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FOND VYSOČINY
PROGRAM „BEZPEČNÁ SILNICE 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“)

(FVO2837.0010)

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj")
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 028370010

a

Obec Herálec
adresa: Herálec 80, 592 01 Herálec
IČO: 00294306
zastoupen: Zdeňkem Gregorem, starostou
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 1623750339/0800

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Obnova autobusové zastávky v Herálci", 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.

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 
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 100 000 Kč (slovy: jednostotisíc 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 233 717 Kč
Výše dotace v Kč 100 000 Kč
Výše dotace v % 42,79 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 57,21 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 133 717 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČL 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. 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.

ČL7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejpozději do 31. 7. 2023. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 
dnem podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 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 nejpozději 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 ČL 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)

j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného 
zaměstnavatelem

k) náklady na zpracování projektové žádosti,
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I) pořízení dlouhodobého hmotného majetku - výstavba autobusových zálivů, 
osvětlení přechodů pro chodce, veřejné osvětlení nesouvisející s osvětlením 
nástupiště nebo čekárny, přístřešku, výstavba zastávek sloužících pro městskou 
hromadnou dopravu (vyjma zastávek, které dle schválených podkladů Kraje 
Vysočina budou po realizaci stavebních prací využity i linkovou veřejnou dopravou), 
vodorovné dopravní značení, svislé dopravní značení (včetně „zastávkových“ 
dopravních značek IJ 4a, b, c), nástřik přechodu pro chodce, úprava chodníku 
nesouvisející se stavbou nástupiště, mobiliář, který není pevnou součástí 
přístřešku, čekárny nebo nástupiště (např. samostatná lavička, odpadkový koš 
apod.), úpravy povrchu vozovky (zdrsnění), informativní měřiče rychlosti a zařízení 
pro provozní informace, dělicí ostrůvky,

m) drobný dlouhodobý hmotný majetek - výstavba autobusových zálivů, osvětlení 
přechodů pro chodce, veřejné osvětlení nesouvisející s osvětlením nástupiště nebo 
čekárny, přístřešku, výstavba zastávek sloužících pro městskou hromadnou 
dopravu (vyjma zastávek, které dle schválených podkladů Kraje Vysočina budou po 
realizaci stavebních prací využity i linkovou veřejnou dopravou), vodorovné 
dopravní značení, svislé dopravní značení (včetně „zastávkových" dopravních 
značek IJ 4a, b, c), nástřik přechodu pro chodce, úprava chodníku nesouvisející se 
stavbou nástupiště, mobiliář, který není pevnou součásti přístřešku, čekárny nebo 
nástupiště (např. samostatná lavička, odpadkový koš apod.), úpravy povrchu 
vozovky (zdrsnění), informativní měřiče rychlosti a zařízení pro provozní informace, 
dělicí ostrůvky,

n) nákup služeb souvisejících s vybudováním autobusových zálivů, osvětlení 
přechodů pro chodce, veřejného osvětlení nesouvisející s osvětlením nástupiště 
nebo čekárny, přístřešku, výstavbou zastávek sloužících pro městskou hromadnou 
dopravu (vyjma zastávek, které dle schválených podkladů Kraje Vysočina budou po 
realizaci stavebních prací využity i linkovou veřejnou dopravou), vodorovným 
dopravním značením, svislým dopravním značením (včetně „zastávkových“ 
dopravních značek IJ 4a, b, c), nástřikem přechodu pro chodce, úpravou chodníku 
nesouvisející se stavbou nástupiště, mobiliářem, který není pevnou součástí 
přístřešku, čekárny nebo nástupiště (např, samostatná lavička, odpadkový koš 
apod.), úpravami povrchu vozovky (zdrsnění), informativním měřičem rychlosti 
a zařízením pro provozní informace, dělicím ostrůvkem.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku - nástupiště podél autobusových 

zastávek určených pro linkové spoje, přístřešky a čekárny včetně mobiliáře 
přístřešku, čekárny nebo nástupiště, který je jejich pevnou součástí (pevné 
ukotvení lavičky, odpadkového koše apod.), osvětlení výhradně vnitřních 
a venkovních prostor přístřešku, čekárny nebo nástupiště zastávek veřejné linkové 
dopravy (vyjma veřejného osvětlení).

