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FOND VYSOČINY
PROGRAM „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 

VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 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’1)

FV02840.0001

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. Pavel Hájek, člen rady kraje
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 217808983/0300 
variabilní symbol: 28400001

a

Obec Dolní Město 
se sídlem: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město
IČO: 00267376
zastoupená: Pavlem Chládem, starostou obce
(dále jen “Příjemce”) 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2824521/0100

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Intenzifikace vodovodu Dolní Město - DSP + DPS", 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 výši 329 200 Kč (slovy: 
třistadvacetdevěttisícdvěstě 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 506 500 Kč
Výše dotace v Kč 329 200 Kč
Výše dotace v % 65,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 35,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 177 300 Kč

3) Výše dotace uvedená v ČI. 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 zvláštních 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. 35 %), 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.

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.
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
60 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 1.9.2021, nejpozději však do 31.10.2023. Pouze vtomto 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 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,...),
j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného 

zaměstnavatelem,
k) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku 

souvisejícího se zpracování projektů sloužících k zasíťování nezastavěných 
pozemků,

I) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku 
souvisejícího s vyhledáním a napojením nového vodního zdroje, pokud je zajištěna 
dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze 
skupinového vodovodu.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup služeb, pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku 

spočívající ve vypracování studií (pouze podprogram C), generelů, projektových 
dokumentací a provedení hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných vrtů.
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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, zejména 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 FV02840.0001",

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 Cl. 7 odst 1) této smlouvy). Úhradou DPH je 
vtomto 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 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 30. 11. 2023. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být: 
- elektronická verze výstupu projektu na datovém nosiči,
- fotodokumentace zrealizované publicity (kopie stránky s umístěným „Sponzorským 

vzkazem Kraje Vysočina“, apod.),
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- 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.,

- kopie smlouvy o dílo na realizaci předmětu projektu včetně kopie dokladu o 
autorizaci zpracovatele projektu v příslušném oboru autorizace podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů (tento doklad se nepředkládá, pokud již byl součástí žádosti o poskytnutí 
dotace),

g) zajistit publicitu v souladu s ČI. 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 písm. 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 10 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:
- umístit na výstupech projektu „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém 

provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.krvysocina.cz/publicita ,
- v případě slavnostního představení projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" 

na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou ktéto 
příležitosti vytvářeny a dále viditelně a prominentně umístit plachtu nebo desku s logem 
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kraje v místě slavnostního představení projektu, kterou si Příjemce vyzvedne na 
vyžádání u osoby uvedené v čl. 13 odst. 3) této smlouvy),

- 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 nasdilení image 
spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita díe Čl. 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 3 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 3 let od nabytí platností této smlouvy prodat 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, 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.

Čl. 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.
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3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost die této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel: 564 602 363, email: 
zvolanek.r@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 Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3) 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 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. 0282/04/2022/ZK.

v vkin /e5/ dne /6. ?6—

/ // / Obec

AA/DOLNÍ MĚSTO

Pavel Chlad 
starosta obce

27. 07. 2022
V Jihlavě dne............................ .

i i
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.........................Az....

Ing. Pavel Hájek/ \ 
člen rady kraj/ \
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Kraj Vysočina

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) 3 ■ ",xe.. ■ . 027 ‘

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

dsuua s53gkrastbgshsEssesssesssezisEssas9*E@asE-5Hiryg*22263**as

Název programu PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM 
HOSPODÁŘSTVÍ 2022

: Název projektu Intenzifikace vodovodu Dolní Město - DSP+DPS
i
[ Podprogram Zásobování pitnou vodou

j IČO: 00267376

Přesný název: Obec Dolní Město

Právní forma. Právnická osoba - obec

Ulice, čp: Dolní Město 93

Identifikační údaje žadatele Obec: Dolní Město

PSČ: 58233

Sídlo pošty: Dolní Město

Název banky: 0100 Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 2824521/0100

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul: -

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

Příjmení: Chlád

Funkce: starosta obce

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: Pavel

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: Chlád

osoba projektu) Email: ou.dolnimesto@seznam.cz

Tel. 724161104

Indentifikačni údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel,

Přesný název:

IČO:

pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uvecfte v jaké obcí 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)

Projekt bude realizován na území obce Dolní Město a 
města Světlá nad Sázavou. Vodovodní přivaděč je 
předpokládán na území obou uvedených obcí. Vodojem 
bude navržen pouze na území obce Dolní Město. Platí, 
že celý projekt se uskuteční na území ORP Světlá nad 
Sázavou, okres Havlíčkův Brod.



