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Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod
Číslo monitorovací zprávy/hlášení:















II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa
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Příjemce: Kraj Vysočina









Předpokládané datum předložení:

Pořadí:



Závěrečná monitorovací zpráva

jakoubkova
Textový rámeček
RK-35-2015-25, př. 1počet stran: 18
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Kód nár. číselníku:



Počet



Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených
dopravních staveb

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:















Kód nár. číselníku:



Počet



Počet zklidněných průtahů

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:















Kód nár. číselníku:



Počet



Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených okružních
křižovatek

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:
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Kód nár. číselníku:







Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:
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4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:

Druh VŘ podle předmětu:

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: 

Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku:


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací řeší dodatečné stavební práce č. 1, ke kterým
došlo v průběhu realizace stavby.

Dodatky VŘ:
Pořadí:

Popis změn řešených dodavatelem:

VŘ na zhotovitele stavebních pracíNázev VŘ:

veřejný zadavatel

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:
Otevřené řízení (§27)Druh výběrového/zadávacího řízení:

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:





 Akciová společnost

   

Dodavatel(é) výběrového řízení:





IČ nebo RČ/
DIČ

Nasmlouvaná
cena v Kč bez
DPH/
Právní forma

Skutečná cena
VŘ po podpisu
dodatku v Kč
bez DPH
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Stavba bude po dobu realizace označena 2 velkoplošnými
billboardy dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy
budou osazeny na začátku a na konci plánovaného
rekonstruovaného úseku.
Velkoplošné billboardy jsou součástí rozpočtu stavebních prací
zhotovitele.

 První billboard byl po dobu stavby umístěn v zeleném pásu v místě
vzniku budoucího kruhového objezdu. Druhý byl umístěn směrem
ke konci úseku nedaleko benzínové stanice (odbočka na
Podmoklany).

Stav při podání projektové žádosti:

Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po ukončení projektu bude místo realizace označeno stálou
vysvětlující tabulkou dle Pravidel publicity ROP JV.

 Stálá vysvětlující tabulka byla umístěna na sloupu veřejného
osvětlení na nově vzniklém kruhovém objezdu.

Stav při podání projektové žádosti:

Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Na stránkách www.kr-vysocina.cz existuje zvláštní odkaz pro
publicitu projektů financovaných prostřednictvím
strukturálních fondů Evropské unie:
Téma - Doprava - Silniční projekty spolufinancované ze zdrojů
Evropské unie - Ostatní
http://www.kr-vysocina.cz/silnicni-projekty-spolufinancovane-z-
prostredku-evropske-unie/ds-300446/p1=9051

 O projektu bylo informováno na internetovém odkaze http://www.kr-
vysocina.cz/druha-etapa-prutahu-chotebore-dokoncena/d-
4068454/p1=3380. Tisková zpráva je vložena do přílohy "Publicita
projektu".

Stav při podání projektové žádosti:

Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:







6. Rovné příležitosti
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8. Rozpočet projektu

 Stavební a technologické činnosti   

      

      

 Ostatní způsobilé výdaje související s
pořízením staveb, jinde v rozpočtu
neuvedené

 


  

      

    

      

 Stavební dokumentace k územnímu a st.
řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné
obdobné práce

    

 Projektová dokumentace (náklady na
zpracování žádosti a povinných příloh
projektu)

    

 Další doplňkové výdaje   

 Nákupy materiálu (spotřební)     

 Nezbytné poradenství, konzultační, expertní
a právní služby

    

 Výběrová řízení     

 Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance     

 Doplňkové způsobilé výdaje   

 Ostatní způsobilé výdaje související s
pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde
neuvedené

    

      

    

 


    

    

      

 Nemovitosti vyjma pozemků     

 Pozemky včetně ostatních způsobilých
výdajů souvisejících s pořízením pozemku

    

 Hlavní způsobilé výdaje   

 Licence, patenty a jiná práva využitá při
pořizování majetku(s vyjímkou software)

    

 Finanční výdaje a poplatky (s vyjímkou
správních a místních poplatků)

