
KUJIPIHPIOF

FOND VYSOČINY
PROGRAM „SPORTOVIŠTĚ, KLUBOVNY A TÁBOROVÉ

ZÁKLADNY 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“) 

(ID FV02846.0007)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupený:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
70890749
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: RNDr. Jan BřŽďala, člen rady kraje
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 217808983/0300

Obec Číměř 
se sídlem: 
IČO: 
zastoupen: 
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Číměř 50, 675 01 Číměř 
00376817
Lenkou Hůlkovou, starostkou

Československá obchodní banka, a.s. 
259329972/0300

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Výstavba víceúčelového hřiště“ 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 výší 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 3 066 591 Kč
Výše dotace v Kč 200 000 Kč
Výše dotace v % 6,52 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 93,48 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 2 866 591 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výší 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. 50 %), 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.
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5) Souběh dotace Z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to 
nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení 
závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude 
ani po případné výzvě předložena ve struktuře dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na 
vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

ČI. 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve
ode dne 1.1. 2022, nejpozději však do 31. 12. 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 nej později do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1) této smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou 

v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům,

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity projektu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

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

houpačky),
I) projektové dokumentace a studie.

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

dlouhodobého hmotného majetku,
b) nákup ostatních služeb,
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c) ostatní osobní výdaje (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) vč. 
povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,

d) nákup materiálu jinde nezařazený,
e) drobný dlouhodobý hmotný majetek (pořízení sportovního vybavení v rámci 

Podprogramu A; inventář související s výstavbou, opravou, údržbou či technickým 
zhodnocením sportovišť, kluboven a táborových základen).

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.

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 FVO2846.0007",

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 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 
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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.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 31. 1.2023.
Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- 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. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního 
deníku, apod.“

g) zajistit publicitu v souladu s ČL 10 této smlouvy,
h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho 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 udržitelnosti projektu stanovené dle ČI. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 
dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,

j) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
k) 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.

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. 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:
- 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 , 
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prostor s umístěným sponzorským vzkazem, či konkrétní majetek podpořený v rámci 
projektu, musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, u označení provozovny, ve 
vývěsce, u otevírací doby apod.). Alternativně je možné vylepit samolepku se 
„Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby 
uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy. „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ musí 
být jednoznačně ztotožněn s realizovaným projektem (např. se uvede název 
realizovaného projektu),
v případě slavnostního otevření/zprovoznění projektu umístit “Sponzorský vzkaz 
kraje“ na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této 
příležitosti vytvářeny,
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 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, 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 dni 
rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.
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ČI. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností 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. Zdeněk Beneš, tel: 564 602 940 email: benes.z@kr- 
vysocina.cz a Mgr. Petr Horký, tel: 564 602 941, email: horky.p@kr-vysocina.cz .

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3) 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 13 odst 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně stím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

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

7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 
jejích 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. 0202/03/2022/ZK.
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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)

: i. •*2 te: *s.
EN0284624j
*****

2 2Wu**2-4 
1221532,58*282**5* 
236*2**0**26., ■ '/ E

Název programu SPORTOVIŠTĚ, KLUBOVNY A TÁBOROVÉ 
ZÁKLADNY 2022

Název projektu Výstavba víceúčelového hřiště

Podprogram Sportoviště

IČO: 00376817

Přesný název: Obec Číměř

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, čp: Číměř 50

Identifikační údaje žadatele Obec: Číměř

PSČ: 67501

Sídlo pošty: Vladislav

Název banky: Československá obchodní banka, 
a.s.

Číslo účtu: 259329972/0300

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

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

Příjmení: Hůlková

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

Titul:

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

Příjmení:

Funkce:

Jméno: Lenka

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Hůlková

osoba projektu) Email: lenka.hulkova@seznam.cz

Tel: 605284338

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)

Výstavba víceúčelového hřiště proběhne v naší obci 
Číměř, okres Třebíč, pare. č. 267/1 k.ú. Číměř nad 
Jihlavou.

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...

