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8 4 FOND VYSOČINY3“ PROGRAM „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA9 ’ 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“)

FV02840.0007

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: 28400007

d

Obec Záborná
se sídlem: Záborná 49, 588 13 Polná
IČO: 00543781
zastoupená: Josefem Koubkem, starostou obce
(dále jen "Příjemce”) 
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-7113681/0710

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Obec Záborná - veřejný vodovod, VDJ + UV“, blíže 
specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedíínou 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 400 000 Kč (slovy: čtyřistatisíc 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 660 781 Kč
Výše dotace v Kč 400 000 Kč
Výše dotace v % 60,53 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 39,47 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 260 781 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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701
3 ČI. 6

4 , 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 Cl. 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.

Stránka 3 z 7



5) V případě, že dojde k rozporu mezí 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 FV02840.0007",

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 dotací 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.fondvysocinv.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 udržitelnost! 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.kr-vysocina.cz/publicita,
- v případě slavnostního představení projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ 

na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této 
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 nasdílení image 
spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle 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 platnosti 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 dle 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 smíouvy 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.

y 7 .•,. ,, 27 07. 2022
V .Mekeme...... dne wso2okU V Jihlavě dne...... ,.....,

Josef Koubek 
starosta dbce
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Kraj Vysočina
FOND Vysociny

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) .13. ‘..._ ,
Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplněni žádosti klikněte na 
Odeslat data" v záhlaví formuláře) xasn"Euo

Název programu
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM 
HOSPODÁŘSTVÍ 2022

Název projektu
OBEC ZÁBORNÁ, okres Jihlava, VEŘEJNÝ 
VODODOVOD, VDJ + ÚV

Podprogram Zásobování pitnou vodou

IČO: 00543781

Přesný název: Obec Záborná

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, Čp: Záborná 49/1

Identifikační údaje žadatele Obec: Záborná

PSČ: 58813

Sídlo pošty: Polná

Název banky: 0710 Česká národní banka

Číslo účtu: 94-7113681/0710

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno: Josef
podání žádostí je nutná více osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby

Příjmení: KOUBEK

Funkce: starosta

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

Jméno:
podaní žádostí 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: Josef

Žádost zpracoval (kontaktní Příjmení: KOUBEK
osoba projektu) Email: obec@zaborna.cz

Tel.: +420603806205

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel,

Přesný název: Obec Záborná

IČO: 00543781
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Název banky: česká národní banka

Číslo účtu: 94-7113681/0710

1. Lokalizace projektu
Uvedte v jaké obci 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)

Obec Záborná 
katastrální území Záborná 
extravilán i intravilán obce 
okres Jihlava 
kraj Vysočina



2. Odůvodnění projektu a jeho 
cíle
Popište co vás k podáni žádosti 
vede; jaká je výchozí situace, jaký 
problém chcete vyřešit; co tím 
chcete dosáhnout jaké jsou cíle 
projektu - co chcete zlepšit, 
zkvalitnit.,.

V obci Záborná není k datu podání žádosti o grantový 
program vybudován veřejný vodovod.
V letech 2011 až 2015 byla připravována výstavba 
vodovodu s připojením na rozvodnou vodovodní síť 
města Polná, 
Příprava této dokumentace byla zakončena, neboť se 
nepodařilo zajistit majetkoprávní vypořádání pozemků 
ve vybraných trasách.
V roce 2016 zahájila obec hydrogeologický průzkum 
lokality pro zajištění vlastních zdrojů vody pro veřejný 
vodovod.
V roce 2017 byl realizován vrt VZ-1 s vydatností 0,75 
I/s a dlouhodobou využitelnosti 0,40 I/s. (34,56 
m3/den).
V roce 2018 byla provedena regenerace vrtu VZ-2. 
Vydatnost 0,80 Vs, dlouhodobá využitelnost 0,50 l/s 
(43,20 m3/den). Obec má tedy k dispozici zdroje vody o 
celkové využitelné dlouhodobé vydatnosti 0,90 l/s 
(77,76 m3/den),
S ohledem na trvalý nedostatek vody v lokálních 
(místních) zdrojích vody, je prioritou obce vybudování 
veřejného vodovodu s úpravnou vody a potřebnou 
akumulací pro krytí špičkových odběrů do spotřebiště. 
Systém bude připraven, tak, aby byl výhledově 
propojitelný přes automatickou tlakovou stanici s 
rozvodnou sítí města Polná, případně s rozvodnou sítí 
místní částí Janovice.



