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ZK-04-2017-xx, př. 1 
Počet stran: 17 

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 O02158.0001) 

 
Čl. 1 

Smluvní strany 
 
Kraj Vysočina 
se sídlem:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřena: Ing. Jana Fialová, MBA, členka rady kraje 
 (dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava  

číslo účtu: 4050004999/6800   
a 
 
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. 
se sídlem:  Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČO: 00529672 
zastoupený:  Ing. Miroslavem Sommerem, předsedou výboru 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu: 1120052379/0800 
 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje (dále 
jen „dotace“) na realizaci akce „posílení osvětlení v areálu Plovárenská“, blíže specifikované 
v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 
(dále jen „akce“).  

 
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 doručen 

na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy, 
návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne. 

 
 
 
 
 

Čl. 4 

jakoubkova
Textový rámeček
ZK-04-2017-85, př. 1počet stran: 17
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Závazek Příjemce 
 
1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje 

se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu 
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy. 

 
2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15-ti kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji 

písemně sdělí, že u akce, která byla zrealizována, nebude nadále plnit podmínky dané 
touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu, ...) na účet 
uvedený v záhlaví této smlouvy.  

 
 

 
Čl. 5 

Dotace  
 

1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši 1 083 000 Kč (slovy: milion osmdesát tři 
tisíc korun českých). 

 
2) Pro účely této smlouvy se rozumí: 

a)  Celkové náklady akce (objem akce) jsou náklady tvořené součtem dotace 
a vlastním podílem Příjemce. 

b)  Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které mohou být tvořeny vlastními 
prostředky Příjemce i sdruženými prostředky z jiných zdrojů (dotace, granty, dary). 
Příjemce musí být schopen prokázat jejich výši.  

 
Celkové náklady akce 1 083 000 Kč 
Výše dotace v Kč 1 083 000 Kč 
Výše dotace v %  100 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v % 0 % z celkových nákladů na akci 
Podíl Příjemce v Kč  0 Kč 

 
3)  Výše dotace uvedená v Čl. 5 odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné 

celkové náklady akce překročí celkovou výši nákladů akce uvedenou v tabulce v Čl. 5 
odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou 
skutečné celkové náklady akce nižší než výše celkových nákladů akce uvedená  
v tabulce v Čl. 5 odst. 2, procentní výše dotace dle Čl. 5 odst. 2 této smlouvy se 
nemění, tzn., že absolutní částka dotace se úměrně sníží.  

 
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 dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jedné akce není 

možný. Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních 
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských 
společenství, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují. Výše 
poskytnutých dotací na akci však nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na akci.  
 

   
 

Čl. 6 
Způsob poskytnutí dotace 

 



Strana 3 (celkem 7)  

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne včasného 
a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, 
že závěrečná zpráva nebude doručena dle předchozí věty nebo nebude obsahovat 
náležitosti dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.  
 

Čl. 7 
Podmínky použití dotace  

 
1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat 

nejpozději do 31. 8. 2017. 
 
2) Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
3)  Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 

souvisejících s realizací akce, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady akce ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 této 
smlouvy. 

 
4) Neuznatelné náklady akce jsou:  

a) daně, s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy,   
b) dotace a dary, 
c) mzdové náklady a ostatní osobní náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění Příjemce a jeho zaměstnanců, 
d) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce, 
e) úhrada úvěrů a půjček, 
f) penále, pokuty, 
g) náhrady škod a manka, 
h) náklady na pohoštění, 
ch) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, ......), 
i) zálohové platby neuhrazené a nevyúčtované v době realizace akce, 
j) náklady na právní spory, 
k)  náklady na publicitu. 

 
5) Uznatelné náklady akce jsou všechny náklady související s posílením osvětlení a 

pozemními úpravami uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy – Zadání s výkazem výměr. 
 
6) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy a Přílohou této 

smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy. Pokud 
dále dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 4 a odst. 5 této smlouvy, případně 
nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady 
neuznatelné. 