    

      

 


    

  Počet
kůsů

Cena
kusu
[Kč]

Výdaje
celkem

[Kč]

Z toho
neinvestiční

[Kč]
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10. Finanční plán
Pořadí žádosti o platbu:

Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:
Částka dotace:
Z toho neinvestiční:



Skutečnost - částka dotace:
Skutečnost - z toho neinvestiční:

9. Přehled financování



Dotace z rozpočtu RR:
Soukromé prostředky:

Veřejné prostředky:




Příjmy projektu dle článku 55:
Jiné peněžní příjmy projektu:



Celkové způsobilé neinvestiční výdaje: 

Celkové způsobilé investiční výdaje:



Výdaje projektu (v Kč)

Celkové způsobilé výdaje:
Celkové nezpůsobilé výdaje:

 Finanční leasing-zbytková kupní cena     

 Finanční leasing -splátky     

 Nezpůsobilé výdaje celkem  


  

    

 Způsobilé výdaje   

 Finanční leasing   

 Nákup a technické zhodnocení strojů a
zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek
DHM)

    

 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný
dlouhodobý majetek

  

 


    

      

 


    



PRACOVNÍ VERZE (ROP-IP) - PŘED ODEVZDÁNÍM NUTNO FINÁLNĚ ULOŽIT!!!

Žádost uložena v IS BENEFIT7  Unikátní klíč: 3IY9zPMØØ2Ø1




Číslo prioritního tématu:

Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:




Odhad výdajů (Kč):

12. Přílohy

Název přílohy:

Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:



Počet listů: 

Počet vyhotovení: 

Přílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy jsou:
- výkaz výdajů vynaložených příjemcem - přiloženo elektronicky;
- účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování - doloženo v tištěné podobě;
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z účtu) - doloženo v tištěné podobě.





účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladu o zaplacení
společně se soupiskou faktur



Název přílohy:
Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:



Počet listů: 

Počet vyhotovení: 

Přílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy jsou účetní deníky a oddělené účetnictví pomocí analytických účtů.


Účetní deníky.zip

oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu
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Název přílohy:
Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:



Počet listů: 

Počet vyhotovení: 

Přílohu zadal:
Příloha:

Zápisy z kontrolních dnů č. 11 - 25 doloženy v tištěné podobě;
Stavební deníky jsou součástí doložené závěrečné zprávy zhotovitele.



u staveb zápisy z kontrolních dnů včetně stavebního deníku



Název přílohy:
Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:



Počet listů: 

Počet vyhotovení: 

Přílohu zadal:
Příloha:

Dokumentace k JŘBU na dodatečné stavební práce, dodatek č. 1 smlouvy o dílo doložen v tištěné
podobě.



dokumenty k zadávacímu řízení včetně smlouvy uzavřené s dodavatelem



Název přílohy:

Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:



Počet listů: 

Počet vyhotovení: 

Přílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je Oznámení o zahájení jednání k předčasnému užívání stavby.


Oznámení o zahájení jednání na předčasné užívání.pdf

doklady o ukončení realizace projektu (pravomocný kolaudační souhlas nebo
oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby a čestné prohlášení, ž
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Název přílohy:

Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:



Počet listů: 

Počet vyhotovení: 

Přílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem, který je doložen v tištěné podobě.


kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li ji s některým z
předešlých monitorovacích hlášení předloženo)



Název přílohy:

Číslo přílohy:
PřílohaPožadovaná

příloha:



Počet listů: 

Počet vyhotovení: 

Přílohu zadal:
Příloha:

Součástí přiložené přílohy jsou fotografie dvou billboardů, stálé vysvětlující tabulky. Dále je součástí
přílohy print screen tiskové zprávy, která je zveřejněna na internetovém odkaze http://www.kr-
vysocina.cz/druha-etapa-prutahu-chotebore-dokoncena/d-4068454/p1=58888.





dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných
materiálu)



Název přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:



Počet listů:
Počet vyhotovení:

Přílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je fotodokumentace realizace projektu za sledované období.
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Monitoring prostavěnostiNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:



Počet listů:
Počet vyhotovení:

Přílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je monitoring prostavěnosti a finančního plnění projektu dle metodického pokynu ÚRR
č. 6/2011 EX.