b) drobný dlouhodobý hmotný majetek - nástupiště podél autobusových zastávek 
určených pro linkové spoje, přístřešky a čekárny včetně mobiliáře přístřešku, 
čekárny nebo nástupiště, který je jejich pevnou součástí (pevné ukotvení lavičky, 
odpadkového koše apod.), osvětlení výhradně vnitřních a venkovních prostor 
přístřešku, čekárny nebo nástupiště zastávek veřejné linkové dopravy (vyjma 
veřejného osvětlení).

c) nákup služeb souvisejících s výstavbou, technickým zhodnocením a opravou 
nástupišť podél autobusových zastávek určených pro linkové spoje, přístřešků 
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a čekáren, včetně nutných přeložek inženýrských sítí (pouze práce související 
s rozebráním a opětovným složením stávajícího chodníku).

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 ČL 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 ČL 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 jejích 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 FV02837.0010",

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 nej později do data 
ukončení realizace projektu uvedeného v CL 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 bud 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. fond v vsod n y, cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozdějí do 31. 8. 2023. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
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- 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 ČL 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 ČL 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 ČL 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 u držitel nosí i projektu stanovené dle ČL 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.

ČL9 
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 ČI. 9 této 
smlouvy.

ČL10 
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 ww, k r vys oci na. oz/p u b i i cha, 
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 
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Kraje Vysočina“ musí být jednoznačně ztotožněn s realizovaným projektem (např. 
se uvede název realizovaného projektu)

- v případě slavnostního otevření/zprovozněni 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-Azysocsna.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 wwy/- kr-vy soci na. cz/ p u b H c jta 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 ČL 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.

ČL 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, pronajmout, 
zastavit čí 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, 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 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 Žižka, tel: 564 602 192, email: zjzka.r@krvyspcina.cz a
Ing. Radek Handa, tel: 564 602 189, email: handa.r@kr-ysocina.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 ČL 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 ČL 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, 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 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 14. 6. 2022 usnesením č. 0253/04/2022/ZK.

59201Herálec 80 
Ič 90294306 DIČ: 00294306

V Jihlavě dne
2 7. 07. 2022

liroslav Houška 
stek hejtmana

Kraj vysočina
Am mí 01 Mme



Krajvysocna
FOND MYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (adatel nevypínaje)

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na
Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

Hvne- 622- ■ ■ :

Název programu BEZPEČNÁ SILNICE 2022

Název projektu Obnova autobusové zastávky v Herálci

IČO: 00294306

Přesný název: Obec Herálec

Právní forma: Právnické osoba - obec

Ulice, čp: Herálec 80

Identifikační údaje žadatele Obec: Herálec

PSČ: 59201

Sídlo pošty: Herálec

Název banky: 0800 Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1623750339

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

TKul:

Jméno: Zdeněk

Příjmení: Gregor

Funkce: starosta

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

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



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

Titut:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Jméno: Ilona

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Příjmení: Vráblová

Email: ilona.vrablova@zdarns.cz

Tel: 566688175

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 
reaiizován (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)

Obec Herálec, okres Žďár nad Sázavou

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...

Autobusová zastávka v obci Herálec u firmy Domestav 
e ve velmi špatném stavu.
Zpevněná plocha vykazuje známky velké nerovnosti a 
děr, 
čekárna je dávno za dobou použitelnosti rezavý a 
děravý plech, chybí lavice, špatné ukotvení čekárny. 
Cílem projektu je obnova zastávky $ realizaci nového 
přístřešku.
Zlepší se kvalita cestování obyvatelům obce.
Nemalou roli hraje také estetické hledisko. Zastávka je 
u silnice 2.tňdy, kde je frekvence dopravy v posledních 
letech vysoká, z důvodu zvýšení cen pohonných hmot 
autobusovou dopravu využívá větší počet obyvatel 
obce, především k cestám do okresního města (ORP).



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)

V ráma projektu bude odstraněna původní zpevněná 
plocha na zastávce autobusu pod čekárnou a bude 
položena nová zpevněná plocha ze zámkové 
dlažby cca 6 m2 a umístěna nová čekárna 1 ks.

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

Cílovou skupinou jsou obyvatelé a návštěvníci obce 
Herálec.
Zlepší se podmínky pro cestováni autobusovou 
dopravou a výrazně se zlepší estetický vzhled místa S 
čekárnou.