3. Popis projektu
Popište co konkrétně bude 
obsahem projektu; co chcete 
pořizovat, budovat, vylepšovat, 
organizovat atp.; v jakém 
množství a rozsahu - uvedte 
základní parametry projektu (kolik, 
čeho)

Předmětem projektuje dokumentace pro stavební 
povolení a pro realizaci stavby, která navazuje a 
dopracovává dokumentaci pro územní rozhodnuti. 
Technické řešení je shodné jak je uvedeno v textové i 
mapové části koncepčního materiálu PRVK.
Z vybudovaných zdrojů vody /vrty ZB-1, Z-2/ budou 
vedeny výtlačné řady č.1 a č.2 do vodojemu Záborná, 
který je navržen na kótě optimální pro zásobení 
spotřebiště Záborná pro zajištění tlakových poměrů v 
rozvodné vodovodní síti.
Předmětem stavby bude vodojem Záborná V = 2 x 30 
m3.
Součástí vodojemu Záborná bude úpravna vody pro 
úpravu vody dle ukazatelů určených Vyhláškou MZ č. 
252/2004 Sb. a Vyhláškou SUJB č. 422/2016 Sb. o 
radiační ochraně ve znění platných předpisů.
Zastoupená technologie úpravy vody :
- úprava pH
- snížení ukazatele dusitanů a dusičnanů
- snížení hodnoty selenu
- odradonováni
- hygienické zabezpečení
Upravená voda bude vedena přivodným řadem do 
spotřebiště a rozvodnou sítí po spotřebišti Záborná. 
Součástí dokumentace bude návrh vodovodních 
odbočení pro budoucí přípojky do jednotlivých 
nemovitostí.
Součástí dokumentace není návrh vlastních 
vodovodních přípojek. Tyto budou pořizovány vlastníky 
nemovitostí individuálně.

Výčet objektů, které budou řešeny dokumentací: 
- CS 1 - čerpací stanice nad vrtem ZB-1 
- ČS 2 - čerpací stanice nad vrtem Z-2 
- VDJ + ÚV Záborná
■ Výtlačné řady - celková délka cca 900 m
- Přívod ný řad, dl. cca 650 m
- Rozvodná vodovodní síť, dl. celkem cca 3,50 km 
- Vodovodní odbočení
- Přípojka + rozvod NN
- Odpadní potrubí
- Provozní soubor, část strojně technologická 
• Provozní soubor, část elektrotech no logická

Dokumentace bude v rozpracovanosti pro DPS. 
Dokumentace bude projednána se správci sítí, 
komunikací, DOSS a vlastníky - dokumentace pro 
stavební povolení a realizaci stavby. Nad dokumentací 
bude proveden výkon IČI až do vydání Stavebního 
povolení vodoprávním úřadem Magistrátu města 
Jihlavy.