 
Čl. 8 

Základní povinnosti Příjemce  
 

Příjemce se zavazuje: 
a) dotaci přijmout, 
b) realizovat akci 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 
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řádné a oddělené sledování dotací poskytnutých na akci a celkových nákladů na akci. 
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, a 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 vedeny analyticky ve vztahu k akci (na dokladech musí být jednoznačně 
uvedeno, že se vážou k akci). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné 
označení prvotních účetních dokladů prokazujících celkové náklady akce (faktury, 
výdajové pokladní doklady apod.) uvedením „spolufinancováno z dotace Kraje 
Vysočina ID O02158.0001“, 

d) zajistit, aby do celkových nákladů na akci nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně. 
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 31. 8. 2017. Úhradou DPH je 
v tomto případě myšlen převod na účet příslušeného Finančního úřadu nebo na 
zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,  

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

f)    doručit Kraji do 30. 9. 2017 závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:  
- stručný popis realizované akce,  
- informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,  
- finanční vyúčtování akce, 
- kolaudační rozhodnutí či jiný obdobný dokument, pokud je vyžadován obecně 

závaznými právními předpisy, 
- kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich 

úhradě. 
g)  umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy, 
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, 

archivovat následující podkladové materiály: 
- tuto smlouvu, 
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady akce (faktury, výdajové pokladní 

doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování, 
- prostou kopii závěrečné zprávy a finančního vyúčtování akce, 

i)   zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy, 
j)   zajistit udržitelnost akce v souladu s Čl. 11 této smlouvy, 
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že 

dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 této smlouvy k přeměně nebo 
zrušení Příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to 
do 15-ti kalendářních dnů ode dne rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení 
s likvidací.  

 
Čl. 9 

Kontrola 
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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 akce i po jejím 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. f) a písm. i) – 
písm. k) 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 akci uvést fakt, 

že akce byla podpořena Krajem. 
 
2) Na výstupech akce typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita (dále jen „Sponzorský vzkaz“). 

 
3) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně 

po dobu pěti let ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran: 

 
• Oficiální pozvání zástupců Kraje na slavnostní otevření objektu, 
• sponzorský vzkaz na materiálech (pozvánky, plakáty, atd.) vztahujících se ke 

slavnostnímu otevření, 
• propagace Kraje Vysočina na sociálních sítích a umístění aktivního odkazu nebo 

www.facebook.com/vysocinakraj na příslušné stránce (profilu) související s akcemi 
konanými v objektu; 

• umístění aktivního odkazu www.kr-vysocina.cz na domovských www stránkách 
příjemce, 

• sponzorský vzkaz umístěný u hlavního vchodu do budovy nebo v jeho bezprostřední 
blízkosti. Konkrétní rozměry a přesné umístění sponzorského vzkazu u vchodu bude 
Příjemce konzultovat s Krajem a upraví ho dle požadavků Kraje, 

• umístění 4 reklamních plachet o rozměru 3 x 1 m a celkové výměře 12 m2 v prostoru 
softbalového hřiště. Reklamní plachty příjemce zajistí na vlastní náklady. Grafickou 
podobu a rozmístění reklamních plachet určí Kraj, 

• prezentace Kraje v médiích a na tiskových konferencích vztahujících se k akci a 
slavnostnímu otevření objektu. 

 
4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu“ 

ke schválení Kraji, případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke 
konečnému schválení. 
 

5) „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. 

 

6) Náklady na publicitu hradí příjemce.  
 



Strana 6 (celkem 7)  

 

Čl. 11 
Udržitelnost akce 

  
Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s 
veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle této smlouvy v souladu se zaměřením 
projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými 
věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného 
souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu tří let od 
nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu. Po stejnou dobu nesmí Příjemce 
majetek investičního charakteru či jeho část pořízenou z dotace prodat, pronajmout či 
darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. 

 
Čl. 12 

Důsledky porušení povinností Příjemce 
 
1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona. 

 
2) V případě, že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 

rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.  