K podání žádosti nás vede nedostatečné možnosti 
sportovního vyžití v naší obci pro naše spoluobčany. 
Navrhované sportoviště bude užíváno jako celek pro 
sportovní činnost členů místních spolků i široké 
veřejnosti.
Provoz bude časově neomezen, tedy bude přístupný 
celodenně. Výstavbu bude provádět stavební 
společnost, přilehlé prostranství, včetně výsadby 
zeleně pak budeme realizovat dobrovolnicky našimi 
občany.



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)

Víceúčelové hřiště o rozměrech 34,0 m x 16,0 m je 
navrženo v barvě červené a zelené s barevným 
lajnováním - volejbal, nohejbal. Hřiště je umístěno 
podélnou osou v orientaci převážně sever-jih, výškově 
pak na kótu 436,20 m.n.m.
Povrch hřiště je z polyuretanového materiálu 
polyuretanového materiálu (např. PORPLASTIC EP 
court), skládající se ze základní vrstvy (např. 
POPRLASTIC T770) a barevné vrchní vrstvy (např. 
PORPLASTIC EPDM), o celkové tloušťce 10 mm, na 
podkladním vodopropustném nosném asfaltovém 
systému. Lajnování navrženo rovněž z PUR materiálů 
(např. Porplastic X990) v barvách vybraných dle 
jednotlivých sportů.
Víceúčelové hřiště je navrženo pro sporty: tenis, malá 
kopaná, volejbal, nohejbal, florbal, streetbal. Dále je 
možné hřiště doplnit i lajnováním na softenis a 
badminton.

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

Realizace projektu je určena pro téměř všechny občany 
naší obce. Víceúčelové hřiště nám v obci chybí, mladí 
muži si pronajímají tělocvičny v Třebíči, aby si mohli 
zahrát malou kopanou a florball. Dlouholetou tradici má 
u nás také nohejbal. Malé děti s rodiči také hřiště také 
využijí, stejně tak i ženy např. na volejbal či tenis. Na 
nové hřiště se moc těšíme, bude to další vyžití pro naše 
občany, nebudeme muset za sportovním vyžitím jezdit 
do měst.

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

Zahájení březen 2022, předpokládané dokončení akce 
6/2022.

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

S realizacemi máme dlouholeté zkušenosti, a to např. 
vybudování splaškové kanalizace, vodovodu, tak i 
revitalizace rybníků, vybudování mokřad, výstavba 
Společenského centra, rekonstrukce kaple a mnoho 
dalších investičních akcí.



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 3 066 591 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 200 000 Kč 6,52 %

- z toho investiční 
dotace 200 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 2 866 591 Kč 93,48 %

- z toho investiční 
spoluúčast 2 866 591 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 □

žadatel není plátcem DPH g

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podilu podle zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a, odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl defínovaný 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.

Pořadové 
čislb aičol Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý MViesepodih* Výšepodiluv

1 27680151 Oslavka, o.p.s 1,75%
2 70812853 Sdružení obcí Vysočiny 1%
3 68731990 Horácko ekoloqický mikroreqíon 3,03%
4 47438126 Enerqoreqion 2020 0,78%
5 47438541 Svazek obcí pro komunální služby Třebíč 0,43%
6 60418885 Vodovody a kanalizace - dobrovolný svazek 0,52%
7
8
9

10
v případě potřeby rozveďte v samostatné příloze k žádosti

10. 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.

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 
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.

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 1.1. do 31.12..

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

1 .) Prohlášení žadatele
2 .) Půdorys víceúčelového hřiště
3 .) Rozhodnutí
4 .) Rozpočet
5 .)Výpis z KN
6 .)Snímek katastrální mapy
7 .) Foto stávajícího stavu
8 .) Specifická kritéria

V Číměři dne 24. 1. 2022

Lenka
Hůlková

Digitálně podepsal 
Lenka Hůlková
Datum: 2022.01 25
11:33:57 +01'00’

Razítko, jméno/a a podpis/y 
statutárního 

zástupce/zástupců žadatele



Obec Číměř

Adresa: Číměř 50, 675 01 Vladislav

Telefon: 605 284 338, 568 888 652
E-mail: ou@cimer.cz

Web: www.cimer.cz

Specifická kritéria pro Podprogram A Sportoviště:

a) aktivita žadatele při realizaci výstavby, technického zhodnocení, opravy a údržby 
(bodové rozpětí 0-6)