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 realizace akce: 7.2022 
ukončení akce: 5.2023

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

Obec Herálec má mnoho zkušeností s čerpáním dotací 
z různých zdrojů. Vždy akce dopadly bezproblémově. 
Za zdárný průběh akce bude zodpovídat komise pro 
rozvoj obce - řeší všechny dotace pro obec již více tet 
Realizaci akce bude provádět odborná firma vybrána v 
so plávkovém řízení.
K akci není potřeba žádné povolení



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 233 717 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 100 000 Kč 42,79 %

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

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 133 717 Kč 57,21 %

- z toho investiční 
spoluúčast 133 717 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 %

------ ---------------- - — -------  ---- ----------- ■ " ---- --- — -------- ---- — —..... .......... .......
a, 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

□

žadatel není plátcem DPH o

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 podlí definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
koiporacich, ve zněni pozdějších podpisů. Právnická osoba podnikající uvede pmýabchodnizadii 
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.
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10 ... ... ....  ............... .
v případě potřeby rozvedlo v samostatně příloze k žádosti

10, Prohlášení žadatele, že zajisti podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 



zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podři na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním 
svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pra 
účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášeni 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 Vůčí 
státnímu rozpočtu se považují závazky vůčí 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 do .

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

1. Stručný popis specifických kritérií
2. Doklad o vlastnictví
4. Vyjádření stavebního úřadu, že akce nepodléhá SP
5. Rozpočet akce
6. Fotodokumentace stávajícího stavu

V Herálci dne 14.4.2022
Razítko, jménola a podpis/y 

statutárního 
zástupcelzástupců žadatele



Kraj Vysočina
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601 *KUJIXP1KYGTX*
PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ KUJIXP1 KYGTX

Datum a podpis zpracovatele:

Datum podání: 13.04.2022 16:23:06 EL PODATELNA: Kraj Vysočina

Věc: Žádost o poskytnutí dotace z FV „BEZPEČNÁ Identifikátor el. podáni: KUJI0C2SKGQB
SILNICE 2022'' Předmět: Fond Vysočiny, Program 

„BEZPEČNÁ SILNICE 2022".

Poznámka: Datum doručení: 13.04.2022 16:23:06
Datum stažení: 13.04.2022 16:40:16

Odesílatel: Obec Herálec, Český Herálec 80, 59201 Stav el.podání: Podáno
Herálec Datum zpracování 13.04.2022 16:42:24

ID DS odes.: vyhbedp Zpracoval: Škrdlová Zuzana, Refo_POD,VYP

Počet příloh 
dokumentu:

9 Výsledek zpracování. podání přijato

Seznam eJ. Herálec_čekárna_zadost_dotace_2022.pdf Podpis: Neplatný podpis
souborů: Přílohami Specifická_kritéria.pdf, 

Pozemek_588.pdf; Pozemek_589.pdf, 
Snímek_kat_mapy.pdf,
Herálec Vyjádřeni SÚ.pdf;

Ověření: Odvolání certifikátu - nejsou 
dostupné informace o odvolání 
certifikátu z doby platnosti certifikátu

Rozpočet_Čekárna Český_Herálec.xls; Datum ověření: 13.04.2022 16:42:24
Herálec_nabidka_čekárna.pdf; 
Fotodokumentace.pdf

Přiděleno: Odbor dopravy Časové razítko: Neplatný podpis
Ověření Čas. r.: Odvolání certifikátu - nejsou 

dostupné informace o odvolání 
certifikátu z doby platnosti certifikátu



Specifická kritéria:

a) významnost silnice (bodové rozpětí 0 • 9)

Jedná se o autobusovou zastávku u silnice II.třídy - 11/350.

b) výstavba a modernizace zastávek veřejné linkové dopravy (bodové rozpětí 0-7)

Jedná se o stávající autobusovou zastávku

c) rozsah úpravy zastávek veřejné linkové dopravy (bodové rozpětí 0 - 8)

Projekt řeší modernizaci autobusové čekárny (přístřešku)
Modernizace nástupiště bude řešena mimo daný projekt z vlastních prostředků žadatele.

d) velikost obce dle údajů ČSÚ k 31.12. 2020 (bodové rozpětí 0-6)

Počet obyvatel obce k 31.12.2020je 1 333.



