako součásti zadávací dokumentace v 
rámci daného zadávacího řízení.

4 Zhotovíte) poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí., že zhotovitel nesmi 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí 
osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně 
jejich hmotného zachyceni způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. Licence dle této smlouvy se 
poskytuje celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele k autorskému dilu dle této 
smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve 
stejném Čí menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z Hcence sám, k čemuž se
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zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.

6, Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházej: pří zániku objednatele na jeho právního nástupce

ČÁST B

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

XhL PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Ptikaznik se zavazuje pro přikazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dozor po 
celou dobu realizace stavby „I. etapy rekonstrukce vodovodu Skrdlovice, sběrné studny, budovy 
vodojemu a úpravny vod, vodoměrných šachet“ (dále jen „stavba“), pro kterou zhotovil 
projektovou dokumentaci.

2. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:
a) Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je výkon AD v připadá realizace stavby.
b) Výkonem funkce AD se rozumí zejména'
c) Autorská dozor stavby podle § 152 odst 4 stavebního zákona.
d) Účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
e) Poskytování vysvětleni potřebných k fyzické realizace projektu na základě prováděcí dokumentace
f) Kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentaci,
g) Posuzováni návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovaných 

zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodrženi Ihůt výstavby, 
případně dalších údajů a ukazatelů,

h) Účast na stavbě na vyzvání přikazce mimo termíny kontrolních dnů. pokud bude zván,
i) Účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem,
j) Účast na KD (předpoklad 1x každých 14 dnů), účast na odevzdání a převzetí stavby a na kolaudaci 

stavby.

3. Přikazce se zavazuje zaplatit za provádění autorského dozoru za podmínek stanovených touto smlouvou 
sjednanou odměnu.

XIV. doba a místo plnění

1. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby KD (předpoklad 1x každých 14 
dnů). Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu přikazce a ukončen v okamžiku, 
kdy bude v souladu se stavebn’m zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby.

2. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen účastnit se na výzvu 
přikazce nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle přikazce nebo na jiném ve výzvě určeném místě.

XV. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

1. Příkazník je povinen'
a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby,
b) postupovat dle pokynů přikazce (a jim určeného technického dozoru) a jednat v jeho zájmu,
c) upozornit přikazce na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to 

ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl, v případě, že přikazce i přes upozornění příkazníka na 
splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za Škodu takto vzniklou,

d) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, 
e) poskytovat přikazci veškeré informace, doklady a pod. písemnou formou,
f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny jako podklad pro fakturaci,
g) předkládat přikazci list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k 1, dní následujícího měsíce 

po výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním měsíci.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů přikazce jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu přikazce, a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, 
jestliže je to zakázáno smlouvou nebo přikazcem.
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Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem stavby a 
osobou vykonávající činnosti technického dozoru.

V případě zjištění rozporu piatné projektové cokumentace se skutečností na stavbě je příkazník povinen 
zjištěné rozpory řešit ve spoluprácí se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně

XVI PRÁVA A POVINNOSTÍ PŘIKAZCE

1. Přikazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastnil.

2. Přikazce je povinen informovat příkazníka o terminech předání staveniště, kontrolních dnu, předání 
stavby apod. v předstihu min. 3 pracovních dnů.

3. Přikazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkaznikovi pomoc pří zajištěni 
podkladů, doplňujících údajú, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve Ihůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

49 4. Přikazce je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v případě správnosti jej odsouhlasit podpisem na
kopii, která bude součástí faktury. V případě nesrovnalosti je přikazce povinen vyzvat příkazníka k jejích 
vysvětlení, popř. odstranění v jím určeném termínu.

XVILVÝŠE ODMĚNY

1. Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena v předpokládané výši pro realizaci 
stavby I, etapy rekonstrukce vodovodu Škrdlovice, sběrné studny, budovy vodojemu a úpravny vod, 
vodoměrných šachet

Celková odměna .. ..................................................... 50.000,-Kč

DPH 21 %............... ........... . ...... ............. .......... .....................................10,500.- Kč

Celková odměna vč. DPH 60.500,- Kč

2 Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady příkazníka účelně vynaložené při plnění jeho závazku z této 
smlouvy včetně nákladu na dopravu apod.