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 die 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit...

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 (kolík, 
čeho)

Hlavním cílem akce je odstraněni nedostatečné kvality 
a kvantity pitné vody. Obec v současné době využívá 
jako zdroje 
vody A vrty. Jakýmkoliv míšením vody ze všech 
současných zdrojů obce nelze dosáhnout stavu, kdy 
jsou splněny všechny limity dané vyhláškou.
V letech 2019, 2020,2021 i 2022 byla při rozborech 
překročena hranice povolené hodnoty acetochloru 
ESA. Problém s acetochlorem ESA má obec od 
samého počátku jeho měřeni - od roku 2015. Do 
stanoveného limitu 0,1 se naměřené hodnoty nevejdou. 
Vletech 2016-2019 
byla pro vodovod Dolní Město vydána výjimka na 
množství acetochloru ve vodě. Výjimka na acetochlor 
nebyla prozatím na základě dohody s KHS obnovena, 
bohužel však v letech 2020, 2021 i 2022 byla při všech 
rozborech překročena hranice povolené hodnoty 
acetochloru ESA - viz přiložené rozbory vody. 
Současně byla vydána pro 
období 8.11.2018-8.11.2021 i výjimka na hygienický 
limit pro ukazatel uran. Z výše uvedených důvodů 
usiluje zastupitelstvo obce o napojení na skupinový 
vodovod Želivka-Podmoklany - voda ve skupinovém 
vodovodu vyhovuje všem platným limitům.
Současný objem vodojemu Dolní Město činí 200 m3. 
Tento objem byl navržen v devadesátých letech 
minulého století pro tehdejší množství připojených 
obyvatel - cca 400 obyvatel. V současné době je 
připojeno cca 650 obyvatel obce. V letních měsících je 
tak zásoba vody ve vodojemu na necelé dva dny 
provozu veřejného vodovodu, což je dlouhodobě 
neudržitelný stav, Z toho důvodu je součástí projektu 
jako samostatný objekt 
nový vodojem o zvětšené kapacitě. 
Projekt má za cíl navrhnout taková opatření, aby bylo 
zamezeno překračování limitů povolených hodnot 
měřených prvků, zajistit dostatečné množství vody pro 
případy nedostatku vody či havárie na technologii. V 
rámci projektu dojde k zajištění trvalé dodávky 
vyhovující pitné vody a ke zvětšení akumulačního 
objemu vodojemu._________________________ _______
Obsahem projektu je dokumentace k žádosti o vydání 
stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro 
provedeni stavby (DPS) na akci Intenzifikace vodovodu 
Dolní Město. Akce zahrnuje tyto hlavní stavební objekty

- SO 01 Napojení vodovodu Dolní Město na skupinový 
vodovod Želivka-Podmoklany - jedná se o potrubí v 
délce 5.5-6 km
- SO 02 Výstavba vodojemu Dolní Město - 
předpokládaný objem 250-300 m3
Žádost o dotaci se týká pouze dokumentace k žádosti o 
vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro 
provedení stavby (DPS). 



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

Cílovou skupinou projektu jsou všichni obyvatelé obce, 
kteří jsou napojeni na veřejný vodovod - 
jedná se o 650 lidí.
Akce bude mít pro ně tyto konkrétní přínosy : 
- bude zajištěna dodávka vody, která bude splňovat 
veškeré hygienické limity
- bude zajištěna dostatečná kapacita vodojemu 
vzhledem k počtu napojených obyvatel

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončeni 
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

Výběr dodavatele projektu - je proveden a ukončen (víz 
SOD)
Začátek realizace projektu -po přiznání dotace na 
projekt
Ukončení realizace projektu -31.10.2023



6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušeností 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 
povoleni musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Projekt bude personálně kvalitně zabezpečen. Obec 
má ve svém zastupitelstvu 2 autorizované osoby se 
zkušenostmi s projekty investičního charakteru. 
Starosta obce je jednou z těchto autorizovaných osob :

