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FOND VYSOČINY "
PROGRAM „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022“

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“)

FV02839.0005

ČL 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, radní kraje
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 217808983/0300

a
Obec Pohled
se sídlem:

variabilní symbol: 28390005

Revoluční 39, 582 21 Pohled
IČO: 00268062
zastoupená: Ing. Milanem Klementem, starostou obce
(dále jen “Příjemce")
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 5320521/0100

ČL 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále 
jen „dotace“) na realizaci projektu „Vodovod Pohled“, blíže specifikovaného v žádosti 
o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen 
„projekt“).

ČL 3 
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od 
prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný 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 dotací nevznikne.

ČL4
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 
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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 3 000 000 Kč (slovy: třimiliony 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 32 826 970 Kč
Výše dotace v Kč 3 000 000 Kč
Výše dotace v % 9,10 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 90,90 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 29 826 970 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%, v ostatních případech bude částka 
dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl Příjemce uvedený 
v závorce výše.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi 
jiných poskytovatelů se vylučuje s výjimkou souběhu s dotacemi v gesci Ministerstva 
životního prostředí či Ministerstva zemědělství, kdy souhrnná výše poskytnutých dotací 
ze všech dotačních titulů na projekt nesmí přesáhnout 85 % celkových uznatelných 
nákladů.

ČL 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta ve dvou platbách. Část dotace ve výši 90 % (2 700 000 Kč) bude 
poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů 
od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zbývající část dotace v max. výši 10 % 
bude poskytnuta bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních 
dnů od doručení závěrečné zprávy ve struktuře dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. Případné 
nevyužité prostředky budou vráceny nejpozději do 30. 11.2024 na účet Kraje 
č. 4050005211/6800, včetně uvedení variabilního symbolu dle této smlouvy. Příjemce bude 
o této platbě písemně informovat kontaktní osobu uvedenou v ČI. 13 odst. 3) této smlouvy.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotací k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 1.2020, nejpozději však do 31. 10. 2024. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektů.
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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) věty 
první 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) opravy a rekonstrukce vodovodních nebo kanalizačních radů včetně příslušných 

objektů nebo jejích částí (úpravny vody, vodojemy, jímací objekty, čerpací stanice, 
ČOV, aj.), pokud není zvýšena jejich kapacita nebo účinnost (rekonstrukcí se pro 
účely této výzvy rozumí výměna stávajících vodovodních nebo kanalizačních řadů 
včetně příslušných objektů nebo jejich částí),

j) opravy, rekonstrukce a pořízení dlouhodobého hmotného majetku mimo rozsah 
programu (vodovodní nebo kanalizační přípojky, které nejsou součástí hlavních řadů, 
domovní ČOV, dešťové kanalizace, hydrogeologický průzkum, archeologický 
průzkum, demolice a následné opravy komunikace či jiného povrchu provedené 
mimo nezbytný rozsah),

k) výstavby kanalizací a ČOV řešící odvádění a čištění odpadních vod z nezastavěných 
pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat, výstavby 
vodovodů řešících zásobování pitnou vodou nezastavěných pozemků pro bytovou 
nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat,

I) výstavba a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody 
v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze skupinového 
vodovodu,

m) stavební, autorský nebo technický dozor, inženýrská činnost (např. za účelem vydání 
správních rozhodnutí nebo k vyřízení a vypracování žádosti o poskytnutí dotace), 
poradenská činnost, správní poplatky,

n) pozemky, budovy, haly a stavby (nákup stávajících objektů)
4) Uznatelné náklady projektu jsou:

a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku včetně dokumentace skutečného 
provedení stavby,

b) oprava a údržba, technické zhodnocení včetně podlimitního (pouze v rámci 
podprogramu C) - maximálně do výše 50 % z dotace.