3. Výše odměny sazby je platná za předpokladu, že výstavba bude zahájena do pět let od nabytí právní 
moci stavebního povolení týkající se stavby. Po uplynutí této doby se smluvní strany zavazují uzavřít 

• dodatek k této smlouvě upravující výši hodinové sazby, když za základ pro výpočet nové ceny 
bude považováno inflační navýšení spotřebitelských cen.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k úplatě bez DPH povinen účtovat DPH 
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek, Příkazník odpovídá za to. že sazba DPH je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy.

XVHL PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zálohy se neposkytují.

2. Odměna bude fakturována po splnění předmětu díla (autorského dozoru). Za datum zdanitelného plněni 
se určuje poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který byla faktura vystavena

3. Faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitostí daňového dokladu a dále musí obsahovat:

a) úplný název stavby v souladu s touto smlouvou,

b) Ihútu splatnosti faktury,

c) razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,
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d) objednatelem odsouhlasenou kopil listu autorského dozoru Či jeho části obsahující Údaje za 
fakturované období

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dni ode dne prokazatelného doručeni na adresu přikazce.

5. Závazek přikazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované Částky z účtu přikazce ve prospěch 
příkazníka

6. Nebude-i faktura oosahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena. DPH nebo 
příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je přikazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně, bez zaplaceni, k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vráceni Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury, Vrátí-li přikazce vadnou 
fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní Ihůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury přikazci.

XIX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1, Odpovědnost za škodu se řídí přislušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva 
jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která přikazci vznikne v důsledku vadného plněni, a to v plném rozsahu. Za 
škodu se považuje i újma, která přikazci vznikla tim, že musel vynaložit náklady v důsledku porušeni 
povinností příkazníka.

XX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

I Nebude-II příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit přikazci smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ. Tato smluvní pokuta může být 
započtena proti pohledávce příkazníka jednostranným úkonem přikazce.

2 Je-li přikazce v prodlení s úhradou odměny na základě řádně vystavené faktury příkazníka, je povinen 
uhradit příkaznikovi smluvní pokutu ve výší 0.1 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodleni.

3 Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zaviněni.

4 . V případě uplatněni smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

5 . Kteroukoliv smluvní pokutu je možné požadovat samostatně i v kombinaci s jinou smluvní pokutou dle 
této smlouvy Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu Škody v plné 
výší. Smluvní strany prohlašuji, že výše smluvních pokut považují za nesporné a přiměřené, a to s 
ohledem na charakter plnění, která zajišťuji.

ČÁST C
OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XXL ZÁNIK SMLOUVY

1 Tuto smlouvu lze ukončit bud dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy kterékoliv ze 
smluvních stran.

2. Dohoda o ukončeni smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

3. Objednatel i zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni smlouvy druhou 
smluvní stranou, pokud je konkrétní porušeni povinnosti příslušnou smluvní stranou jako podstatné 
sjednané v této smlouvě nebo v zákoně.

4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pokud není v této 
smlouvě uvedeno jinak, považují zejména:

Strana 12/14



_ . i Obec Škrdlovicej
' 00545 Škrdlovice 43 ;

591 01 Žďár nad Sázavou . :

í a prodlení zhotovitele s předáním dilčích částí dila v termínech dle čl. III této sm’ouvy, - 1

: b. prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku dle této smlouvy rádně a včas odstranit řádně . j
' objednatelem uplatněné vady delší než 20 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem u 1;

zhotovitele::
: c porušení povinnosti zhotovitele zdržet se výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této a

smlouvy a hmotného zachycení .výsledků své Činnosti způsobem, ke kterému poskytl licenci 7
objednateli nebo poskytnutí licence obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli '
dle této smlouvy třetí osobě.

5. Rozhodne-li se některá ze smluvních stran odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 
druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který' strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečnosti, ve kterých je tento 
důvod spatřován.

6. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením některé ze smluvních stran od této
■ smlouvy, jsou povinnosti obou stran následující:

•
 a. zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činnosti a úkonů ke splnění jeho závazků dle této

smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem dle této smlouvy (dále jen 
„soupis“):

b. zhotovitel nepředloží doklady k požadovanému pojištění:
c. zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plněni dle soupisu. '
d objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávně údaje,
e. zhotovitel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu.

7. Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisu se přiměřeně i po ukončení této 
smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, 
smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.

8. V případně zániku smlouvy před jejím splněním je objednatel oprávněn užít do té doby provedené části 
díla k dokončení prováděcí projektové dokumentace jinou odborně způsobilou osobou, s čímž zhotovitel 
výslovně souhlasí.

9. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platností v této smlouvě . 
obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách a náhradě škody.

0 XXIL ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. e) 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 to v souvislosti s 
prováděním dila dle této smlouvy.

XXIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

2. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a 
práva a povinnosti z něj vzniklé se řídi touto smlouvou.

3. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, a tuto smlouvu uzavírají 
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Smluvní strany prohlašuji, že předmět plněni podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s 
předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto 
smlouvou.
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5, Veškera práva a povinnosti vyplývající z této smouvy se řídi právnim ládem České republiky.

6 Změnit net o doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků

7. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávnnými osobami 
smluvních stran přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

8. Zhotovitel nesmi bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 
osobě.

9. Smluvní strany shodně prohlašují že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem 
souhlasí.

10. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidské 
práva.

11. V případě plurality osob na straně zhotovitele se tylo osoby zavazují, že budou vůči objednateli a třetím 
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislostí s plněním předmětu této smlouvy zavázáni 
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění této smlouvy, i po dobu trváni jiných závazků 
vyplývajících z této smlouvy.

12 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel výslovně 
souhlasí se zveřejněním smluvních poomínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb.s o svobodném přístupu 
informacím, ve zněni pozdějších předpisů, a zákona o ZVZ).

Ve Škrdlovicich dne ..

Ing. Hana Sochorová 
starostka obce Škrdlovice

V Mne*//.....dne.

' Podpis osoby oprávěnéí , 
jednat jménem čiz‘zhótovitele
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SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

na vypracování a projednání projektové dokumentace na 
rekonstrukci - opravu vodovodu Škrdlovice I. a IL etapa

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezí smluvními stranami podle zákona č, 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník’1)

Objednatel:
sídlo;
IČ
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:

Obec Škrdlovice
Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad Sázavou
00295540
Československá obchodní banka a.s., pobočka Žďár nad Sázavou 
126829999/0300
Ing. Hana Sochorová, starostka obce
tel.: 602 420 987

mail: starosta@skrdlovice.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo „přikazce"

Zhotovitel:
sídlo;

Projekce Máša s.r.o.
Rumburská 483/6. 190 00 Praha - Střižkov

společnost je zapsána u OR soudu v Praze, oddíl C, vložka 171693
ÍČ;
DIČ:
bankovní spojení;
Číslo účtu:

26976421
CZ26976421
Banka Creditas Chotěboř 
101461615/2250

zastoupený: Josef Máša 
tel ; 603 903 416 
email: masa.josef@seznam.cz

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“ nebo „pří kaz nik")

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „Smluvní strany")

L PŘEDMĚT DODATKU

Tento DODATEK č. 1 spočívá v úpravě termínu plnění a Ihůty k odevzdání zakázky se uzavírá ke smlouvě o 
dílo ze dne 5.10.2020 na zpracování projektově dokumentace na akci:

Rekonstrukce - oprava vodovodu Škrdlovice I. a II. etapa

Důvodem uzavření dodatku je obstarání souhlasů vlastníků dotčených pozemků, které je nutné doložit 
stavebnímu úřadu k žádosti o povolení stavby se prodlužuje lhůta pro odevzdání zakázky.

Dodatek se týká částí smlouvy A, článku III. Doba a místo plnění, odst. 2., který nově zní:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle či, II. této smlouvy v těchto Ihůtách;

Práce na plnění celého díla budou zahájeny nejdříve 1.3.2021.