Pavel Chlád
- starosta obce
- spolupracoval na žádosti o dotaci
• autorizovaný technik pro pozemní stavby, číslo 
autorizace ČKAIT 1400093
- jako projektant pracoval na zakázkách velkého 
rozsahu, přičemž se na nich účastnil i výstavby 
samotné jako technický či autorský dozor (např. Nové 
sídlo společností AVE KOLÍN, zimní stadion Světlá nad 
Sázavou, tělocvična v Chotěboři) 
- 26-ti létá praxe v oboru

Zkušenosti s pořízením projektů a podáním žádosti o 
dotaci na pořízeni těchto projektů má obec Dolní Město 
zejména díky těmto akcím podobného charakteru : 
- Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní 
Město, SO 01 Dostavba a intenzifikace kanalizace a 
ČOV Dolní Město
- Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní 
Město, SO 02 Kanalizace a ČOV Dolní Město, lokalita 
Na Čechách
- Průzkum a vyhledání posilujícího zdroje podzemních 
vod pro obec Dolní Město
- Intenzifikace vodovodu Dolní Město - DUR

Zároveň máme zkušenosti s podáním žádostí na 
realizaci projektů - zejména díky těmto podobným 
akcím :
- Dostavba a intenzifikace kanalizace a ČOV Dolní 
Město, SO 02 Kanalizace a ČOV Dolní Město, lokalita 
Na Čechách
• Průzkum a vyhledání posilujícího zdroje podzemních 
vod pro obec Dolní Město

Projekt bude realizován prostřednictvím odborné 
dodavatelské společnosti Projektování 
vodohospodářských staveb s.r.o. Firma disponuje 
autorizovanou osobou v oboru vodohospodářské 
stavby (Ing. Radek Čábera).

Nutné organizační kroky :
- schválení zadání projektu v ZO (již provedeno)
■ výběr dodavatele projektu (jíž provedeno)
- realizace projektu (smluvně zajištěno)

Potřebná povolení:
- stavební povolení - součástí žádosti o dotaci je 
dokumentace pro stavební povolení



7. Rozpočet projektu
U žadatelů, kteří mohou uplatnit 

odpočet DPH na vstupu, se 
nákiady uvádějí bez DPH. Ostatní 
žadatelé uvádějí nákiady včetně 
DPH.
částky uvádějte v celých Kč

Celkové náklady na 
projekt

506 500 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 329 200 Kč 65,00 %

- z toho investiční 
dotace 329 200 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace 0 Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 177 300 Kč 35,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast 177 300 KČ 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 0 Kč ,00 %

8. Plátcovstvi 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

O

žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

g

žadatel není plátcem DPH □

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, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba podnikající uvede přÍJiiy. Qbcb.Q.drií p.Q.djl 
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.

v případě potřeby rozveďte v samostatné příloze k žádosti

Pořadové 
číslo IČO - Název právnické osoby, v niž má žadatel přímý 

podíl Výše podílu v %

1 25251937 Lesní družstvo obcí Ledeč nad Sázavou 3,39
2 75017067 Základní škola a mateřská škola Dolní Město 100
3 75051681 Svazek obcí mikroregionu Světelsko 6,66
4 70812853 Sdružení obcí Vysočiny 0.35
5 27521702 Královská stezka o.p.s. 1,07
6 75130165 Sdružení místních samospráv České republiky, 

z. s.
0,05

7
8
9
10

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 obci 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 považuji 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 1J. do 31.12..

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

1. Stručný popis naplněni specifických kritérii
2. Kopie smlouvy s dodavatelem na realizaci předmětu projektu
3. Kopie dokladu o autorizaci zpracovatele projektu
4. Kopie dokladů prokazující nedostatečnou kvantitu pitné vody - faktury za dovoz 
vody, dopis domácnostem, výzvy v obecních listech
5. Kopie dokladů prokazující nedostatečnou kvalitu pitné vody - protokoly o výsledku 
rozboru vzorku pitné vody
6. Kopie dokladů prokazující nedostatečnou kvalitu pitné vody - výjimky z kvality
dodávané pitné vody ,Obec

. , Z' DOLNÍ MĚSTO

V Dolním Městě dne 26.4.2022 ............ ......... ...........................
Razítko, jméno/a a podpis/y

statutárního
zástupce/zástupců žadatele
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Stručný popis naplnění specifických kritérií
intenzifikace vodovodu Dolni Mésto