3 body Dodavatelský způsob realizace výstavby, technického zhodnocení, 
opravy a údržby v kombinaci s brigádnickými aktivitami.

b) využitelnost sportoviště pro více druhů sportů (bodové rozpětí 0 - 8)

8 bodů Jedná se o víceúčelové sportoviště.

c) časová přístupnost sportoviště (bodové rozpětí 0-8)

8 bodů Sportoviště je otevřené nepřetržitě a využitelné pro sportující bez 
časového omezení.

d) zaměření projektu (bodové rozpětí 1-3)

3 body Projekt zahrnuje jak výstavbu, technické zhodnocení, opravu nebo
údržbu sportoviště, tak pořízení sportovního vybavení.

e) celková hodnota projektu (bodové rozpětí 1-5)

5 bodů více než 400 000 Kč

Lenka Digitálně podepsal
Lenka Hůlková

Hůlková Datum: 2022.0125 
1134:45 +01 '00'

Lenka Hůlková, starostka



Příloha č. 4. Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020_92 Víceúčelové hřiště Číměř

Objednatel: Obec Číměř IČO: 00376817

50 DIČ: CZ00376817
67501 Číměř

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval: Ing. Miroslav
Sukuo

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 612 335,55

PSV 448 891,97

MON 0,00

Vedlejší náklady 77 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 138 227,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 138 227,52 CZK

Základní DPH 21 % 449 027,78 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 587 255,30 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO 01 Víceúčelové hřiště 0,00 2 025 450,04 425 344,51 2 450 794,55 95

1 Víceúčelové hřiště 0,00 2 025 450,04 425 344,51 2 450 794,55 95

SO 02 Vsakovací jímka 0,00 35 777,48 7 513,27 43 290,75 2

1 Vsakovací jímka 0,00 35 777,48 7 513,27 43 290,75 2

SO VRN Vedlejší a ostatní náklady 0,00 77 000,00 16 170,00 93 170,00 4

1 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 77 000,00 16 170,00 93 170,00 4

Celkem za stavbu 0,00 2 138 227,52 449 027,78 2 587 255,30 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 173 300,93 8

2 Základy,zvláštní zakládání HSV 130 627,35 6

5 Komunikace HSV 1 192 330,74 56

8 Trubní vedení HSV 17 741,02 1

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 59 316,00 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 39 019,51 2

762 Konstrukce tesařské PSV 140 812,29 7

767 Konstrukce zámečnické PSV 308 079.68 14

VN Vedlejší náklady VN 77 000,00 4

Cena celkem 2 138 227,52 100
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Položkový rozpočet
S: 2020^92 Víceúčelové hřiště Číměř

0: SO 01 Víceúčelové hřiště

R: 1 Víceúčelové hřiště

P.č. Číslo položky Název položky :: MJ Množství Cena /MJ Celkem
Díl: 4 Zemní práče . 156 088,73

1 111301111R0O Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 653,41000 76,90 50 247,23
hřiště : (34.1 +1+1)*(16, 1 + 1 +1) 653.41000

I 2 122201101ROO Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 163,35250 189,50 30 955,30
odkop pro hříště : (34,1 +1+1 )*(16,1+1+1)*(0,35-0,1) 163.35250

| 3|122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 163.35250 37,70 6 158,39
odkop pro hřiště . (34,1+1+1)*(16,1+1+1)*(0, 35-0,1) 163,35250

4132201111800 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 29,12000 247,50 7 207,20

drenáž . 0,4*0.4*165
0.4*0,4*17

26.40000
2.72000

| 5132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 29,12000 169,50 4 935,84
drenáž ' 0,4*0,4*165 
0,4’0.4*17

2640000
2,72000

6133201101R00 Hloubení Šachet v hor.3 do 100 m3 m3 6,29300 1 465,00 9 219,25'

patka oploceni: 0,3*0.3*(1-0,1)*(18+19+6+6)
pouzdro sloupku : 0,3*0,3*(1-0,1) (2+2)
šachta : 1*1*1*2