 
Čl. 13 

Závěrečná ujednání 
 

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

 
2) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou 

nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Milan Kastner, tel: 564 602 971, email: 
kastner.m@kr-vysocina.cz. 

 
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně 

číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran, s výjimkou změny Čl. 
13 odst. 2 této smlouvy. Změnu Čl. 13 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Kraj 
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci.  

 
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je 

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

 
6) Smuvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb. splní Kraj. 
 
7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj 

a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 
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8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
9) Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace ze dne 23. 5. 2017, 
Příloha č. 2 – Zadání s výkazem výměr. 
 

10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 
………usnesením ……2017/ZK. 
 

 
 
V ............................. dne ........................   V Jihlavě dne ............................  
 
 
 
 
................................................................. ...............................................................  
 Ing. Miroslav Sommer Ing. Jana Fialová, MBA 
 předseda členka Rady Kraje Vysočiny 
 













Stavba:   Rozšíření VO - hřiště Plovárenská, Havlíčkův Brod
Objekt:   Venkovní osvětlení - silnoproud

Objednatel:   Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.,  Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Havlíčkův Brod Datum : 21.9.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

21-M Elektromontáže   

1 921 210010123
Montáž trubky - ochranné, plastové, ohebné D do 50 mm, ul. 
volně   m 15,000 37,95 569,25

15   15,000

2 345 345713500 trubka ochranná, ohebná, Kopoflex 40   m 15,750 22,77 358,63

15*1,05   15,750

3 921 210010124
Montáž trubky - ochranné, plastové, ohebné, D do 90 mm, ul. 
volně   m 134,000 53,13 7 119,42

29+29+18+58   134,000

4 345 345713540 trubka ochranná, ohebná, Kopoflex 90   m 140,700 41,75 5 873,52

(29+29+18+58)*1,05   140,700

5 921 210010136
Montáž trubky - ochranné, plastové, tuhé, D do 110 mm, ul. 
pevně   m 15,000 63,25 948,75

8+7   15,000

6 345 345713650 trubka ochranná, tuhá, Kopodur 110   m 15,750 50,60 796,95

(8+7)*1,05   15,750

7 921 210120102 Montáž pojistkových patron nožových   ks 3,000 12,65 37,95

3   3,000

8 358 358252580 pojistka nízkoztrátová PHN1 160A provedení normální   ks 3,000 75,90 227,70

3   3,000

9 921 210190002 Montáž rozvodnice - běžná, plastová, do 50 kg   ks 2,000 632,50 1 265,00

1+1   2,000

10 NC 01 rozvaděč RE nepřímé měření, 125 A, NR 211   ks 1,000 44 528,00 44 528,00

1   1,000

11 NC 02 rozvaděč RH s náplní dle schéma   ks 1,000 24 667,50 24 667,50

1   1,000

12 921 210120471 Montáž jističe - 3-pólový do 125 A, bez krytu   ks 1,000 759,00 759,00

1   1,000

13 NC 011 jistič 3-pólový, LVN 125/B, 125 A, char. B do rozvaděče RE   ks 1,000 4 048,00 4 048,00

1   1,000

14 921 210202013 Montáž svítidla - výbojkové na výložník   ks 12,000 278,30 3 339,60

2+4+4+2   12,000

15 NC 03 svítidlo výbojkové, symetrické, LUNA 2000   ks 12,000 7 337,00 88 044,00

2+4+4+2   12,000

16 NC 031 výbojka metalhalogenidová, Philips HPI-T, 2000 W   ks 12,000 3 162,50 37 950,00

2+4+4+2   12,000

17 921 210190001 Montáž rozvodnice - plastová, do 20 kg   ks 12,000 316,25 3 795,00

2+4+4+2   12,000

18 NC 032 předřadníková skříň APO 51 pro 1 svítidlo 2,0 kW   ks 12,000 7 210,50 86 526,00

2+4+4+2   12,000

19 921 210204012 Montáž stožáru osvětlení - ocelový, délky do 18 m   ks 2,000 3 795,00 7 590,00