4.Popišt& 
pomůže, jakýl 
konkrétní 1 
jejich podmiň "3

5. Předpokl 
harmonogra 
projektu - za 
projektu : 
Popište zahájí 
základních rei 
projektu (napl 
přípravné prái 
apod); v přípt 
kultu rní/sportc 
přesný termín 
nejsou známý 
uvedte kalenc

6. Organizač 
za bezpečeni 
Popište vaše, 
realizací pode 
máte zkušenc 
projektů (podt 
bude projekt t 
žadatel nebo, 
odborné firmy 
kroky budete 
aby projekt by 
povolení mus. 
průběh projek



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

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 
kultumí/sportovní akce uveďte 
přesný termín jejího konání; pokud 
nejsou známy přesná data, tak 
uveďte kalendářní měsíc

Záměr obce realizovat veřejný vodovod bude přínosem 
pro celou obec Záborná.
Současný počet obyvatel obce Záborná je 263 trvale 
žijících obyvatel.
S ohledem na zájem mladých občanů obce Záborná o 
bydlení se předpokládá setrvalý stav. přip. mírný nárůst 
počtu obyvatel.
Realiéf terénu okolo obce umožňuje umístění VJ______ 
zahájení prací: 05 / 2022 
ukončení prací: 10 / 2022
dle pravidel Fondu Vysočiny jako poskytovatele grantu

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu 
Popište vaše zkušenosti s 
realizací podobných akcí; jaké 
máte zkušenosti s realizací 
projektů (podá váni žádosti); kdo 
bude projekt realizovat (přímo 
žadatel nebo prostřednictvím 
odborné firmy); jaké organizační 
kroky budete muset podniknout, 
aby projekt by! zrealizován; jaké 
povolení musíte vyřídit pro zdárný 
průběh projektu

Ve funkci starosty působím od roku 2006
Za dobu mého působení bylo v obci Záborná
realizováno :
rok 2009 - víceúčelové hříště s umělým povrchem
rok 2012 - dokončení plynofikace obce
rok 2012 - oprava kulturního domu a obecního úřadu 
rok 2011 - 2015 dokumentace pro vodovod - napojení
na Polnou, majetkově neprojednatelné
rok 2012 - zasíťování území, sídliště pro 14 RD
rok 2013-2014 - celková rekonstrukce technické
infrastruktury
a oprava komunikací
rok 2013 - oprava silničních propustků
rok 2014 - oprava kanalizace, drobné opravy 
komunikací
rok 2017 - 2018 - zajišťování vodních zdrojů
rok 2019 - 2020 - zajištěni pozemků pro stavbu
VDJ a ČOV Záborná
rok 2021 . součinnost při zpracování a projednání 
dokumentace veřejného vodovodu a kanalizace, DUR 
- zajištění běžného chodu obce
Všechny uvedené akce byly úspěšně zkolaudovány a 
uvedeny do provozu.__________________________ _



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 660 781 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 400 000 Kč 60,53 %

- z toho investiční 
dotace 400 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 260 781 Kč 39,47 %

* z toho investiční 
spoluúčast 260 781 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 %

8. 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 o

žadatel není plátcem DPH g

11. Prohii 
organiza \ 
Žadatel 4 )

? - 3a 
a) má vyg '1 
státnímu n ' 
zabezpečí 
životního i 
infrastruk^

b) na ma 
není v liko

12. Proh 
období sí
Žadatel p

13, Sezná
Jďj
13.1. Zák
13,2. One 
/DUR/ | 
13,3. Cer
.05/2025

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 přímý obchodní podíl 'V Zabomé
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.

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

podíl Výše podílu v %

1 63491443 Lesní družstvo v Polné, družstvo 5,56
2 70849391 Mikroregion Polensko 1,74
3 75130165 Sdružení místních samospráv 0,05
4
5
6
7
8
9
10

v případě potřeby rozveďte v samostatné příloze k žádostí

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancováni projektu a souhlasí se zveřejněním



svého jména (obchodniho jména), adresy (sidla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro 
účely administrace čerpáni prostředků z Fondu Vysočiny.

11. Prohlášení 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 vůči 
státnímu rozpočtu se považuji závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálniho 
zabezpečeni, 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 1.1. do 31,12..

13. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti phktádáte a očíslujte 
je.)