3,96900
0,32400
2,00000

71 332011O9R00 : Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 6,29300 206,00 1 296,36
patka oploceni : 0.3'0,3*(1-0.1)*(18+19+6+6)
pouzdra sloupku : 0.3*0.3*(1-0,1)*(2-+2)
šachta : 1*1*1*2

3,96900
0,32400
2,00000

| 81 62201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m m3 241.51450 44,90 10 844,00
přebytečná zemina : 
drn : 653,41*0,1 
odkop : 163,3525 
rýha : 29.12 
šachty : 6.293 
zásyp šachet: -1,712 
okolo obrub: -20,88

65.34100
163,35250
29,12000
6,29300

-1,71200
-20,88000

9171101 103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 20,88000 68,30 1 426,10

okolo obrub : ((34,1+1+1)*(16,1+1+1)-(34,1*16,1))*(0,35- 
0,15)

20,88000

10,171201201 R00 Uložení sypaniny na skí.-sypanina na výšku přes 2m m3 241,51450 16,30! 3 936,69
přebytečná zemina v místě stavby : 241,5145 241,51450

i 11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,71200 122,50 209,72
šachta : 1*1*1*2-0,4*0,4*0,9*2 1,71200

12^180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 104,40000 36,70 3 831,48
okolo obrub : ((34,1+4+1)*(16,1+1+1)-(34,1*16,1)) 104,40000

13/1811011 02R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 653,41000 13,10 8 559,67
hřiště : (34,1+1+1)*(16,1 + 1 + 1) 653,41000

14/181301102R00 Rozprostřeni omice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 104,40000 65,10 6 796,44
okolo obrub ornice vastní : ((34,1+1+1)*(16,1+1+1)- 
(34,1*16.1))

104,40000

15/182001122R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 m2 104,40000 87,90 9 176,76
okolo obrub : ((34.1+1 +1 )*(16,1 + 1 + 1 )-(34,1*1 6,1)) 104,40000

16/183403115R00 ; Obdělání půdy kultivátorova ním na svahu 1:2 m2 104,40000 2,40 250,56
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okolo obrub . ((34,1+1*1)*(16,1*1+1)-(34,1*16,1)) 104,40000
171183403253R00 /Obděláni půdy hrabáním, na svahu 1:2 m2 [ 104,40000 6,70 699,48]

okolo obrub : ((34,1+1+1)*(16,14 1+1)-(34,1*16,1) 104,40000
18/00572400R (Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg | 3,13200 108,00! 338,26

104,4*0,03 3,13200

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 114 735,58
19275313611R00 j Beton základových patek prostý C 16/20 m3 ( 3,57750 2 730,00} 9 766,58

patky oplocení • 0,3’0,3*0,75(18+19+6+6) 
patka pouzdra : 0,3*0,3*0,75*(2+2)

3.30750
0,27000

20/275353122R00 (Bedněni kotev.otvorů patek do 0,05 m2, hl. 0,7 m kus I 53,00000 503,00 i 26 659,00]

patky oploceni : (18+19+6+6) 

patka pouzdra : 2+2
49,00000

4,00000

21212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože 
(štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm

m [ 165,00000 420,00 69 300,00

drenáž ' 165 165,00000
22212810010RAD (Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože 

(štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm
m | 17,00000 530,001 9 010,00

drenáž : 17 17,00000

Díl: 5 Komunikace 192 330,74
23/5647611 11R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 j 544,00000 227,00} 123 488,00

hřiště: 34*16 544,00000
24)564811112RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm
m2 j 544,00000 87,50 47 600,00

hřiště ; 34’16 544,00000
■ 25/576411225R00 (Koberec asfaltový drenážní PA 11,nad 3 m,t. 40 mm m2 ) 544,00000 270,00} 146 880,00

hřiště: 34*16 544,00000
i 26576411325R00 (Koberec asfaltový drenážní PA 16.nad 3 m,tl. 40 mm m2 | 544,00000 282,00 153 408,00

hřiště 34*16 544.00000
; 27/589651111R00 Kryt sportovních ploch polyuretanový červený m2 í 261,00000 960,00) 250 560.00