1+1   2,000

20 NC 04

stožár osvětlovací JSBD 14-DD, 3-stupňový (d 

219/159/114), žár. zinkovaný, zesílený v místě vetknutý   ks 2,000 29 727,50 59 455,00

1+1   2,000

21 921 210204013 Montáž stožáru osvětlení - ocelový, délky do 24 m   ks 2,000 4 807,00 9 614,00

1+1   2,000

22 NC 05

stožár osvětlovací JSBD 20-DD, 4-stupňový (d 

219/194/168/133 mm), žár.zinkovaný, zesílený v místě 

vetknutí   ks 2,000 60 467,00 120 934,00

1+1   2,000

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Rozšíření VO - hřiště Plovárenská, Havlíčkův Brod
Objekt:   Venkovní osvětlení - silnoproud

Objednatel:   Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.,  Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Havlíčkův Brod Datum : 21.9.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

23 921 210204105 Montáž výložníku - 2-ramenný, sloupový, váhy do 70 kg   ks 2,000 1 125,85 2 251,70

1+1   2,000

24 NC 041 výložník 2-ramenný, TR 2-1500-PL, žár. zinkovaný   ks 2,000 3 795,00 7 590,00

1+1   2,000

25 921 210204109 Montáž výložníku - 4-ramenný, sloupový, váhy do 70 kg   ks 2,000 1 518,00 3 036,00

1+1   2,000

26 NC 051 výložník 4-ramenný, TR 2+2-1500-PL, žár. zinkovaný   ks 2,000 5 060,00 10 120,00

1+1   2,000

27 921 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení - 2 okruhy   ks 2,000 379,50 759,00

1+1   2,000

28 NC 042 svorkovnice stožárová SR 562-14 + 2x E 27/10 A   ks 2,000 695,75 1 391,50

1+1   2,000

29 921 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy   ks 2,000 632,50 1 265,00

1+1   2,000

30 NC 052 svorkovnice stožárová SR 562-14 + 4x E 27/10 A   ks 2,000 1 012,00 2 024,00

1+1   2,000

31 921 210140251S Montáž a zapojení kompletů 2-tlačítkových ovladačů   ks 1,000 379,50 379,50

1   1,000

32 NC 06 2x T6G v plast skříni (T6S2G)   ks 1,000 1 138,50 1 138,50

1   1,000

33 921 210220022 Montáž uzemňovacího vedení FeZn do D 10 mm v zástavbě   m 20,000 25,30 506,00

3+3+7+7   20,000

34 354 354410730 drát zemnící FeZn d 10 mm    (0,62 kg/m)   kg 13,020 35,42 461,17

(3+3+7+7)*1,05*0,62   13,020

35 921 210220301 Montáž svorky zemnící typ SS, SR 03 - 2 šrouby   ks 8,000 50,60 404,80

2+2+2+2   8,000

36 354 354418850 svorka spojovací SS pro drát  D 8-10 mm   ks 8,000 12,65 101,20

2+2+2+2   8,000

37 921 210810016 Montáž kabelu CYKY 5x2,5 mm2, ul. volně   m 246,000 27,83 6 846,18

16,5*2*2 + 22,5*4*2   246,000

38 341 341110940 kabel silový CYKY 5x2,5 mm2   m 258,300 32,89 8 495,49

(16,5*2*2 + 22,5*4*2)*1,05   258,300

39 921 210810054S Montáž kabelu CYKY 5x16 mm2, ul. pevně   m 142,000 50,60 7 185,20

31+31+20+60   142,000

40 341 341110840 kabel silový CYKY 5x16 mm2   m 149,100 215,05 32 063,96

(31+31+20+60)*1,05   149,100

41 921 210810058 Montáž kabelu CYKY 7x1,5 mm2, ul. pevně   m 20,000 27,83 556,60

20   20,000

42 341 341111100 kabel silový CYKY 7Cx1,5 mm2   m 21,000 32,89 690,69

20*1,05   21,000

43 921 210810090 Montáž kabelu CYKY 4x35 mm2, ul. volně   m 4,000 63,25 253,00

2+2   4,000

44 341 341116200 kabel silový CYKY 4Bx35,0 mm2   m 4,200 339,02 1 423,88

(2+2)*1,05   4,200

45 921 210901073 Montáž kabelu AYKY 4x70 mm2, ul. volně   m 40,000 56,93 2 277,00