13.1. Základní a specifická kriteria pro posuzování žádosti o podporu
13.2. Orientační propočet stavby sestavený nad dokumentaci pro územní řízení 
/DÚR/

13,3. Cenová nabídka na vypracování dokumentace s rozkřičením nákladů, 
č. 05/2022

ikona
I.

dnich
nípodíl V Zábomné
Iných
je.

dne 15.4.2022
Razítko, méno/aa podpis/y 

statutárního 
zástupce/zástupc žadatele

u v %

se

i



SPECIFICKÁ KRITÉRIA :

podprogram A - Zásobování pitnou vodou

a} Význam navrhovaného opatřeni: (bodové rozpětí 0-12)
Více body budou hodnoceny projekty, které povedou k odstranění prokazatelné nedostatečné 
kvality nebo kvantity pitné vody. Zejména se jedná o případy, kde je vydána příslušným orgánem 
výjimka nebo zákaz k užívání pitné vody, dochází k překročení některého z ukazatelů kvality 
pitné vody, dochází k výpadkům v dodávkách pitné vody z důvodu jejího nedostatečného 
množství. : %
nevýznamné (kvalita i kvantita pitné vody vyhovuje) 0 bodů

středně významné (nedostatečná kvalita pitné vody bez vydané výjimky nebo vydaného zákazu
s 
i

k užívání pitné vody nebo ojedinělá nedostatečná kvantita pitné vody)

velmi významné (nedostatečná kvalita pitné vody s vydanou výjimkou 
nebo zákazem k užívání pitné vody nebo dlouhodobější nedostatečná 
kvantita pitné vody)

6 bodů

12 bodů

V obci Záborná není vybudován veřejný vodovod, nemovitosti jsou zásobovány 
z místních zdrojů nedobré kvality a kolísající vydatnosti!!!

b) Počet řešených trvale bydlících obyvatel: (bodové rozpětí 0-8)
Více body bude hodnocen vyšší počet řešených trvale bydlících obyvatel.
počet řešených trvale bydlících obyv, 0-24 0 bodů
počet řešených trvale bydlících obyv. 25-49 1 bod
počet řešených trvale bydlících obyv. 50 - 99 2 body
počet řešených trvale bydlících obyv. 100-199 3 body
počet řešených trvale bydlících obyv. 200 - 299 ( •6’8) 4 body
počet řešených trvale bydlících obyv. 300 - 399 5 bodů
počet řešených trvale bydlících obyv. 400 - 499 6 bodů
počet řešených trvale bydlících obyv. 500 - 999 7 bodů
počet řešených trvale bydlících obyv. 1000 a více 8 bodů

c) Poskytnutí dotace z dotačních programů v gesci MŽP nebo MZe: (bodové rozpětí 0-10)
V tomto kritériu bude posuzováno, zda je poskytnuta dotace z dotačních programů v gescí MŽP 
nebo MZe,
není poskytnuta dotace ani z MŽP ani MZe 
je poskytnuta dotace z MŽP nebo MZe

0 bodů
10 bodů

V Záborné, dne : 14.4.2022

Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele......... .

Doklad č. 13. L Základní a specifická kriteria, stran 4, strana 4



CENOV NABIDKA, KALKULACE PRACÍ č. 05/2022. 25.3.2022 stran celkem 3. strana 1

‘L

A) příloha č. 1 k SOD
CENOVÁ KALKULACE / CENOVÁ NABÍDKA NA VYPRACOVÁNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

stavba :

SOD č.

STUPEN
PD:

OBEC ZÁBORNÁ, okres Jihlava - VEŘEJNÝ VODOVOD, VODOJEM ZÁBORNÁ + ÚPRAVNA VODY

ORIENTAČNÍ CENOVÁ NABÍDKA
{VČETNĚ SUBDODÁVEK, HYDROGEOLOGIE.. PD-ÁST TECHNOLOGIE, PDÁST ELEKTRO)
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A REALIZACI STAVBY (DPS)
INŽENÝRSKÁ ČINNOST / ZAJIŠTĚNÍ DOKLADOVÉ ČÁSTI
-VYJÁDŘENÍ, STANOVISKA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ SP

pol.
1
2.
3,

4.