Krycí list rozpočtu
VERLAG 

[GáSHŮFEBI

Název stavby: VÝMĚNA ČEKÁRNY OBEC 
HERÁLEC Objednatel: 1/DIC:

Druh stavby: Dopravní obslužnost Projektant: 1Č/DIČ:

Lokalita:
Český Herálec p,. st 588,589, 592 01
Herálec Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 10.04.2022 Konec
výstavby: Položek: 22

3KSO
_________________________

Zpracoval: Datum: 10.04.2022

v Kč
A

------- ---------------------------------------------------
Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 20 062,38 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 21 652,01 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 132 648,00 Provozní vlivy 0,00

"Mi" Dodávky 0,00
......... Ostatní 0,00

Montáž 652,38 NUS z rozpočtu 0,00
Ostatní materiál 2 103,00
Přesun hmot a sutí 10 336,38
ZRN celkem 187 454,15 ON celkem 0,00 NUS celkem 0,00

ON celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. .. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Zklad 15% ........._ 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH ■ 193 154,46
Základ 21% 103 164,46 DPH 21% . ■ 40 562,44 Celkem včetně DPH 233 746,90

Poznemk

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



VENLAG

dashóferi ..................... Stavební rozpočet
Název stavby: VÝMĚNA ČEKÁRNY OBEC HERÁLEC Dob® výstavby: Objednatel;

Druh stavby. Dopravní obslužnost Začátek výstavby: 10. 04.2022 Projektant

Lokatita Český Herálec p.č st 588,589, 592 01 Herálec Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 10.04.2022 Zpracoval:

°blekTKód krceny popis
Rozmry

8. Množství CenalWJ 
.......KE).........

Náklady (K) Hmotnost (tf Genov 
soustavaDodávka | Montáž | Celkem Jednot I Gelkem

Celkem: 193 154,46

. 14 .00 ... Pfipravnea pHirženéprce 0,00 8 208,00 8208,00 6,84

113109320R00 Odstranění podkladu p.50 m2, bet.prosfý 8.20 cm m2 9,00 889,00 G.OO 5 334,00 5 334,00 0,48 2,85 RTS 4/2022
2 113107730R00

13
Odstraněni podkladu pí.50 2,+ 9,30 om 
Hontsanévykopévky

m2 6,00 479,00 0,00
0,00

2 874,00
1238,40

2 874,®
#238,40

0,66 3,96
0,00

RTS i / 2022

3 132301110R00
17

Hloubení rýh 3.60 60 cm v hor.4 do 50 m3,STRO.NĚ
Konstrukce ze zemin

m3 1,92 645,00 0,00
0,00

1 238,40
53,33

1 238,40
83,38

0,00 0,00 
0,00

RTS l / 2022

4 171201101R00 
$9

Uložení sypaniny do násypů neztwtnéných
Hloubeni pro podzemní steny, ražení a hloubení důlní

m3 1,92 27,80 0,00
0,00

53,38
1438,16

53,38
1 436,16

0,00 0.00
0,00

RTS J / 2022

5 19900000500
27

Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04
Záktady

t 4,08 352,00 0,00
14 320,44

1 435,16 
7241,87

1 438,16
2 562,52

0.00 0,00 
$,74

RTS i/ 2022

8 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 m3 2,13 3 075,01 5 916,95 632,8,2 6 549.77 2,53 5,38 RTS! 12022
7 275381211R00 Výztuž základových patek do 12mm z ocell 10216 (E) i 0,18 84 250,09 7 623,12 3 941,88 11 565,00 1,00 0,18 RTS 1 / 2022
8 2763351215R00 Bedněni stán zktsdowvých patek - zřízení m2 4.60 613,00 780,57 2 039,23 2 819,80 0,04 0,18 RTS 1/2022
9 275351216R00

56
Bednění stěn základových patek - odstraněni
Podkladní vrtitvy komunikací, tetW s ploch

m2 4,60 136,51 0,00
2472,78

627,95
823,16

627,95
3 695,04

0,00 0,00 
6,*4

RTS 1/2022

10 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-83 mm,ti. 15 cm m2 8,00 154,00 786.68 157,32 924,00 0,32 1.94 RTS 1/2022
11 5647621 11R00 Podklad z kam drceného 32-63 $ výplň.kamen. 20 cm m2 6.00 254,00 1 196,22 327,78 1 524,00 0,40 2,91 RTS í ř 2022
12 564731111R00