40   40,000

46 341 341132120 kabel silový AYKY 4Bx700 mm2   m 42,000 151,80 6 375,60

40*1,05   42,000

47 921 210100001 Ukončení vodičů do  2,5 mm2   ks 74,000 10,12 748,88

10+20+20+10+7+7   74,000

48 921 210100003 Ukončení vodičů do 16,0 mm2   ks 40,000 25,30 1 012,00
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Stavba:   Rozšíření VO - hřiště Plovárenská, Havlíčkův Brod
Objekt:   Venkovní osvětlení - silnoproud

Objednatel:   Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.,  Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Havlíčkův Brod Datum : 21.9.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

5+5+5+5+5+5+5+5   40,000

49 921 210100005 Ukončení vodičů do 35,0 mm2   ks 16,000 44,28 708,40

4+4+4+4   16,000

50 921 210100007 Ukončení vodičů do 70,0 mm2   ks 8,000 63,25 506,00

4+4   8,000

51 921 210100156 Ukončení kabelu smršťovací záklopkou do 5x16 mm2   ks 6,000 75,90 455,40

1+1+1+1+1+1   6,000

52 354 354363140S hlava smršťovací KSCZ5X 10 do 5x 25,0 mm2   ks 6,000 253,00 1 518,00

1+1+1+1+1+1   6,000

53 921 210950101 Označovací štítek na kabel   ks 24,000 12,65 303,60

4+6+6+4+1+3   24,000

54 735 735345120 štítek označovací, kabelový   ks 24,000 12,65 303,60

4+6+6+4+1+3   24,000

55 921 210190002R Demontáž rozvodnice oceloplechové, do 50 kg   kus 1,000 1 075,25 1 075,25

56 R MD Mimostaveništní doprava   % 1,000 6 325,00 6 325,00

57 R PD Přesun dodávek   % 1,000 6 325,00 6 325,00

58 R PM Přidružený materiál   % 1,000 6 325,00 6 325,00

59 R PPV Podíl přidružených výkonů   % 1,000 6 325,00 6 325,00

60 R ZV Zednické výpomoci   % 1,000 6 325,00 6 325,00

Celkem   bez DPH 644 299,36

Celkem   s DPH 779 602,22
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Stavba:   Rozšíření VO - hřiště Plovárenská, Havlíčkův Brod
Objekt:   Venkovní osvětlení - zemní práce

Objednatel:   Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.,  Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Havlíčkův Brod Datum  : 21.9.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

M Práce a dodávky M   250 284,61

46-M Zemní práce   
1 946 460010024 Vytyčení trasy kabelového vedení v zast. prostoru   km 0,121 17 000,00 2 057,00

(27+27+32+7+26+2)*0,001   0,121

2 946 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zast. prostoru   km 0,121 17 000,00 2 057,00

(27+27+32+7+26+2)*0,001   0,121

3 946 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky   m2 19,000 79,00 1 501,00

(15+2+13+8)*0,5   19,000

4 946 460030039 Rozebrání dlažby, ručně, zámkové, z písku, spáry nezalité   m2 10,000 95,00 950,00

(6+5+3+3+3)*0,5   10,000

5 946 460050704 Hloubení nezapažené jámy pro stožár v.o. v hornině tř. 4   kus 4,000 5 500,00 22 000,00

1+1+1+1   4,000

6 946 460080012
Základové konstrukce z monolitického betonu C 8/10 bez 
bednění   m3 16,448 3 690,00 60 693,12

(1,2*1,2*1,8)*2 + (1,6*1,6*2,2)*2   16,448

7 946 460080201 Zřízení nezabudovaného bednění základu  (4x0,8x1,5 m)   m2 43,520 581,00 25 285,12