Podprogram A - Zásobování pitnou vodou
a) Význam navrhovaného opatření:

Navrhované opatření klasifikuje žadatel dle výzvy k překládání projektů jako velmi významné. 
Projekt klade za cíl zajistit vyhovující kvalitu i dostatečnou kvantitu pitné vody ve vodojemu pro 
obyvatele obce Dolní Město.
Hlavním citem akce je odstranění nedostatečné kvality pitné vody. Obec v současné době 
využivá jako zdroje vody 4 vrty Tri vrty (DM.1. DM-Vil DM-2) se nacházejí blízko sebe u 
Meziklaského potoka. V roce 2019 došlo k připojeni nového vrtu DM-2-18. Tento vrt je 
umístěn nedaleko stávající vodárny ve velké vzdálenosti od výše zmíněných tři vrtů (cca 1.2 
km) Tím získala obec možnost míšení vody ze dvou na sobě nezávislých zdrojů (tri vrty u 
Meziklaského potoka byly nevyhovující kapacitně i rozborově - ve vodě z těchto vrtů je 
zvýšené množství uranu a acetochloru). Zároveň však není možné využívat pouze vodu 
z novějšího vrtu DM-2-18 z toho důvodu, že zde je překročen vyhláškový limit pro ukazatel 
furoridy Splněni limitu pro fluoridy je dosaženo míšením vody ze všech výše uvedených 
zdrojů. Míšením ovšem dochází ke zvýšeni hladiny acetochloru ESA. Jakýmkollv míšením 
vody ze všech současných zdrojů obce nelze dosáhnout stavu, kdy jsou splněny všechny 
Kmity dané vyhláškou.
V letech 2016-2019 byla pro veř. vodovod vydána výjimka na množství acetochloru ve vodě 
Současně byla vydána pro období 3.11.2018-8.11.2021 i výjimka na hygienický limit pro 
ukazatel uran Výjimka na acetochlor nebyla prozatím na základě dohody s KHS obnovena, 
bohužel však v letech 2020 i 2021 byte při všech rozborech překročena hranice povoleně 
hodnoty acetochloru ESA - viz přiložené rozbory vody. Problém s acetochlorem ESA má obec 
od samého počátku jeho měření - od roku 2015.
S ohledem na skalní podloží se v rozborech objevuje ! překročená objemová aktivita afla - viz 
doloženě rozbory.
/10 v/e? v6nk obog m, p/0h/e/ / 5 k yenét);; M/m0 nt/y ak0 *1046 r 291/07/ c*/ ; M2 0/ v 
akhry za Povoz vocv letoch 2Q18-2071. Ohec se jako provzovalei vodovoou clostávé 
opakovan r/o p/ob/emu v 00010/ oo vy// $/202/90( Kvip nedostaf2**ne Avn6l 
voty k6 :00roon9 ySie/ne *07 zmovo/u o / rapgsron/ zaredt • M1 *201/0206 vyhase/e 
AKMy o 4009 o0yvaleA/;

Zvýše uvedených důvodů usiluje zastupitelstvo obce o napojení na skupinový 
vodovod Želivka-Podmoklany.
Současný objem vodojemu Dolní Město činí 200 m3. Tento objem byl navržen v devadesátých 
letech minulého století pro tehdejší množství připojených obyvatel - cca 400 obyvatel. 
V současné době je připojeno cca 650 obyvatel obce a jejich počet neustále narůstá. V letních 
měsících je tak zásoba vody ve vodojemu na necelé dva dny provozu veřejného vodovodu, 
což je dlouhodobě neudržitelný stav. Z toho důvodu je součástí projektu jako samostatný 
objekt navržen nový vodojem o zvětšené kapacitě.
Projekt má za cíl navrhnout taková opatření, aby bylo zamezeno překračování limitů 
povolených hodnot měřených prvků, zajistit dostatečné množství vody pro případy 
nedostatku vody, havárie na technologii a dále pro připojení stávajících nepřipojených 
obyvatel. V rámci projektu dojde k zajištění trvalé dodávky vyhovující pitné vody a ke 
zvětšeni akumulačního objemu vodojemu.

b) Počet řešených trvale bydlících obyvatel: 650

C) Poskytnutí dotace z dotačních programů v gesci MŽP nebo MZe

není poskytnuta dotace ani z MŽP ani MZe
Obec /

DOLNÍ MĚSTO 
i: ý .