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. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.
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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 FV02839.0005",

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 bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je 
umístěn na www.fondvvsociny.cz, a to nej později do 6 kalendářních měsíců ode dne 
vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo 
rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu nebo dokladu toto nahrazujícího 
(pokud nejsou uvedené doklady vydávány, tak ode dne předání a převzetí stavby), což 
musí ale být provedeno nejpozději do 30. 11. 2024 (rozhodující je termín, který nastane 
dříve). Přílohou formuláře závěrečné zprávy musí být:
- vyplněný formulář, který je přílohou závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté 

dotace v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2022“, jehož 
vzor je umístěn na www.fondvvsociny.cz,

- kopie kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí popř. pravomocného 
rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu (v případě nepředložení tohoto 
dokladu uveďte důvod),

- kopie protokolu o předání a převzetí zrealizovaného projektu (stavby),
- kopie dokumentů k případným změnám realizace projektu (např. změny stavebního 

povolení, záznamy o změně stavby, změnové listy, dodatky ke smlouvě o dílo 
s dodavatelem prací, změny rozpočtů, apod.),
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- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě (tj. kopie 
faktur za provedené práce včetně kopií zjišťovacích protokolů o provedených 
pracích a kopií položkových soupisů nákladů skutečně provedených prací - pokud 
jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady, musí být v položkovém soupisu 
jednoznačně vyznačeny),

- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 
projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního 
deníku, apod.,

- dokumentace skutečného provedení projektu, zejména geodetické zaměření 
skutečného provedení (jedná-li se o obsáhlou dokumentaci, může být na datovém 
nosiči),

- fotodokumentace z realizace projektu, dokončeného projektu a zobrazení publicity 
projektu (např. na datovém nosiči).

g) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, kjeho přeměně nebo 

zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení 
závěrečné zprávy dle ČI. 8 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto 
rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až 
v průběhu udržitelnost! projektu stanovené dle CL 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 
dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,

j) umožnit kontrolu v souladu s ČL 9 této smlouvy, _
k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČL 9 odst. 2) této smlouvy 

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

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 ČL 8 písm. a) - písm. i) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČL 9 této 
smlouvy.

ČL 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),
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- v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit “Sponzorský vzkaz 
kraje“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou ktéto 
příležitosti vytvářeny,

- 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/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 5 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 5 let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, 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, ve znění pozdějších 
předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.

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

ČI. 13
Závěrečná ujednání

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

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

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel: 564 602 363 email: 
zvolanek.r@kr-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 realizací 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) 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.

8) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.
9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 

10. 5. 2022 usnesením č. 0204/03/2022/ZK.

10. os. 2022
V .. 07..... dne.... .. . 207. V J ihlavě dne..................... ..

Idg. Milan Klement 
/ starosta obce

Ž&m 1 282/57,

ng. Pavel Hájek 
radní kraje
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Kraj Vysočina
FOND 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)

# www.
28380

3 8,.***

,E#*,***e *71 22 *. 
423818*82 
1s 222:: i 5.2 •   .*2:.

Název programu STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022

Název projektu Vodovod Pohled

Podprogram Zásobování pitnou vodou

IČO: 00268062

Přesný název: Obec Pohled

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, čp: Revoluční 39

Identifikační údaje žadatele Obec: Pohled

PSČ: 58221

Sídlo pošty:

Název banky: 0100 Komerční banka, a.s,

Číslo účtu: 5320521

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pro právní úkon 
podáni žádosti je nutné více osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby

Titul: Ing.

Jméno: Milan

Příjmení: Klement

Funkce: starosta obce Pohled

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



í Statutární zástupce žadatele
| V případě, kdy pro právní úkon 
podání žádosti je nutné více osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby

Titul _________________________________

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Milan

Příjmení: Klement

Email: starosta@obecpohled.cz

Tel,: 724189742

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

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obci bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
reafizace 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 Pohled, projekt je realizován v místní částí Pohled 
(netýká se místní části Simtany), ORP Havlíčkův Brod. 
Kraj Vysočina.