Předáni kompletní projektové dokumentace pro provedeni stavby na I. etapu rekonstrukce - opravy 
vodovodu Škrdlovice a zkapacitněni, připojení nového vrtu, sběrné studny, budovy vodojemu a úpravny 
vod, vodoměmých šachet, výtlačného řadu a přepojeni přípojek, vč. zajištěni inženýrské činnosti pro 
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vydáni společného stavebního povoleni. Termín: Stavební povoleni bude investorovi dodáno po zajištěni 
souhlasu posledního majitele pozemků, po kterých jsou vedeny vodovodní trasy, do tři měsíců od jeho 
souhlasu s trasou vedení vod. potrubí.

Předání kompletní projektová dokumentace pro provedeni stavby na H. etapu rekonstrukce - opravy 
vodovodu Škrdlovice a zkapacitněni, vodoměrné Šachty, přepojeni přípojek vč. zajištění inženýrské Činností 
pro vydání společného stavebního povolení,
Termín; Stavební povoleni bude investorovi dodáno po zajištění souhlasu posledního majitele pozemků, po 
kterých jsou vedeny vodovodní trasy, do tří měsíců od jeho souhlasu s trasou vedeni vod. potrubí.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. DODATEK č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy objednatel obdrží po dvou stejnopisech a 
zhotovitel po jednom stejnopise.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 5,10.2020 se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento DODATEK č.1 nabývá platností a účinnosti podpisem smluvních stran. Uzavřeni dodatku bylo 
schváleno radou obce dne 8.2.2021 č. usnesení: R0/5*1/03/0/2021.

Škrdlovice dne 1.3.2021

Ing. Hana Sochorová 
starostka obce



AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a, s,

*enemsmessagg

Sidio společncs: Sobšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

#056* 0525 IČ: 49455842 DIČ: CZ49455842 B1181 Krajský soudVBm

Faktura - daňový doklad 9111800481 **,

Odběrat^
Velké Dálko s.r.o.
Škrdlovice 240
591 01 Žďár nad Sázavou 1
Česká repubka

Zasílací adresa

Velké Dáko s.r.o.
Škrdlovice 240
591 01 Žďár nad Sázavou 1
Česká republika

Kontaktní místo

IČ Odběratel ' 25585657 Datum vystaveni
DIČ Odběratel CZ25585657 DUZP

Vaše obj. číslo PÍSEMNÁ Datum splatnosti 
Variabilní symbol 
Forma úhrady 
Číslo bank, úctu 

IBAN
Kód SWIFT

5. 9. 2018 
17. 3. 2018 
19.9. 2018 
9111880481
Bankovním převodem 
1808751/0100 ,
cz94 0100 0000 0000 0180 6751
KOMBCZPPXOXO

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Studentská 11 33, 591 21 Žďár nad Sázavou

Telefon: 566651111 e-mail: divize@vaszs.cz www.vodarenska.cz

Jana Belušová, e-mail: bekisova@vaszr.czVystaví

Číslo Popis Množství mJ

Jednotková 
cena bez Sleva

DPH %

Jednotková
cena po 

slevě
DPH Částka na-

% řádku bez DPH
Fakturujeme Vám za dovoz vody 
do VDJ
dovoz vody 8 m3-výkon SHOD 800,00 800,00 15 7 200,00
dovoz vody 8 m3 - km 310 KM 27,00 27,00 15 8 370,00
vodné -dodávka (stojany) 136 M3 47,39 47.39 15 6 445,04

dovoz vody 15 m3 - výkon 9,5 HOD 1 000,00 1000,00 15 9 500.00
dovoz vody 15 m3 - km 272 KM 36,00 36.00 15 9 792,00
vodné -dodávka (stojany) 210 M3 47,39 47,39 15 9 951,90
vícenákl.za práci mimo prac.dobu 2 KS 500,00 500,00 15 1 000,00

Zaokrouhlení 1 0.22 0,22 0 0,22
Částka celkem CZK 52 259,16
DPH celkem CZK 7 838,84
Částka včetně DPH celkem CZK 60 098,00

Rekapitulace 
DPH DPH %

Základ DPH
CZK

Částka DPH 
CZK

15% 15 52 258,94 7 838,84
BEZ DPH 0 0,22 0,00
Celkem 52 259,16 7 838,84

5760k9

Vo $

Patéu okan
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