83
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,. 10 cm
Kryty pozemních komunikzcš, letiš‘ n ploch diédných (před

m2 
im

6,00 107,99 509,88
254,46

138,06
1 500,84

647,94
1 755,00

0.22 1,29
0,444

RTS 1 / 2022

13 598215040700
767

Kladeni zámkové dlažby Ú. 80 mm do drtě tl. 40 mm
Konstrukce doplkové stayehni {zámečnieké)

m2 6,00 292,50 254,46 
w

1 500,54
438 348,33

1 755,00 
138346,34

0,07 9,44
0,00

RTS 1/2022

14 7679201 TOROt 
91

D+M čekárny - oc. koe, opi. skko/ldřevo
Dopiňuiei konstrukce a práce na pozemních komunikacích a

kus 1,00 132 848,00 0,00
3014,80

138348,31
1350,50

138 348,31
4 305,00

0,00 0,06 
2,*%

RTS i/2022

15 9178821 11RTS 
M46

Osazeni stojsst obrub.bet. $ obrou,lože z C 12/15
Zemni práce ph montážích

m 10,00 436,50 3 014.50
0,86

1 350.50
652,34

4 365,00
. • 652,30 /

0,22 2,21
0,00

RTS 1/2022

16 460600001RT2 Naloženi a odvoz zeminy m3 1,92 319,49 0,00 613,42 613,42 0,00 0,00 RTS 1/2022
1? 460600002R06 

S
Příplatek za odvoz za každých dalšieh 1000 m 
Přesuny suti

m3 1,92 20,29 0,00
24,29

38,96
10 392,48

38,96
10 330,98

0,00 0,00
■ 0,00

RTS l / 2022

18 979012112R00 Svislá doprava sutí na výtky do 3,5 m 1 6,98 400.99 0.00 2 790,80 2 790,89 0,00 0,00 RTS (/2022
19 9790831 17R00 Vodorovné přemistni suti na skládka do 8000 m t 6,96 356,50 24,29 2 456,95 2 481,24 0,00 0,00 RTS i/ 2022
20 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 1 28,74 28,40 0,00 816,22 818,22 0.00 0,00 RTS I / 2022
21 979990103R00 Poplatek za uloženi suti - beton, skupina odpadu 170101

Ostatní materiál
i 2,88 1 475,01 0,00

2103,00
4 248,03

8,00
4 248,03 
2103,00

0,00 0,00
1,06

RTS 1/2022

22 592452655 Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 m2 6,00 350,50 2 103,00 0,00 2 103,00 0,18 *,06 RTS 1/2022

Ptx^ňmkg:
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VERLAG
DASHSEER Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: VÝMĚNA ČEKÁRNY OBEC HERÁLEC Doba výstavby; Objednatel:

Druh stavby: Dopravní obslužnost Začátek výstavby: 10.04.2022 Projektant:

Lokalite Český Herálec p.č, st. 588,589, 592 01 Herálec Konec výstavby: Zhotovitel:

Zpracovat’ Zpracováno dne: 10.04.2022 Zpracováno dne: 10.04.2022

Objekt Kód [Zkrácený popis I Náklady (KE) - dodávka I Náklady (Kč) - Montáž I Náklady (Kč) - celkem f Celková hmotnost (t)
11 Přípravné a přidružené práce 0,00 8 208,00 8 208,00 8,84

13 Hloubené vykopávky 0,00 1 238,40 1 238,40 0,00
17 Konstrukce ze zemin 0,00 53,38 53,38 0,00
19 Hloubeni pro podzemní stěny, raženi a hloubeni důlní 0,00 1 436,16 1 436,16 0,00
27 Základy 14 320,64 7 241,87 21 562,52 5,74
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 2 472.78 623,16 3 095,94 6,14
69 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (přediažby) 254,46 1 500,54 1 755,00 0,44
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 138 348,31 138 348,31 0,00
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněný 3 014,50 1 350,50 4 365,00 2,21
M46 Zemni práce při montážích 0,00 852.38 652,38 0,00
S Přesuny sutí 24,29 10 312,08 10 336,38 0,00

Ostatní materiál 2 103,00 0.00 2 103.00 1,06
Celkem: 193 154.46



Číslo dokladu : NA/100/220027 VYSTAVENÁ NABÍDKA
Dodevstej. Urbania, s.r.o.