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

V místní části Pohled je v současné době napojeno na 
vodovod v majetku VAK HB a.s. 12 rodinných domů, 
mateřská škola, obecní úřad, hasičská zbrojnice, 
zámek, podnikatelský objekt a kadeřnictví. Tyto objekty 
mají zajištěné množství a kvalitu vody. V části obce 
Nad Tratí je 16 rodinných domů napojených na 
skupinový vodovod ve vlastnictví majitelů rodinných 
domů. Zbylá část Pohled, cca 210 objektů, řeší 
zásobování vodou vlastními zdroji (kopaná nebo vrtaná 
studna), v kterých není dostatečné množství vody, 
trvale kvalitní voda a často s nestabilní hladinou vody. 
Požadavek občanů Pohledu na urychlenou realizaci 
rozšíření vodovodní sítě zesílil v období suchých roků 
2015-2019. Vlastníci skupinového vodovodu Nad Trati 
v těchto letech neměli ve vodojemu dostatečné 
množství vody a podali žádost o připojení se do 
projektu obce Vodovod Pohled. Občané z důvodu 
velkých finančních nákladů na pořízení vrtaných studní 
a velké nejistoty na množství a kvalitu vody v nich 
požaduji vodovodní sítě v obci. Velkým problémem 
obce je zajištění množství vody pro hasičský záchranný 
sbor Kraje Vysočina v případě požáru v obci a jejím 
okolí (obec nemá dostatečné zdroje kvalitní požární 
vody).
Cílem obce je vybudovat vodovodní síť, která bude 
napojena na stávající vodovod Želivka - Podmoklany ve 
vlastnictví VAK HB a.s. Tím bude zajištěno zásobování 
bezmála 700 obyvatel obce Pohled dostatečným 
množstvím a kvalitou pitné vody. Navržené opatření 
řeší současný stav, který neumožňuje zajištění 
bezproblémového zásobení vodou trvale žijících 
obyvatel. V rámci projektu stavby budou realizovány 
hydranty pro potřeby hasičského záchranného sboru v 
případě požáru v obci a jejím okolí.

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

V rámci stavby „VODOVOD POHLED“ bude vybudován 
páteřní zokruhovaný rozváděči řad z potrubí dimenze d 
110 x 6,6 mm o délce 1 085,60 m, veškeré ostatní 
rozváděči řady vodovodu budou vybudovány z potrubí 
dimenze d 90 x 5,4 mm o celkové délce 4 546,96 m. 
Celková navržená délka potrubí vodovodu je 5 632,56 
m. Odbočeni vodovodu budou vybudovány z potrubí 
dimenze PE 40 SDR 7,4 v délce 1 218,70 m a PE 63 
SDR 11 v délce 53.70 m. V rámci stavby budou 
vybudovány 3 nadzemní a 5 podzemních hydrantů.

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

Cílovou skupinou jsou obyvatelé obce Pohled, vlastníci 
a obyvatelé rodinných domů v počtu 679 obyvatel, dále 
vlastníci podnikatelských objektů dosud nenapojených 
na vodovodní síť, hasičský záchranný sbor. Další 
cílovou skupinou jsou také obec a vlastníci pozemků 
určených k zástavbě.



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

2016-2017 - projektová dokumentace pro stavební 
povolení 'Vodovod Pohled"
2018-2019 - projektová dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby "Pohled - vodovod Nad 
Tratí" '
2019 - příprava žádosti o dotaci MZe
2020 - výběrové řízení na zhotovitele stavby a TDS
25, 9, 2020 - stavba byla zahájena předáním staveniště 
duben 2021 - zahájeni stavebních prací a vlastni 
realizace projektu, probíhá dosud
2021 - dokumentace pro změnu stavby před 
dokončením 'Vodovod Pohled"
Stavba bude dokončena do konce roku 2022, kdy bude 
vodovod zkolaudován.