■ Smlouva o dílo
ozvrenó pcdie ókong C. 89/2012 5b, n0vý ohensky y p/tém zíiěrd té2 ..NO"! konkrémn

LUtpna^ířníirP § 2586 ci nusiecuýicim

ČI á n e k 1, -Smluvní s t ra n y

1) Objednatel 
Sidlo

Obec Dolní Město
Doini Město 93 582 33 Doini Město

Aastoupeny
ÍČ:

Paviem Chiádem. slerostou obce 
00267376

OŮ
Telefon fax.

E-mst
Osoba odpovědi;
Osoba Odpovědí'

0Z00267376
+420 569 387 121

cudoinimtesintseznamcz
á ve věcech smluwvnich Paval Cnlád starosta obce
ta ve věcech technkých • Bavel Chiád, Maraste obce

idáíe jen ODjedinatel)

22) Zhotoviel
Sidlo

Zstupeni

Di
Zpis V OR:

Bankovn spojen):

Cilo učtu
Tlefon, fax:

Projektování vodohospodářských staveh s.t.0.

Pražská 1655. Pelhmov 393 01

Ing Radek ábera jednate!

28066065
0Z28066065
KrsjskýscudveskýchBudějovicioh oddll C. vicžha 15209
Ťeskosiovensk oochodni banka, a a
287978486/0300
776 833 977

E-mali. cabera(pvhs.eu
Osoba odpovědná ve věcech smluvnicn Ing Radek Cabers
Osoba odpovědná za /aalizac a předán; dra: Ing Radek Cábera

(dél jen 2hotovitei j

Č lán k 2, - P red met p I né n i
"iedmtem Smlouvy o dlio {dale jen „Smlouva"} je vypracováni dokumenteci stavby pro umistni 
povpten a reslizaci steady „Intenzifikace vodovodu Dolní Město"
Blavbe obsahuje dva hiavni stavební objekty:

■■ SO 01 Napojeni vodovodu Dolní Město ca skupinový vodovod elivkaPoómoklany tak. jak je 
piedpokldáno v Popisu zámru SO 01 Napojeni vodovodu Doini Msto na skupinový vodovod 
Řelivka-Podmoklany, který je jako přiloha Č. 1 nedilnou součástí této smlouvy

■ SO 02 Výstavba vodcjemu Doini M6$t0 (pro 800 obýváte;)

ytegaan pawn
■o- Dokumentace k žádosc 9 vydár rozhodnutí o umisténi stavby {DUR)

' v‘7 v dokumentace bude • soued $ b‘at:,1 vyhisskeu /ztahujicl se k dokumentaci 
- * oi; o vydán1 qzhodit o tomísini stavby Upkumrece h13 pfan# v 6- vyhglovenich + 1 
l "wn‘ na riigitélnim no*iti iionnái de9 piě a ocet



Součástí dokumentace budou závazná kladná stanoviska dotčených orgánů, kladná stanoviska 
vlastniků veřejné dopravní a technické infrastruktury a kladná vyjádření dalších účastníků řízeni 
potřebná pro vydání územního rozhodnuti. Součástí dokumentace je dále i geodetické zaměřeni nutné 
pro zdárné zhotovení projektu. DUR bude provedena na podkladu katastrální mapy platné v den 
odevzdání projektu Objednateli. DUR musí být před předáním písemně odsouhlasena Objednatelem.
V průběhu zpracování tohoto stupně dokumentace může být Zhotovitelem Či Objednatelem svoláno až 
10 pracovních jednáni za přítomnosti druhé smluvní strany.
Dokumentace k žádosti pro vydáni rozhodnutí o umístěni stavby pro SO 01 bude dělena na dvě Části: 
Část 1. Generel - studie :

- návrh trasy vodovodního přivaděče
- vytvoření situace s návrhem trasy a soupisem pozemků dotčených stavbou
- u pozemků, jejichž majitelé nebudou souhlasit se stavbou bude následně navržena alternativní 
trasa

Část 2. Dokumentace pro územní řízeni (DUR)
- dle odsouhlaseného návrhu, rozsah a obsah projektové dokumentace dle vyhlášky Č. 499/2006 

