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Objednávka č. 20/2022 
 

Objednáváme u Vás zpracování žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životní prostředí 
(NŽP), výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích, projektu na zelenou střechu obsaženou 
v projektové dokumentaci s názvem „Rekonstrukce Školní jídelny v budově č.p. 190“ 
Zpracovaná žádost vč. příloh by měla být v souladu s touto výzvou.  
 

Předmětem prací je: 
- Zpracování žádosti do výzvy č. 10/2021 Národního plánu obnovy, Národního programu Životní 

prostředí (dále NPŽP), příprava a kompletace příloh žádosti a žádosti; vyplnění žádosti v systému 
- Příprava rozpočtu a čestných prohlášení z podkladů žadatele 
- Zajištění a kontrola řádného podání žádosti 
- Vypořádání připomínek od poskytovatele dotace 

Dle cenové nabídky ze dne 28.3.2022; kompletní žádost vč. příloh bude po odevzdání také dodána v 
elektronické podobě (*.pdf) na CD. 

 

Harmonogram zpracování žádosti 
Předpokládaný termín odevzdání žádosti vč. všech povinných příloh je v dubnu 2022, resp. před 
vyčerpáním volné alokace výzvy. 
Žádost má být zpracována v rozsahu a v souladu s podmínkami NPŽP, aktuální výzvou a prováděcí 
dokumentací. Žádost musí být zpracována v souladu s výběrovými kritérií stanovenými touto výzvou. 
 

Platební podmínky  
30 000 Kč bez DPH – po odevzdání žádosti v termínu, (po splnění podmínek formálních náležitostí, 
přijatelnosti (ovlivnitelných zhotovitelem) a dosažení minimálního počtu bodů); 
49 000 Kč bez DPH – po doporučení žádosti Řídícím orgánem k podpoře a předání zadavateli 
informací ohledně postupu před podpisem smlouvy, tzv. manažerské řízení přípravy projektu 

 

Celková cena:  79 000,00 Kč bez DPH 
16 590,00 Kč 21 % DPH 
95 590,00 Kč včetně DPH 

 

Termín provedení díla 04/2022.  
 

Faktury za uskutečněné služby zasílejte prosím na adresu: 
Město Jablunkov 
Dukelská 144 
739 91 JABLUNKOV, IČO: 00296759 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Karviná, pobočka Jablunkov 
Číslo účtu: 27 - 1681984379/0800 
 

S pozdravem 
 

Ing. Jan  N i e s l a n i k  
   tajemník MěÚ  

 HRAT, s.r.o. 
Vážený pan  
Ing. Marian Razima  
Nádražní 348  
739 61 Třinec 
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