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

Realizaci stavby provádí na základě výběrového řízeni 
„Sdružení AQUASYS spot s r.o. - VHST s.r.o. - 
POHLED - KANALIZACE A ČOV, VODOVOD 
POHLED, AQUASYS spot s r.o., Jamská 2488/65, 591 
01 Žďár nad Sázavou ve sdružení s VHS T spol.s r.o., 
Kuřímského 2532, 393 01 Pelhřimov. Financování 
stavby je zajištěno dotacemi Ministerstva zemědělství 
(Rozhodnutí o dotaci MZe obec obdržela 15.4.2021, 
proto nežádala o dotaci z Fondu Vysočiny v roce 2021), 
investičním úvěrem KB a vlastními zdroji obce, 
V roce 2018 obec Pohled úspěšné realizovala projekt 
'Obnova malé vodní nádrže v k.ú. Pohled", který byl 
podpořen z národního programu MZe. V roce 2015 
úspěšné realizace dvou projektů "Revitalizace VKP ke 
Sv. Anně v Pohledu" a "Revitalizace VKP aleje ke Sv. 
Anně v Pohledu a areálu kostela Sv. Anny", které byly 
oodpořeny v rámci programu OP ŽP 2014-2020. Kraj 
Vysočina spolufinancoval několik desítek úspěšných 
projektů v obci prostřednictvím Fondu Vysočiny, POW 
nebo Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina (budování 
optické sítě Pohled, turistické odpočívky na poutním 
místě u Svaté Anny, opravy obecního úřadu, opravy 
skladu obce, projektové dokumentace pro projekty 
Vodovod Pohled, Vodovod Nad Tratí. Kanalizace a 
ČOV Pohled, dopravní automobil pro JPO Pohled).



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 32 826 970 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 3 000 000 Kč 9,14 %

- z toho investiční 
dotace 3 000 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 0 KČ ,00 %

Spoluúčast žadatele 29 826 970 Kč 90,86 %

- z toho Investiční 
spoluúčast 29 826 970 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 plněni 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 8

žadatel není plátcem DPH □

9. identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ~ §10a, odst. 3. p/sm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona Č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba podnikající uvede přímý obchodní podíl 
v jiných právnických osobách, Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných 
právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

v případě potřeby rozveďte v samostatné příloze k žádosti

Pořadové 
číslo IČO Název právnické osoby, v niž má žadatel přímý 

podíl Výše podílu v %

1 71000496 Mateřská škola Pohled 100
2 64829561 Lesní družstvo ve Štokách 0,27
3 48173002 Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod 0,05
4 63113074 Svaz měst a obcí ČR 0,04
5 70951730 Svazek obcí Přibyslavska 5,4
6

_ 7
. 8
... 9

10

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajisti 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.

11. 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 
státnimu rozpočtu se považuji závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považuji Státní fond 
životního prostředí, Pozemkový fond. Státní fond rozvoje bydleni a Státní fond dopravní 
infrastruktury},
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

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

Obýváte 

počet tr 

počet tr 

počet ří 

počet t

13. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádostí přikládáte a očíslujte 
jed
1) Naplnění specifických kritérií
2) Kopie stavebního povolení
3) Projektová dokumentace stavby pro stavební povoleni
4) Smlouva o dílo včetně dodatků
5) Smlouva na výkon technického dozoru investora
6) Doklad o autorizaci Ing. Miloš Charvát
7) Rozhodnutí o poskytnuti dotace z národního programu MZe

V Pohledu dne 1. 4. 2022

Ing.
Milan
Klement

CgTatné conepszfiig Milan 
Kiner
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Naplnění specifických kritérií v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním 
hospodářství 2022" pro podprogram A - Zásobováni pitnou vodou

Obyvatelé:

' počet trvale bydlících obyvatel v řešené obcí (k 31. 12. 2021) 742

počet trvale bydlících obyvatel v řešené místní části (k 31.12. 2021) 679

počet řešených trvale bydlících obyvatel 679

počet trvale bydlících obyvatel nově napojených na vodovod 679

Vodovodní řady:

a) délka navržených hlavních vodovodních řadů [m] 5 632,56
b) délka navržených vodovodních odboček (jako součást hlavních 

vodovodních řadů na veřejných pozemcích) [m] 1 272,40

c) celková délka navržených vodovodních řadů (a + b) [m] 6 904,96

Údaje o vodovodních řadech (v případě potřeby vložte další řádky):

označení 
řadu dle PD délka [m] profil DN materiál zpevněný nebo 

nezpevněný povrch
A 280,57 110*6,6 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