Sb. přílohy č. 1

b) Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)
Rozsah a obsah projektové dokumentace bude v souladu s platnou vyhláškou vztahující se 
k dokumentaci k Žádosti o stavební povolení. Dokumentace bude předána v 6-ti vyhotoveních + 1 
vyhotovení na digitálním nosiči (formát dwg, pdf a doc).
Součástí dokumentace budou závazná kladná stanoviska dotčených orgánů, kladná stanoviska 
vlastniků veřejné dopravní a technické infrastruktury a další kladná vyjádřeni účastníků řízení potřebná 
pro vydání stavebního povolení. Součástí dokumentace je dáte i geodetické zamreni nutné pro zdárné 
zhotovení projektu. DSP bude provedena na podkladu katastrální mapy platné v den odevzdání projektu 
Objednateli. DSP musí být před předáním odsouhlasena Objednatelem.
Projektová dokumentace musí mimo jiné obsahovat i stavební a technologickou část vodojemu.
V průběhu zpracováni tohoto stupně dokumentace může být Zhotovitelem či Objednatelem svoláno až 
10 pracovních jednání za přitomnosti druhé smluvní strany.

Obsah dokumentace:
1. Projektová dokumentace pro stavební povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude v souladu s platnou vyhláškou v době 
vypracování.

2. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován i 
v elektronické podobě a bude obsahovat ocenění všech položek soupisu. Oceněný 
soupis prací bude zpracován v cenové soustavě URS v aktuální cenové hladině,

c) Dokumentace pro provádění stavby rozšířená o dokumenty nutné pro zadání 
veřejné zakázky na stavební práce (DPS)

V průběhu zpracování tohoto stupně dokumentace může být Zhotovitelem Čí Objednatelem svoláno až 
10 pracovních jednání za přítomnosti druhé smluvní strany.
DPS bude provedena na podkladu katastrální mapy platné v den odevzdání projektu Objednateli. DPS 
musí být před předáním písemně odsouhlasena Objednatelem,

Obsah dokumentace;
1. Projektová dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude v souladu s platnou vyhláškou vztahující 
se k projektové dokumentaci pro provádění stavby v době vypracováni.
Projektová dokumentace SÓ 02 musí obsahovat í stavební a technologickou část 
vodojemu

2, Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován i 
v elektronické podobě a bude obsahovat ocenění všech položek soupisu. Oceněný 
soupis prací bude zpracován v cenově soustavě URS v aktuální cenové hladině.
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3. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován i 
v elektronické podobě a bude obsahovat veškeré náležitostí dle vyhlášky Č. 169/2016 
Sb. Soupis prací bude zpracován v cenové soustavě URS v aktuální cenové hladině.

ásti : Veškeré Části dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu.

nativní
Projektová dokumentace bude sloužit také jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího 
řízení veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

/2006 pozdějších předpisů, a pň jejím vypracováni je nutně dodržovat podmínky citovaného zákona a jeho
prováděcích předpisů vztahujících se k veřejné zakázce na stavební práce.

Součástí díla je rovněž zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace 
jící se v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na stavební práce, resp. do 
ch + 1 5 dnů po jejich obdržení.

noviska
otřebná Dokumentace bude předána v 6-ti vyhotoveních + 1 vyhotovení na digitálním nosiči, 
zdárné

projektu Jednotlivé výše uvedené stupně dokumentace lze po vzájemné dohodě obou smluvních stran sloučit

láno až

i v době

ěr 
acován i 
Oceněný

zadání

oláno až

teli. DPS

vztahující

Článek 3. "• Cena díla

1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran jako cena smluvní a činí:

Cena za projekt stavby SO 01 Napojení vodovodu Dolní Město na skupinový vodovod 
Želivka-Podmoklany

cnábezDPH DPH cena s DPH
Projektová dokumentace 
k územnímu řízení - Část 1 
(Část 1. - Generel - studie)

. 75 000-Kč , 15 750 Kč ’ 90 750 Kč '-

Projektová dokumentace 
k územnímu řízeni - Část 2.
(část2.-DUR)

I9Ó00ÓKČ 39 900 Kč 229 900 Kč

Projektová dokumentace ke 
stavebnímu povolení včetně 
položkového rozpočtu

239 000 K 50 190 Kč 289190 Kč

Prováděcí projekt, včetně 
položkového rozpočtu a soupisu 
prací

100000Kč 21 000 Kč 121 000 Kč

Celkem 604 000 K: 126840 Kč 730 840 Kč

kou část

měr
pracován i
Oceněný

1ě.
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Cena za projekt stavby SO 02 Výstavba vodojemu Dolní Město
. cena bez DPH '. ■ DPH cena s DPH

Projektová dokumentace 
k územnímu řízení . 72 500Kč : 15 225 Kč . 87 725 Kč '

Projektová dokumentace 
ke stavebnímu povolení 
včetně položkového 
rozpočtu

1/107 500 ■ 22 575 Kč *1130075 ..