Hlavni 21
884 48 Moravsny

OdběraM;, Msto Žcár nad Sázavou*** " "*i" 5 "* Uroonids
/Č; 26242826
DIČ :CZ26242826

Regisirace u OR v Brně C/39839

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841 Tel: +420 566688 111
DIČ: CZ00296841 Mobil:

Provozovna Urbania, s.r.o. : +420 547 217 955
Syrovická Fax : +420 547 219 681

664 44 Orechov E-mail: obchod@urbaria.cz

vyizuje : Miroslav Starý
+420 604 275 504, miroslav.stary©urbania.ca

MMIstounčeni:

Vyhízuje: Ing. Bona Vráblová
iíona. vrablova@zdars. cz

Dre: 11.04.2022 Způsob dopravy: montáž Zakáži: ZK22-0063 Platnost do: 30,04,2022
Vystaví; Miroslav Starý Patebnipocm.: převodem Termín dodání: 10 až 12 týdnů

Popis dodávky Označeni Počet MJ Hmotn. J. cena C. ctma Sleve % po slevě DPH

Kotevnisada-M1*x330 Bnerz-kompi MBSA-00023 8 sada 4,89 132,60 1060,80 5,0 % 1007,76 21

Kotevní sedá obsshujs v nerezovém provedeni konzchj délky 330 mm ze závitové tyče Mf s, 2xmeticiM1 6 
2x podioiku NT a ptastovou krytku.
Matice M16 nerez (DIN934) OSSM-04759 16 ks 21
Plastová krytka pro M16 DZSM-00954 8 ks 21
Podložka M16 NT nerez (DIN9021) OSSM-04903 16 ks 21
Závitová konzola M16x330 nerez vyr MBKM-05551 8 ks 21

AI rovný nereft 800x240 otv. antigr. INOS-04905 1 ks 0,00 1 889,00 1 889,00 5.00 % 1 794,55 21
Hliníkový tl, 2 mm polepený Kňi s mcávem 6 následnou lammacl anbgralíty fólii.
V rozleh otvary pro upevnění. _________________________________________ ___________________ ._________ , ______

ček. UHLYK2M-+L*3-+PAL+ESGBDPC105Zn+7 MBCK-04971 1 ks 497,00 113 458,00 113 458,00 5,00% 107 788,10 21
Ocelwé konstrukce ze svakyraných jeků s pro ukotvení pod dlažbu s bočnic&rv. Rovná stfláke sa
spádem vzad z duňnkových polykBríxmátových mléčných desek tl. 10 im. Boční dělené svislé výpin z 
bezpečnostního kaleného skl^ • 8 um. Zadní výplně ze smrkových pelubek. Povrchová prava konstrukce 
podkladní žárový zinek a vypalovaná fasádní barva. Součástí je lavička s opěrkou, Lavička s opěrákem je 
zavěšena na zednfch sfá/inách a je vyrobena z latí tí0x4dmm. Rozměry 29tQx 1800x 2450 mm (áxhxv), 
Součástí dodávky není kotevní materiál, doprava, montáž, betonáž a ferénf úpravy.

TUBO plak. -ose deska 1250x900/18 MBKM-06872 1 ks 11.20 1 912,00 1 912.00 5.00% 1846,40 21
Plakáto^ici plocha z OSB desky 7254900/19 mm s pMvrtanyrr^ otvory a oáeffenými feznýnv hranami pro 
upevnění da rámu.

UHLYK 1,0x1380x231 kryci plech tevý FeZn+7? MBGK-06920 1 ks 2,67 1 183,00 1 183,00 5,00 % 1123,85 21
Krycí plech levý pro čekárnu. FaZn plech ti 1,0 lakovený vyp. barvou déá(y cca 1.35 m Plech se připevňuje pfí 
montáži čekárny přímo men z&c^í výplň a spodní spojnici a doléhá na povrch.