LLLI

Předmět_____________ ___________________________
Práce přípravné, zajiÁténi subdodávek, uzavřenŤsmíuv 
Stanovení záměru investora - koncepce odkanalizování_____  
Mapové podklady______________________________________  
M - 1: 5000
M - 1 : 2880 ( M - 1 : 2000 ) ____________ _______________________
Geodet, zaměření - systém Microstation, zastavěné území CN Progeo 
Geodet, zaměření - systém Microstation, areál VDJ + trasa k VDJ, odhad 
Vyžádání mapových podkladů od správců síti
- úprava do prostředí ACAD, vnos aktuálních průběhů IS, r.2021
OBEC - V, K, VO, VR, EON, 02, RWE * Gridservís_____________________  
íďěntifikačTvíastníkÓ parcel dotčených stavbou 
- vytvoření sestav dotčených pozemků dle požadavku stavebního úřadu
Doplňující průzkum a měření__________ ___ _______________
- pasportizace stávajicích objektů

vytvořeni výkresů objektů pro návrh jejích oprav či přebudování 
- pasportizaíS stávajících okolních objéktd7’konštrukcí, komunikací, ~ 

porostů - fotodokumentace s textovou částí za účelem zjištění 
a popisu poruch stávajicích okolních objektů 
pro časovou prodlevu bude předepsáno zhotoviteli__________________ 

- tedtnická nivě láce______________________________________________ 
- tachymetrické zaměřeni ___________________________________ 
- inženýrsko geologický průzkum, posudek hydrogeologa pro lokalitu VDJ

(vyhodnocení podloží, hladina spodní vody, agresivita vody na betonové 
konstrukce koeficinet propustností hornin pro vsakování)___________  

• zajištění stanovisek správců sítí pro provedení sond,
správci sítí, 02, VAS, EON, RWE, apod. ______________ _______

- odběr vzorků a zajištění analýzy vody______________________________ 
- bagr zajistí objednatel, případně refokturace nákladů_________________ 

Doplňující průzkum a měření, zjištění současného stavu 
odkanalizování jednotlivých nemovitostí_________ __________
Celkem 100 nemovitostí á průměrně (-) Kč za nemovitost™ 
doprava, režie, opakované návštěvy, opravy dle vyžádání 
(účtována bude skutečnost)_______________________________________  
Doplňující a podpůrné materiály, posudky a studie__________  
- výpočet ekologické újmy při kácení zeleně_____________ _____________
- výsadba zeleně / osazovací plán__________________________________

statický posudek navrhovaných objektu____________________________ _
- statický posudek okolních objektů______________________________  
- ochranné pásmo vodního zdroje__________________________________ 
• hluková studie
Práce projektové - DSP * DPS _______________________
ODDÍL VODOVOD .....  . ........
- část hydrotechnická - hydrotechnické výpočty_____ _________________  
- část stavební - vodovodní řady, podélné profily______________________ 
- část stavební - vodovodní rady, podélné profily, kladečská schemata
- rast stavební - splašková kanaližačnr^^^ ~~ ’

100 ks á (-) hod/ks á (■) Kč/hod
(účtována bude skutečnost)____________ _______________________

- část stavební - přeložky stávající kanalizace
- část stavební - přepojeni stávajících přípojek na přeložené 
_____________ kanalizační stoky______________________
- Část stavební - rozšireni dešťové kanalizace....................
- část stavební - dešťová kanalizační odbočení  
- část stavební - přeložky vodovodu ,

'- Část Saveboí - přecenípřípojek na přeložené 
______________vodovodní řady__________
~ část stavební - přeložky plynovodu _________________  
- část stavební - přepojení STL přípojek na přeložené řady
- část stavební - přepojení kabelu NN ______________ _
- část stavební - přepojeni kabelu T ________________  
- část stavební - požárně bezpečnostní rešěrn