A 368,01 90*5,4 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

B 715,55 110*6,6 PE100 PC SDR17PN10 zpevněný povrch

B 437,75 90*5,4 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

B-1 51,81 90*5,4 PE100 PC SDR17PN10 zpevněný povrch

B-2 212,09 90*5,4 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

C 328,97 90*5,4 PE100 PC SDR17PN10 zpevněný povrch

D 319,90 90*5,4 PE100 RCSDR17PN10 zpevněný povrch

D-1 99,24 90*5,4 PE100 RO SDR17PN10 zpevněný povrch

E 94,87 90*5,4 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch
F 159,81 90*5,4 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

G 168,40 90*5,4 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

H 267,17 90*5,4 PE100 RCSDR17PN10 zpevněný povrch

| 339,88 90*5,4 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

1-1 26,13 90*5,4 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

I-2 25,27 90*5,4 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

J 289,93 90*5,4 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

J-0 61,70 90*5,4 PE100 RC SDR17 PN10 zpevněný povrch
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J-1 156,67 90*5,4 PE100 RC SDR17 PN10 zpevněný povrch

J-2 48,19 90*5,4 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

K 359,06 90*5,4 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

L 164,52 90*5,4 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

L-1 73,63 90*5,4 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

M 421,17 90*5,4 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

M-1 18,64 90*5,4 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

N 89,48 110*6,6 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

N-1 64,15 90*5,4 PE100 RC SDR17PN10 zpevněný povrch

CELKEM 5 632,56

Vodd .

nákla

celí

Příslušné objekty:

příslušný objekt počet [ks]
stávající 
kapacita 
[m3; I/s]

navržená 
kapacita [m3; 

I/s]

vodojem
nový - —

in tenzifi kovaný - - -

úpravna vody
nová - -- -

intenzifikovaná - -

jímací objekt
nový - — -

intenzifikovaný - -

celke

uzna 
obyv;

B)*Z 

náze

VOD

VOD

celki

Pokud 
uznatt 
uznatt 
musí I 
SouČi 
z SOI

Požá

celkí

dota

Finanční náklady projektu:
I Kč bez DPH Kč včetně DPH

celkové náklady podle smlouvy o dílo (SOD) | 41.706.500,- -

náklady z SOD, které jsou předmětem žádosti * | 32.826.970,15 -

* Pa odečtení nákladů z SOD, které nejsou předmětem Žádosti o dotaci.

A)*Z toho uznatelné náklady:

Vodovodní řady Kč bez DPH

náklady na vodovodní řady 32.826.970,15

náklady na 1 metr řešeného vodovodního řadu 5.828,07
náklady na 1 trvale bydlícího obyvatele řešeného 
vodovodem_________________ ___________ 48.346,05

vlasi

pož 
z Fd

Dota 
mám 
nard

Rozt
Ked 

Zahá
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Vodojem, úpravna vody a jímací objekty

náklady na vodojem, úpravnu vody a jímací objekty

J Kč bez DPH

náklady na 1 trvale bydlícího obyvatele řešeného 
vodojemem, úpravnou vody a jímací mi objekty

| -

CELKEM Kč bez DPH Kč včetně DPH

celkové uznatelné náklady 32.826.970,15 •

uznatelné náklady na 1 řešeného trvale bydlícího 
obyvatele 48.346,05

B)*Z toho neuznatelné náklady:

název položky (podle rozpočtu) Kč bez DPH

VODOVOD POHLED - přípojky 7.9200.400,-

VODOVOD - Nad tratí - přípojky 959.129,85

celkové neuznatelné náklady 8.879.529,85
Pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady a zároveň ostatní nebo vedlejší náklady týkající se 
uznatelných i neuznatelných nákladů, je tléba ostatní a vedlejší náklady rozpočítat poměrem mezi 
uznatelné a neuznatelné náklady nebo je celé uvést do neuznatelných nákladů. Neuznatelné náklady 
musí být v rozpočtu vyznačeny.
Součet celkových uznatelných nákladů a celkových neuznatelných nákladů musí být roven nákladům 
z SOD, které jsou předmětem žádosti. V případě potřeby vložte další řádky.