UHLYK 1,0x1350x231 krycí plech pravý FeZn+7? MBCK-06921 1 ks 2.67 1 183.00 1183,00 5,00% 1 123,85 21
Krycí plach levý pro Čekárnu. FeZn plach tl 1,& Iskovaný vyp. barvou délky cca 1,35 m. Plech se připevňuje pil , :
montáží čekárny pfímo mezi zadní výplň a spodní spojrrid a doléhá na povrch. . 1

Doprava odb. dodávkou (2 osoby) DOPR-00738 185 km 0,00 22,00 4 070,00 5,00 % 3 896,60 21
Olecnow • 777 a zpět

Kompletace pflst Uhlyk - modul PRMN-04540 2 ks 0,00 2 287,00 4 574.00 5.00 % 4345,30 21

Montáž chem. kotvy M14, M16 PRMN-04530 8 vrut 0,00 272,00 2176,00 5,00 % 2 067,20 21
Montáž xehmuje vyvrtání díry pr. 20 mm hloubky 250 mm do brtíonovéha podkladu, vyfoukáníprachu. Materiál 
chem. ma^y ^i^cher V 3&3S), af^kací. Montáž prvku na spojovací materiál.

UHLYK • polep celoplošné široké boénice PRVR-04436 2 ks 0,00 7 062,00 14 124,00 5,00 % 13 417,80 21
Polepení horní a spodní ^iroíié bočnics přisti^ku UHL YK samttíepícl fčHi jako ochrana proti nárazu ptáků do 
skla.

518,23 145 629,80 138 348,31

Sleva z celkové částky 5,0% 7 281,49

Základ bez DPH 138 348,31
DPH 2% 29 053,15

Celkem s DPH 167 401,46

Celkem v Kč

Tisk: 11.04.2022
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Celkem
Popis codávky Ozn^eni Počet Hmotn. J.cena C.cens Sleve % po lev DPH

Číslo dokladu : NAN 00/220027 VYSTAVENÁ NABÍDKA
Dodavatel. Urbania, s.r.o. ggggsg2g588822* Odbérstel: Město Žďár nad SázavoummmemUrbono.

664 48 Moravany *-*7-222,288253
Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

Vyizuje :
Vyrizuje: Ing. Ilona Vráblová

Název zak.: čekárna UHLYK
Barva oceli: žárové zinkovaná ponorem a následně lakovaná vyp. barvou v odstínu RAL7024 mat jemná struktura 
Barva dřeva: akátové nebo dubové dřevo natřené olejovou lazurou OSMO v odstínu teak

Nabídka zahrnuje dodávku, montáž a dopravu.
Nabídka neobsahuje betonáž spodní stavby, dlažební práce, atd.
Náklady vzniklé nepřipraveností stavby budou doúčtovány dle skutečností.

Minimálně týden před montáží, odběratel pošle fotodokumentaci zabetonované spodní stavby.

Nabízený přístřešek UHLYK
- dvoumodulové provedení s upevněním na povrch
- zadní plocha celá ze smrkových palubek tl. 24 mm, zaplechování až k povrchu
• lavička $ opěradlem se sedákem z akátových latí 60x40 mm na pravé straně (při pohledu z Čekárny ven)
- lavička upevněná na zadních stojinách pro snadnou údržbu
- odtok vody ze střechy vedený zadními středovým svodem nad dlažbu
- stavebnicová konstrukce o šířce modulu 1,4 m z jeklu 70x70 mm
- střecha z UV stabilního dutinkového mléčného polykarbonátu tl 10 mm
- svislé dělené výplně z bezpečnostního kaleného skla tl. 8 mm

Čekárna doplněna
- o celoplošné polepení boční plochy proti nárazu ptáků
- o název zastávky - AI plech polepený fólie s laminací antigraity na zadní ploše z palubek
- o plakátovací plochu - deska z OSB tl. 18 mm oboustraně natřená lazurou v barvě zadní plochy

UPOZORNĚNI

Rozměry vždy $ x v pokud není uvedeno jinak.

Akátové dřevo je přirozeně odolné povětmosti a může být dodáno bez nátěru. Smrkové palubky 
biodesky, apod., jsou vždy opatřeny nátěrem. V případě nátěru doporučujeme používat nátěry 

na bázi oleje. Vlivem počasí může dojít k postupnému vymývání nátěru a pro zachování je třeba 
provádět pravidelnou údržbu min. 1x ročně, nejlépe po zimním období dle Návodu k údržbě. 
Pokud není údržba provedena dochází k postupnému zašednutí dřeva, není důvodem k reklamaci. 
U jehličnatého dřeva může dojít ke smolením, které lze jednoduše odstranit lihem.
Smolení není důvodem k reklamaci.
Každé dřevo může obsahovat nevypadává suky a mohou se objevit praskliny.
Jedná se o standardní vlastností dřeva, není důvodem k reklamaci.
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