AIN

A/V

A/V 
A/V 
A/V 

ALV

A

A

N

N

N
N

A/S

N

N/0
O/R

A/V

NP
NP
NP
NP
NP
NP

A 
A
A

A/V

N

N

N 
A 
M

N 

N 
JI 
N 
N 
S

dílčí cena

0 ,

7 500

0

0

0
0,-

0

0 r 
o,

0 -

0, 
0, 
0,

cena celkem
4000, 

____Lxl 
7 500 -

0£
0 r
0c
Oř

0

0

0,

5 000
58 000
35 000

0

0,

0

57
0, 
D
0

o.
_2052 
20= 
6:0002

359 000
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pol. Předmět A/N dílčí cena cena celkem

oDiL - STAVEBNÍ objekty vodovodu
* část stavební - objekty, ČS 1, ČS 2 A 15 000

■— - část stavební • objekt VDJ Záborn A 55 000
.. 1

- část statika st. konstrukcí - statik (armovaci piány, výztuže) S 18 000—-H......."" - část stavební - přípojka vody, komunikace, oploceni, HTU A 52 500 ,
- část technologická - Úpravna vody S 45 000
- Část elektro - přípojky elektro, NN, stavební elektro v budově, rozvaděče S 47 500 z
- měření a regulace, signalizace s 22 000 ,

8. Práce kresličské A 0 r
’ 9. Inženýrská činnost projektanta 18 000

- příprava smluv pro odkup pozemků, i ks á 2500 KČ, předpoklad 0 ks 
vč. obraz, příloh ke Smlouvě, vč. projednání, účtována bude skutečnost A/V 0r

- příprava smluv pro zřízení služebnosti VB IS, 1 ks á 1500 Kc, předpoklad 
0 ks, vč. projednání, režie a případných změn, účtována bude skutečnost A/ V 0 r

- náklady na tiskové výstupy pro IČI /zahrnuto v pol. 13. a 14./ R 0 -
náklady na projednání PD se správci IS, kom. a vodotečí 18 000

10. Inženýrská činnost investora 40000,
- náklady na vydání SP - zajištění dokladové části dokumentace 

podání a zajištění stanovisek DOSS A 40 000
• náklady na tiskové výstupy pro ICI /zahrnuto v pol. 13. a 14/ R 0r
* poplatky investora - DUR, DSP - zajišťuje objednatel P o

11. Orientační propočet stavby - TES, DUR A/V o 0
12. Položkový rozpočet stavby - DSP, DpPS S 52 500 52 500
13. Planografle, kopírování - PŘEDPOKLAD A/R 27 500 r 27 500 r

(doloženo bude samost. výkazy materiálů dle jednotlivých oddílů PD 
a tisků pro IČI, fakturace dle skutečnosti)

viz.: Sazebnik planografických prací, přOoha č. 2 k CN
14. Kompletační Činnost A 10 000 10 000
15. Cestovné (účtována bude skutečnost dle evidence) A 3 500
15. Ostatní režie - náklady kanceláře A 0 0
17. Ostatní režie A 5 000 5 000 -
18. Výkon autorského dozoru samostatné - hod, sazbou ,-
19. Koordinace subdodávek, ICP a Ii, 10% z hodnoty fakturace A 19 100 19 100

20.
Účast zhotovitele na dodatečných či opakovaných jednáních 
z důvodu postoje či stanovisek třetích stran vůči stranám smluvním, 
tyto nebudou účtovány, pokud jsou z důvodu pochybení zhotovitele

A 375 Kč/hod.

21. Dopravné A 9 Kč/km
22. Planografické práce, dle sazebníku cen a nákladů v následující tabulce

Cena dle rozpisu 546 100,0 ,
DPH 21,00 % 114 681,0
Navrhovaná pevná cena za provedení díla 660 781,0 r
Navrhovaná pevná cena za provedení díla - zaokrouhleno 660 781.0

/3 p, ?.//, >. (042
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