(4*1,2*1,6)*2 + (4*1,6*2,2)*2   43,520

8 946 460080301 Odstranění nezabudovaného bednění základu   m2 43,520 150,00 6 528,00

(4*1,2*1,6)*2 + (4*1,6*2,2)*2   43,520

9 946 460200154
Hloubení kabelové rýhy, ručně, š. 35 cm, hl. 70 cm, v hornině 
tř. 4   m 121,000 255,00 30 855,00

27+27+32+7+26+2   121,000

10 946 460200294
Hloubení kabelové rýhy, ručně, š. 50 cm, hl. 110 cm, v 
hornině tř. 4   m 15,000 845,00 12 675,00

9+6   15,000

11 946 460270117
Rozebrání pilíře z cihel (pro skříň v. do 60 cm a š. do 120 
cm)   kus 1,000 2 750,00 2 750,00

1   1,000

12 946 460270117 Pilíř z cihel pro skříň nn v. do 60 cm a š. do 120 cm   kus 1,000 13 200,00 13 200,00

1   1,000

13 946 460421182 Obsyp chráničky pískem a zakrytí folií š. 33 cm   m 121,000 270,00 32 670,00

27+27+32+7+26+2   121,000

14 NC 01 fólie výstražná z PVC š. 33 m   m 127,050 16,50 2 096,33

(27+27+32+7+26+2)*1,05   127,050

15 946 460560134 Zásyp rýhy š. 35 cm, hl. 50 cm, z horniny tř. 4   m 121,000 55,00 6 655,00

27+27+32+7+26+2   121,000

16 946 460560284 Zásyp rýhy š. 50 cm, hl. 100 cm, z horniny tř. 4   m 15,000 165,00 2 475,00

9+6   15,000

17 946 460600023 Odvoz horniny jakékoliv tř. - do 1 km   m3 26,418 240,00 6 340,32

((27+27+32+7+26+2)*0,35*0,2)+(15*0,5*0,2)+(1,2*1,2*1,8)*2 
+ (1,6*1,6*2,2)*2   26,418

18 946 460600031 Příplatek k přemístění horniny za každý další 1 km  (4 km)   m3 105,672 0,11 11,62

(((27+27+32+7+26+2)*0,35*0,2)+(15*0,5*0,2)+(1,2*1,2*1,8)*
2 + (1,6*1,6*2,2)*2)*4   105,672

19 946 946201100 uložení odpadu kód 170504 (zemina a kamení)  (1,65 t/m3)   t 43,590 150,00 6 538,50

(((27+27+32+7+26+2)*0,35*0,2)+(15*0,5*0,2)+(1,2*1,2*1,8)*
2 + (1,6*1,6*2,2)*2)*1,65   43,590

20 946 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině   m2 19,000 26,40 501,60

(15+2+13+8)*0,5   19,000

21 946 460650176 Očištění dlaždic zámkových z rozebraných dlažeb   m2 10,000 49,50 495,00
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Stavba:   Rozšíření VO - hřiště Plovárenská, Havlíčkův Brod
Objekt:   Venkovní osvětlení - zemní práce

Objednatel:   Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.,  Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Havlíčkův Brod Datum  : 21.9.2016

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena 
zadání

Celková cena zadání

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

(6+5+3+3+3)*0,5   10,000

22 946 460650162 Kladení dlažby z dlaždic zámkových do lože   m2 10,000 275,00 2 750,00

(6+5+3+3+3)*0,5   10,000

23 946 460680203
Vybourání otvoru - zdivu betonové, plochy do 0,02 m2, tl. do 
45 cm   kus 2,000 1 850,00 3 700,00

1+1   2,000

24 R PM Přidružený materiál   % 1,000 2 000,00 2 000,00

25 R PPV Podíl přidružených výkonů   % 1,000 2 500,00 2 500,00

26 R ZV Zednické výpomoci   % 1,000 1 000,00 1 000,00

Celkem   bez DPH 250 284,61

Celkem   s DPH 302 844,38
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