261 261,00000
: 28/589651 1 1 1R01 Kryt sportovních ploch polyuretanový zelený m2 , 289,00000 1 060,00 306 340,001

hřiště : 289 289,00000
; 29/NC12 |D+M patky a pouzdra pro sloupky volejbal, ten is ks I 4,00000 4 500,00 18 000.00}

2+2 4,00000
30|NO 13 D+M Souprava pro volejbal sada [ 1,00000 9 800,001 9 800.00
31NC 14

(Konstrukce pro streetbal - pevná součást oplocení ks j 2,00000 19 100,00 38 200,00
2 2,00000

32|NC15 D+M Souprava pro tenis sada ( 1,00000 15 000,00 j 15 000,00
33/NC16 D+M branky florbal ks | 2,00000

5 500,00
11 000,00

34/NC2 D+M fotbalová branka - pevná součást oplocení kus í 2,00000
22 100,00 44 200,00

35)589651121R00 (Lajnování sportovních ploch do š.1 2 cm
m | 339,69200) 82,00 27 854,74

hnědá : 16+2*(4,8*2+7,2+1,6+1,414)+7,54

modrá : 2*(0,385*2+4,9+5,8*2+5,655+0,375*2+3,927)
63.16800
55,20400

bílá : 23,78*2*2+8,23*2+10.97*2+12,8+0,5*2
žlutá : 0,5*4+18*2+9*4

147,32000
74,00000

Díl: 8 17 741,02• • . 1 TL—MF1*: VGGea* : . : . ::u. '. : : : '
36)894411020RA0 (Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal,košem,s výtokem kus [ 1,00000 8 849,611 8 849,61

Šachta v místě žlabu : 1 1,00000
37(894431211RA0 (Šachta, D 400 mm, dl.šach. roury 1,5 m, přímá kus i 1,00000 4 416,17 4416,17
38894431212RAO [Šachta, D 400 mm, dl.šach,roury 1,5 m, sběrná kus j 1,00000

4 475,24
4 475,24

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 59 316,00
39/916231002R00 [Osazení obrub ploch pro TV s pouzdry pro oplocení m j 100,00000 363,00} 36 300,00

34*2+16*2 100,00000
40/918101 111R0O [Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 ( 5,00000 2 835,00} 14 175,00

100*0,05 5,00000
41 (592173360R [Obrubník zahradní ABO 4-20 500/50/200 mm přírodní kus [ 210,00000 42,10 8 841,00

100*2 200,00000
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Komficiem

Pít: 99 Staveništní přesun hmot 36 346,00
42998227121R00 j Přesun hmot,umělé sport.povrchy,kryt z granulátu t 457,18237 79,50 36 346,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 140 812,29
43762132135R00 |Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz m2 90,50000í 95,60 8 651,80

oplocení: 1*(34+34+16+ 16-3-2,5-3-1) 90.50000
44309850070R jŠroub s plochou kulovou hlavou a čtyřhranem matice, 

podložka, pozinkované
kus 980.00000 54,00 52 920,00

(16+8+17+8)*5*2*2 980.00000
456051260R (Prkno, fošna SM/JD hoblované šířky 180mm vč., 

jlazurovaciho nátěru 3x,dodávka
m3 2,98650 25 750,00 76 902,38

oploceni : {34+34+16+16-3-1 -3-2,5)’ 1*0,03 2.71500

46998762102R00
1

I Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,65706
I

1 411,00 2 338,11

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 308 079,68
47338171121R00 (Osazení sloupků plot.ocelových nad 2,6 m,zalitím kus 49,00000/ 228,50 11 196,50

oplocení: 18+19+6+6 49.00000
48/767920240R00 (Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 kus 2,00000 2 140.00 4 280.00
49767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 245,00000! 153,00 37 485.00

kotevní plotny pro uchyceni mantinelů : 490*0,5 245,00000
50/767995104R00 (Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 1 098,70500/ 55,50 60 978.13

sloupky oplocení:
5,34*(1 0+4+11 +4)*4,75+5,34*(7+2+9+2)*1 ,75
sloupky ztuženi : 5,34*(2,75*12)