Monitoring prostavěnosti a finančního plnění.zip


Název přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:



Počet listů:
Počet vyhotovení:

Přílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je fotodokumentace realizace projektu za sledované období.






Název přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:



Počet listů:
Počet vyhotovení:

Přílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu č. 10/2009 EX.


01_Chotěboř-průtah, 2.etapa-zmz.doc
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Závěrečná zpráva zhotoviteleNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:



Počet listů:
Počet vyhotovení:

Přílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je závěrečná zpráva zhotovitele stavebních prací v tištěné podobě.




Poklady k jiným peněžním příjmůmNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:



Počet listů:
Počet vyhotovení:

Přílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je přehled za JPP, protokol za frézovanou, faktury vystavená na smluvní pokutu a
směrnice KSÚSV pro ocenění získaného materiálu.



Jiné peněžní příjmy.pdf


Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)Název přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:



Počet listů:
Počet vyhotovení:

Přílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy je Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v tištěné podobě.
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Protokoly o předání stavbyNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:



Počet listů:
Počet vyhotovení:

Přílohu zadal:
Příloha:

Součástí přílohy jsou protokoly o předání stavby a odstranění nedodělků stavby.


Převzetí stavby.zip


Název přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:



Počet listů:
Počet vyhotovení:

Přílohu zadal:
Příloha:

Doložena bankovní záruka po dobu záruční lhůty díla.
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13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:
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II/345 Chotěboř - průtah, 2. etapa







Kraj Vysočina



Závěrečná žádost:






Číslo žádosti o platbu:
Číslo smlouvy:
Název příjemce:
Číslo projektu:

1. Identifikační údaje








Měna účtu:

Účet příjemce - číslo účtu a
kód banky:









Účet zřizovatele příjemce - číslo účtu a kód banky:
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3. Finanční údaje

Výdaje na nákup pozemků:
Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování:









Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy:

Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje:

Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje:

Celkové způsobilé výdaje platby připadající na příjmy dle článku 55:

Předpokládané výdaje:



Požadovaná částka dotace neinvestiční:
Požadovaná částka dotace investiční:

Požadovaná částka dotace celkem:







Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o
příjmy dle článku 55 - neinvestiční:

Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o
příjmy dle článku 55 - investiční:

Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy
dle článku 55:



Jiné peněžní příjmy platby připadající na způsobilé výdaje:

Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje - investiční:
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje - neinvestiční:
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4. Přílohy žádosti o platbu

Název přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná
příloha:



Počet listů:
Počet vyhotovení:


Přílohu zadal:
Příloha:
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Příjemce podpory čestně prohlašuje, že má k datu předložení žádosti o platbu vypořádány veškeré splatné
závazky vůči státním fondům a státním institucím.
Příjemce čestně prohlašuje, že v rámci právě administrované předložené žádosti o platbu, která obsahuje
způsobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpečení, nepožaduje proplacení částky, která odpovídá výši
slevy na pojistném na sociálním zabezpečení od České správy sociálního zabezpečení, že si ani o proplacení
částky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od České správy sociálního zabezpečení
nepožádá.

Žadatel čestně prohlašuje, že v případě, že mu vznikne nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, tento nárok
nebude uplatňovat, pokud měl zahrnuto DPH jako způsobilý výdaj v žádosti o platbu.
Příjemce čestně prohlašuje, že na aktivity projektu nečerpá podporu z jiného veřejného rozpočtu ČR, případně
pouze na nezpůsobilé výdaje a na způsobilé výdaje maximálně ve výši vlastního podílu na financování projektu.
Podrobnosti o této podpoře jsou, pokud je to relevantní, popsány v příloze této žádosti o platbu (dotační titul nebo
veřejný rozpočet, výše poskytnuté podpory).

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
žadatele





 


5. Čestné prohlášení