Prováděcí projekt, včetně 
položkového rozpočtu a 
soupisu prací

12 600Kč -Kč .

Celkem 240000 50 400 Kč 290 400 Kč

Celková cena za projekt stavby „Intenzifikace vodovodu Dolní Město"
cena bez DPH DPH : cenas DPH

Projektová dokumentace 
k územnímu řízení . 337 500 Kč 70 875 Kč ' . ' 408 375 Kč ■

Projektová dokumentace 
ke stavebnímu povolení 
včetně položkového 
rozpočtu

'■' 346500 \ 72 765 Kč . ' :419 265 Kě

Prováděcí projekt, včetně 
položkového rozpočtu a 
soupisu prací

. 160000KŽ ; 7 ■ 33600 Kč ■ 193 600 Kč' ■

Celkem 844 000 Kč 177 240 Kč 1 021240 Kč

2) Sjednaná smluvní cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla

Článek 4. - Čas plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájeni prací na předmětu plnění zakázky je naplánováno po nabytí účinnosti Smlouvy dle Článku € 

této Smlouvy,

Dokončení dílčích etap předmětu plněni se stanovuje pro jednotlivé stupně dokumentace takto:
Ad a) -
Generel - studie - pro SO 01 - do 5-ti týdnů od nabytí účinností této Smlouvy
Dokumentace k žádosti o vydáni rozhodnutí o umístění stavby (DUR) - do 14-ti týdnů od . 
schválení studie Objednatelem, nejpozději do 31,10.2022 (pokud Objednatel Studii písemně 
neschválí, nebude dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby realizována 
ani uhrazena) .

Ad b) - Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení - stanoví objednatel na " 
základě aktuálních potřeb, nejdříve však za 12 týdnů ode dne nabytí právní moci 
územního rozhodnutí (pokud Objednatel nestanoví písemně termín, nebude dokumentace : 
k žádosti o stavební povolení realizována ani uhrazena) ,
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Ad c) - Dokumentace pro prováděni stavby rozšířená o dokumenty nutné pro zadáni veřejné 
zakázky na stavební práce - stanoví objednatel na základě aktuálních potřeb, nejdříve však 
za 8 týdnů ode dne nabytí právní mocí stavebního povolení (pokud Objednatel nestanoví 
písemně termín, nebude dokumentace pro provádění stavby realizována ani uhrazena)

Článek 5. - ^ruka za dílo
Zhotovitel poskytuje dle této Smlouvy záruku za jakost provedeného díla specifikovaného v článku 2. 
smlouvy, která počíná běžet dnem úplného a bezvadného předání dila. Záruční Ihůta se sjednává v 
délce 120 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků.

Odpovědnost Zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly 
způsobeny po předáni dila vnějšími událostmi nezávislými na vůli či konání Zhotovitele a nezavinil je 
Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí plnil svůj závazek.

Zhotovitel odstraní reklamované vady v přiměřené lhůtě (nejpozději do 10-ti dnů) od obdržení písemné 
reklamace Objednatele.

ému a

3 článku 8

cto:

/dnů od 
písemně 
Mízována

natel na 
mni moci 
imentace

Článek 6." Smluvní pokuty a úroky z prodlení

Nesplní-i Zhotovitel prokazatelně z vlastní viny termín dodání dila (či jeho části dle čh 4. této Smlouvy) 
v rozsahu Smlouvy, může Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny 
realizovaného celku projektové dokumentace za každý den prodlení.

V případě prodleni úhrady oprávněně vystavené faktury, může Zhotovitel účtovat Objednateli penále ve 
výši 0,5 % ze sjednané ceny realizovaného celku projektové dokumentace za každý den prodlení.