922,48500

176,22000
51 NC1 (Kotevní prvky pro uchycení desek mantinelu . přivařený ke 

[sloupkům oplocení
kus 490,00000 70,00 34 300,00

kotevní plotny pro uchycení mantinelů : (16+17+8+8)*2*5 490,00000

52NC5 (D+M SÍT PRO OPLOCENÍ PE 45/45/3, zelená vč 
[podružného mat

m2 297,50000 206,23 61 353,43

34*3*2+2.5*1+1*1
16’3-3*1
16*3-3*1

207.50000 
45,00000 
45 00000

53 NC6 BRÁNA 2500x2000 mm kus 1,00000 15 000,00 15 000.00
54 NC7 (Branka 1000x2000 ks 1,000001

8 500,00 8 500,00
55 NC3 ‘Sloupky pro oploceni TR 60/4 žár zinek kg 1 153,64025 65,00 74 986,62

sloupky oplocení:
5.34*(10+4411+4)*4,75+5,34*7+2+9+2)*1.75
sloupky ztužení 5,34*(2,75*12)
Koeficieni : 0,05

922,48500

176,22000
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Položkový rozpočet
S: 2020^92 Víceúčelové hřiště Číměř

0: SO 02 Vsakovací jímka

R: 1 Vsakovací jímka

p.& Číslo položky Název položky \ : MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 17 212,20

1 121101100R00 Sejmutí ornice, pí. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 0,40000 93,30 37,32
2*2*0.1 0,40000

| 2131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 11,60000 960,00 11 136,00

2*2*2, 9 11,60000
| 3131201209R00 ?Příplatek za lepivost- hloubeni zapaž.jam v hor.3 m3 11,60000 58,30 676,28

2*2*2, 9 11,60000
| 4151101201R00 Paženi stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 24,00000 96,60 2 318,40

244*3 24.00000
| 5/151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 24,00000 37,50 900.00

2*4*3 24.00000
| 6162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m m3 11,60000 96,60 1 120,56

11.6 11,60000
| 7171201201R00 {Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 11,60000 16,30 189,08

přebytečná zemina v místě stavby 11,6 11,60000
| 8180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 4,00000 36,70 146,801

nad jímkou : 2*2 4.00000
| 9182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 4,00000 62,90 251,60

nad jímkou : 2*2 4 00000
| 10182301 122R00 Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 m2 4,00000 96,70 386,80

nad jímkou omice vlastní : 2*2 4.00000
[ 11/183403115R00 Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2 m2 4,00000 2,40 9.80

nad jímkou : 2*2 4,00000
| 121183403253R00 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 m2 4,00000 6,70 26,80

nad jímkou . 2*2 4.00000
| 13/00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 0.12000 108,00 12,96

4*0,03 0,12000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 15 891,77
14/212561111R00

.. I
Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16-32, mm m3 11,60000 1 191,00 13 815,60

272*2.9 11.60000
15/21 2755116R00 Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože m 2,00000 147,50 295,00

2 2,00000
16j289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 31,20000 19,00 592,80

2*2*2

2*4*2, 9
8,00000

23,20000
I 17/28611225.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm m 2,10000 149,00 312,90

2*1,05 2.10000
18/67352004R Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2 m2 35,88000 24,40 875,47

31,2*1,15 35,88000

Díl; 99 Staveništní přesun hmot 2 673,51
19/998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop * 19,37324 138,00 2 673,51
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Položkový rozpočet
S: 2020_92 Víceúčelové hřiště Číměř

0: SO VRN Vedlejší a ostatní náklady

R: 1 : Vedlejší a ostatní náklady

statická zatěžovaci zkouška:

P.č. Číslo položky Nálev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 77 000,00

1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00
21005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00
3005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00
40051 2401 OR Koordinační činnost Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00
5005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00
6/005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00
7005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 2,00000 3 500,00 7 000,00

SO 01: : 2 2.00000
8/005241010R Dokumentace skutečného provedení !Soubor i 1,00000 7 500,00 7 500,00
9/005241020R

Geodetické zaměření skutečného provedeni | Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00
1000524 R

předání a převzetí díla Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00
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