Požadovaná dotace:

Kč bez DPH Kč včetně DPH % poznámka

celkové uznatelné náklady 32,826.970,15 - 100,0

dotace z jiných zdrojů 24.620.000,- - 75,0 MZe, 12930

vlastní podíl příjemce 5.206.970,15 - 15,9

požadovaná dotace 
z Fondu Vysočiny 3.000.000,- - 9,1

Dotaci z Fondu Vysočiny požadují bez I včethě DPH, jelikož jsem / nejsem plátcem DPH a 
mám 1 nemám u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním realizace akce 
nárok na odpočet daně z přidané hodnoty,

Rozestavěnost akce: ano / ne

Ke dni podání žádosti je proinvestováno (vyfakturováno) 25.875.284,34 Kč.

Zahájení realizace akce proběhlo předáním staveniště dne 25. 9. 2020
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Význam navrhovaného opatření (uvedte, jaký 2 aktuálních problémů s pitnou vodou bude řešit 
realizace projektu):

Popište konkrétně, jak často a kdy došla k uvedeným problémům:

kvalita / kvantita problém
nevyhovující 
škrtněte či 

smažte
doložený doklad

kvalita pitné vody

vyhovuje ANO/NE —

nedostatečná bez vydané 
výjimky nebo zákazu 
k užívání pitné vody

ANO/NE Rozbory vody - viz příloha 1b

nedostatečná s vydanou 
výjimkou nebo zákazem 
k užívání pitné vody

ANO/NE

kvantita pitné vody

vyhovuje ANO/NE —

ojediněle nedostatečná ANO /NE Dovozy vody do studní - viz 
příloha 1c

dlouhodobě 
nedostatečná ANO/NE

Žádost 0 připojení Nad Trati- 
viz příloha 1 c

Obyvatelé, kteří mají zdroj vody v kopaných studních, mají problémy několik desetiletí 
s kvalitou a množstvím vody každoročně v letních a podzimních měsících. Extrémní problémy 
s množstvím a kvalitou byly v letech 2015-2020. Obyvatelé, kteří mají zdroj vody ve vrtaných 
studních, mají problém s kvalitou a vydatností, a to kolísáním množství vody v průběhu celého 
roku. Také ve vrtaných studních se jedná o vodu užitkovou. Obyvatelé a vlastníci skupinového 
vodovodu Nad Tratí mají od roku 2015 do současné doby každoroční problémy s množstvím 
vody a její kvality v letních a podzimních měsících.
Obyvatelům, kteří nemají ve svých zdrojích pitnou vodu, obec umožňuje odběr pitné vody 
z veřejného vodovodu v budově OÚ. V roce 2021 bylo takto odebráno cca 40 m3 vody.

Návaznost na stávající řešení: ano / ne
Pokud ano, popište, jakým způsobem budou využity stávající objekty nebo jejich kapacity.

V současné době je místní část Pohled (438 - 460 m.n.m.) z malé Části - 12 rodinných 
domů a budovy OÚ, MŠ, hasičské zbrojnice, kadeřnictví, zámek a podnikatelský objekt - 
zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu napojeného na skupinový vodovod Želivka 
- Podmoklany. Přívodným řadem DN 300 je voda dopravována do VDJ Pohled 2 x 150 m3 
(481,9 / 478,6 m.n.m.), do kterého je také přiváděna voda z místního zdroje - pramenní 
jímky se zářezem délky 92,0 m a štoly délky 160,0 m. Celková vydatnost tohoto zdroje činí 
0,2 - 0,54 I/s a pro zásobování vodou celé obce kapacitně nestačí. Ze zdrojů voda teče 
přes odkyselovaci stanici do VDJ, do spotřebiště je dopravována gravitačně. Vlastníkem 
stávajícího vodovodu, vodojemu a souvisejících zařízení na vodovodní síti v obci Pohled 
jsou VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD a.s. (VAK HB a.s.).
Realizovaný projekt „Vodovod Pohled“ bude napojen na dvou místech na stávající veřejný 
vodovod a umožní rozvod a rozšíření vodovodní sítě ve vlastnictví obce po celé místní části 
Pohled a umožní napojení téměř 700 obyvatel a jejich zásobení dostatečným množstvím 
kvalitní pitné vody. Tím bude vyřešen stávající problém většiny obyvatel Pohledu, kteří jsou 
zásobeni z individuálních zdrojů, avšak mají nedostatečné množství vody a zároveň nemají 
kvalitní pitnou vodu.
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dopravni obsfuinosti v ptavazcvnAch Obce, zajastt pflítupú k jecnotitým piséhapteim
objektém $ V neposiedni ad pinií í pinit dalš! opravnné poadavky Objecnafele pro zachovani 

piného a bezpečného provoru nie dzerrt Odce.