Obecná ustanovení o náhradě Škody nejsou tímto ujednáním dotčena.

Článek 7. - Platební podmínky
Cena za dílo bude hrazena Objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po 
předání jednotlivých celků projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS). Zálohy na dílo nebudou 
poskytovny Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů.
Pokud nebude kterýkoli celek projektové dokumentace realizován (DUR, DSP, DPS), nebude 
Objednatelem Zhotoviteli uhrazen. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok ani na částečnou úhradu 
nákladů na nerealizovaný celek projektové dokumentace.

Článek 8. - Účinnost smlouvy

1) Smlouva o dílo nabývá platností dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

2) Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy 
budou současně splněny tyto podmínky:

- na akci bude poskytovatelem dotace vydána Registrace akce či jiný obdobný dokument zajišťujíci 
získání dotačních prostředků

- Objednatel zašle Zhotoviteli vyrozuměni o splněni všech podmínek pro nabytí účinnosti Smlouvy

3) Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli písemně vyrozuměni o splnění všech podmínek pro nabytí 
účinnosti této Smlouvy a termínu zahájení prací do 31.12.2022 včetně, nenabude tato Smlouva 
účinnosti a pozbude platnosti s možnou výjimkou uvedenou v CL 8. odstavce 4) této Smlouvy.

4) Zastupitelstvo obce může rozhodnout o realizaci stavby i bez splnění podmínek uvedených v ČI. $ 
odst 2 této Smlouvy, a to nejpozdějí do 31,12, 2022 včetně.

5) V případě odloženi účinnosti, jak je uvedeno výše, nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo 
Ušlého zisku a s tímto vědomím Zhotovitel Smlouvu podepisuje. Nárok na náhradu Škody nebo ušlého
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zisku nevzniká Zhotoviteli ani v případě, že podmínky (či jejích Část) pro nabyti účinnosti Smlouvy 
nebudou splněny vinou Objednatele, Nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku nevzniká Zhotoviteli 
ani v případě, že nebude vyhlášen příslušný dotační program na financování projektu stavby, jež je 
předmětem této Smlouvy,

Článek 9, ~ Závěrečná ustanovení

1) Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejně správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněni 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly,

2) Prodávající si je vědom skutečnosti, že Kupující má zájem o plnění předmětu této Smlouvy die 
zásad zadávání veřejných zakázek. Prodávající se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle 
této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, 
předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezí směnami, placené 
přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečností a ochrany zdraví při práci, 
tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 
realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn 
Zhotovitelem čí jeho poddodavatelem.

3) Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou, se řídí ustanovením 
občanského zákoníku v platném znění.

4) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 545; § 558/2; § 564; § 1740/3 a § 1895 až § 
1900 občanského zákoníku.

5) Zhotovitel na sebe bere ve smyslu § 1765/2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, a to 
v celém rozsahu. Smlouva je závazná í pro případné právní nástupce smluvních stran.

6) Obsah této Smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této Smlouvě 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze Smlouvy jinak nebo 
nebude-li mezi smluvními stranami dosaženo jiné dohody.

7) Tato Smlouva je vyhotovena ve Čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení 
obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.

8) Zástupci smluvnich stran prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetli, porozuměli jejímu obsahu, s jejím 
obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.

9) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je 
přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 
smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména 
údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu.

10) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě se nepovažuji za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek

11) Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že žádná část této Smlouvy nepředstavuje obchodní 
tajemství Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a že souhlasí s 
uveřejněním této Smlouvy včetně všech jejich příloh a součástí, jakož i případných změn a dodatků 
v souladu s ustanovením §219 odst. 1 ZZVZ.

12) Jestliže se některé ustanovení této Smlouvy, nebo jeho část ukáže jako neplatně, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost Smlouvy jako celku ani jejích zbývajících 
ustanovení, nebo jejich části V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové 
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo 
úpravy, které odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření této Smlouvy, která je hospodářsky 
nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanoveni, popřípadě podniknou 
jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.

13) Zhotovitel bere na vědomí, že projekt může být částečně financován z dotačních prostředků Kraje 
Vysočina či z jiných dotačních titulů a zavazuje se projekt vyhotovit tak, aby celé dílo bylo v souladu 
s požadavky grantu Fondu Vysočiny či jiných dotačních titulů.
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