2. DOBA, TERMÍNY A MSTO PLNĚN

2,1. Termín zahájen! Dila
2 1.1. Zhotovitel je povinen zahájit prováděn! Dila dnem zahájeni. Dnem zahájení se pro Gtely této 

Smlouvy rozumí den protokolámiha předání staveniště Objednatelem a jeho převzetí Zhotovitelem
2 1.2. Termín protokolarniho předání staveniště Objednatel předpokládá v měsíci srpnu 2020, a to tak, 

aby bylo staveniště předáno Objednatelem a převzato Zhotovitelem nespozdj do 5 pracovních 
dnů ode dne uzavřeni teto Smlouvy o dilo.

2 ,1,3. Objednatel a Zhotovitel se na základě ust, § 2001 občanského zákoníku dohodt. že Objednatel je 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim 
prováděni Dita více než 21 kalen dá nich dnů oproti dni zahájení Dila.

2,2- Termín dokončeni Dla
2.2.1, Zhotovitel je povinen provést řádné Dilo ve tht nejpazdéj do 18 kalendářních městců ode dne 

zahájeni. Ve slepém termínu je Zhotovitel povinen fádně dokončené Dílo předat Objednateli,
2.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončí práce na Dile i před sjednaným terminem (dobou) dokončení Dila a 

Objeanatel je povinen přivé dokončené Dio převzít a zaplatit.
2,2,3, Termín (doba) dokončeni je závislý na řádném 3 včasném splněni součinností Objednatele 

dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodleni Onjednatele s poskytnutím dohodnutých součinností 
uvedených v této smiouvé není Zhotovitel v prodleni s plněním závazku. Nedojde- mezi siranami * 
jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodhenim Objednatele v plněni 
jeho součinností. O tomto prodlouženi termínu dokonceni Dila bude uzavřen písemný dodatek ks 
Smlouvě.

2.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením Dia delsi jak a kalendářních dnů se považuje za podstatné 
porušení Smlouvy, ale pouze v pfipadé, že prodleni Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele.

2.3. Podmínky pra zménu sjednaných termínů
2.3.1 Plpadné viceprce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 2 % z hodnoty Sjednané ceny 

Díla, nemají vliv na termín (dobu) dokončeni Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, 
pokud se strany nedohodnou jinak.

2.4. Realizace předmětu Díla, harmonogram a uzlově (postupové) termíny
2.4.1. Zhotovitel provede Dlo dle časového harmonogramu postupu prací uvedeného v jeho nabídce, 

který je nedílnou součásti teto Smlouvy

2.S. Místo plněni .
Místem plněni je česká republika - CZ. kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, obec Pohled, k,, 
Pohled (724545) (bhžši upřesnění je obsaženo v projektové dokumentací).
Objednatel předpokládá, že působení Zhotovitele může zahrnovat i jednáni v jiných místech 
souvisejicich splněním Smlouvy, napů, působnosti orgánů a organizaci jejichž součinnost, 
rozhodnutí, vyjádření a stanoviska budou potřebná v průběhu přípravy a realizace stavby.

3. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMÉNu SJEDNANÉ CENY

3.1. Výse sjednané ceny
3.1 1. Obě smluvní strany se dohodiy. že cena za Dilo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých 

terminech a za podmínek sjednaných v této Smlouvě čini:

Cena bez DPH za dse část DHa POHLED KANALIZACE A čov 65 738 500,00 Kč

Cena bez DPH za dílčí část Dila VODOVOD POHLED 33 796 200,00 Kč

Cena bez DPH za dílčí část Dila VODOVOD POHLED - NAD TRATÍ 7 910 300,00 KČ

Cena bez DPH celkem 107 445000,00

DPH 21% 22 563 450,00 Kč

CEHA VČETNĚ DPH CELKEM ' ' 130088456,66 ' ' " ’ " :
(sfovy: jetfno sto ticet milionů osm tisie čtyři sta padesát korun českých )

3.1 ,2 Výe uvedená cena Dna vyjadřuje oceněni prací a dodávek, které jsou hrazeny zinvestičnich a 
neinvestičních prostředkt, Členén celkově ceny DHa na investnl a neinsestični prostředky pro 
účely evidence a fakturace bude v případě potřeby na straně Objednatele předmětem dodatku ke 
Smlouvě, který bude vypracován na základě pokynů a podkladů Objednatele v průběhu provádění 
Díla,

3.2. Obsah ceny
3.2 1. Cena Dita je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve zněni pozdějších předpisů, a je dohodnuta bez dané z přidané hodnoty (DPH).
3.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodujíc! Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
3.2,3, Sjednaná cena za Dílo obsahuje, mimo vfastniha provedení prací a dodávek, i veškeré náklady a 

zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedeni Dila.
3.2,4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a 

to až do dne dokončení Dila
3.2.5, Veškera manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou 

zeminou, je obsahem nabídkové čerty. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být 
vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pra 
jejch uloženi v souladu s příslušnými právními předpisy,

3.3 Doklady určující cenu
3,3,1. Cena Dila je doložena Položkovými rozpočty z nabídky, které vypracoval Zhotovitel pro zadávací 

Xzen na zhotovitele stavby. Položkové rozpočty slouží zejména k prokazování finančního objemu 
povedenýeh prací (t, jako podklad pra měsíční fakturaci) a dále pro oceněni případných vicepraci 
nebo méněprací,

3.4 Podmínky pro změnu ceny
3.4,1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek,
3,4.2, Změna sjednan ceny je možná pouze:

3.4.2.1 . pokud po podpisu Smlouvy a před terminem dokončení Dlia dojde ke změnám sazeb DPH;
3.4.22 pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 

předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky z předmětu plněni,

3.4.2.3 . pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh prací či dodávek, než tu. která bylá 
určena Projektovou dokumentaci;

3.4 2.4. pokud se při realizaci Dila vyskytnou skulečnosl. které nebyly v době sjednáni Smlouvy známy, a 
Zhotovitel je nezaynil, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vM na sjednanou cenu.

3.5. Způsob sjednáni změny ceny
3.5.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen 

předložit Obednalel posouzeni změny formou .Technického liste změny”, a to společně $ návrhem 
ocenění změny a všemi dal Jimi podklady potřebnými pro posouzení nezbytnost a důsledků 
navrhované změny. Toto ustanoveni se týká všech případných změn,

3.5,2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny ze strany Objednatele.
3,5.3. Návrh oceněn! každé změny je Zhotovitel povinen vypracovat ve struktuře a v souladu s cenami 

uvedenými v položkovém rozpočtu (oceněných výkazů výměr), který je přliohou této Smlouvy. Pokud 
takové ocenění nebude možné s ohledem na charakter alebo rozsah změny, nebo pokud bude toto 
požadováno Objednatelem, bude ocenění změny provedeno následujícím způsobem:

3.5.3. t topnou položkového rozpočte změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek rozpočtu 
budou stanoveny dle aktuáliho ceníku stavebních prací ÚRS, nebo RTS a.s. navýšených o 
10%, a to v cenové úrovni obdobi, kdy změna nastala , nebo

3.5 3.2 v připadá, že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky potíte výše uvedeného ceníku, 
budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny změn individuálni kalkulaci materiálu a hodinových 
sazeb pracovníků na zkfade cen v místě a čase obvyklých, které budou posouzeny a písemně 
schvleny Objednatelem.

3,5,4. Zhotoviteli zaniká akýkoliv nárok na zvýšeni sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo. 
Že je zvýšeni ceny nevyhnutelně. Toto písemné oznámeni však nezakládá právo Zhotovitele na


