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SMLOUVA O POSKYTNUTI 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“)

------

FV02840.0009

ČI. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
se sídlem:
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: 28400009
a

VODOVODY A KANALIZACE
svazek obcí se sídlem: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
IČO:
60418885
Ing. Karlem Nedvědickým, tajemníkem svazku
zastoupený:
(dále jen “Příjemce”)
Československá obchodní banka, a. s.
bankovní spojení:
číslo účtu: 108656415/0300

ČI. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen
„dotace“) na realizaci projektu „Aktualizace Generelu zásobování pitnou vodou JM - část
Třebíčsko“, 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
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
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kalendářních

dnů

2)

Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný oprávněnou
osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle ČL 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
stodvacetosmtisícpětsetsedmdesátdvě koruny české).

výši

128 572

Kč

(slovy:

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
340 000 Kč
Výše dotace v Kč
128 572 Kč
Výše dotace v %
37,82 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %
62,18 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč
211 428 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 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 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 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 Čí. 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 náležitostí 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 FV02840.0009",

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 ČI. 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 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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g)
h)
i)

j)
k)

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),
zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
že v případě, pokud dojde bez předchozího souhlasu Kraje kjeho 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,
umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
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 jeoprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finančníkontrolu 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 jeoprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu ipo 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-wsocina.cz/Dublicita,
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 die § 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
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 .............................. dne

příslušnými ustanoveními občanského

27. 07. 2

13/07/-4

V Jihlavě dne........................

Kraj Vysočina

28

Mm 1 2352/57, 5846 0i

Ing. Karel Nedvědický

Ing. Pavel Hájek /
člen rady kraje

tajemník svazku
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Kraj Vysoana
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje)

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

FV02840-09_05_22-96

Název programu

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM
HOSPODÁŘSTVÍ 2022

Název projektu

Aktualizace Generelu zásobování pitnou vodou
JM - část Třebíčsko

Podprogram

Zásobování pitnou vodou

Identifikační údaje žadatele

IČO:

60418885

Přesný název:

VODOVODY A KANALIZACE

Právní forma:

Právnická osoba - svazek obcí

Ulice, čp:

Kubišova 1172

Obec:

Třebíč

PSČ:

67401

Sídlo pošty:

Název banky:

0300 Československá obchodní
banka, a.s.

Číslo účtu:

108656415/0300

Titul:

Ing,

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Jméno:

Karel

podání žádostí je nutné více osob,
uvednou se všechny tyto osoby

Příjmení:

Nedvědický

Funkce:

tajemník

Titut:

3.

Statutrni zástupce žadatele
v případě, kdy pro prá vní úkon
podáni žádosti je nutné více osob,
uvednou se všechny tyto osoby

Jméno;
Příjmení:

Funkce:

Titul:

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

Jméno;
Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní
osoba projektu)

Jméno:

Jarmila

Příjmení:

Kašková

Email:

kaskova@vastr.cz

Tel.:

737204379

Přesný název:

Indentifikační údaje
zřizovatele (vyplní jen žadatel,
pokud je příspěvkovou
organizací zřizovanou obcí)
1. Lokalizace projektu

IČO:
Název banky:

Číslo účtu:

Projekt bude realizován na území okresu Třebíč.

Uveďte 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
t jednotku (např. obvod ORP. okres,
celý kraj)

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...

Stávající generel zásobování vodou pro vodárenskou
soustavu jihozápadní Moravy byl zpracovaný v roce
2004 a opatření v něm definovaná rozdělena do vícero
etap. Realizace 1 .etapy proběhla v roce 2006 pod
názvem "Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské
soustavě jihozápadní Moravy - region Třebíčsko'*.
Z důvodu klimatických změn a zabezpečení dodávek
pitné vody je třeba provést aktualizaci generelu, který
by zohlednil provedené úpravy a investice a zároveň by
definoval opatrní pro bezpečnost vodárenské soustavy
Třebíčská. Stáří původních části SV Třebíčsko je 50 let
a je třeba zahájit postupnou modernizaci přivaděčů a
případné zkapacitnění přivaděčů čí akumulací.

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)

4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu
pomůže: jaký to bude mit pro ně
konkrétní přínos, jak to zlepši
jejich podmínky atp.

5. Předpokládaný časový
harmonogram realizace
projektu - začáteklukončení
projektu
Popište zahájení a ukončeni
základních realizačních fázi
projektu (např. výběr dodavatele,
přípravné práce, vlastní realizace
apod.): v případě organizace
kulturní/sportovní akce uvedla
přesný termín jejího konáni; pokud
nejsou známy přesná data, tak
uveďte kalendářní měsíc

Obsahem projektu bude posouzení návrhových profilů
a velikosti akumulací SV Třebíčsko.
Zdroje vody jsou v posledních letech výrazně ovlivněny
klimatickými změnami, a to jak suchem, které je
příčinou snižování vydatnosti zdroje, tak intenzitou a
nerovnoměrnosti dešťových srážek, které v kombinaci s
odlesňováním prameniště kvůli kůrovcové kalamitě
způsobuje zhoršení kvality jímané surové vody.
Tuto klimatickou nerovnoměrnost je třeba eliminovat
opatřeními na sítí. Z tohoto důvodu je třeba posoudit
stávající systém a navrhnout opatření.

Závěry aktualizovaného generelu budou sloužit jako
podklad pro další stupně projektových dokumentací realizace návrhových opatření.
Cílovou skupinou jsou:
• stávající vlastníci vodárenské struktury
v aglomeracích - města a svazky obcí a měst, které
tímto opatřením řeší dodávku pitné vody a další rozvoj
vodárenské infrastruktury zajišťující potřeby obyvatel
dané aglomerace
- města a obce uvedených aglomerací, které tímto
opatřením řeší potřeby dalšího územního rozvoje
v aglomeraci
• obyvatelstvo v obcích a městech uvedených
aglomerací, kterým opatření přispívá ke zlepšení
životního prostředí
- zabezpečenost vodárenské soustavy - skupinového
vodovodu Třebíčsko
Aktualizace generelu bude obsahovat:
1. zahrnutí nových již realizovaných investic a nových
projektovaných investic - aktualizace stávajícího stavu
2. hydraulická analýza a optimalizace profilu potrubí
3. posouzení zásobních vodojemů a ČS

Práce budou zahájeny po podpisu smlouvy - 6/2022
Předpokládané ukončení - 12/2022

6. Organizační a odborné
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s
realizací podobných akcí: jaké
máte zkušeností s realizaci
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

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

Nositelem a garantem organizační a projekční přípravy
je svazek obcí VODOVODY A KANALIZACE se sídlem
v Třebíči (dále jen Svazek).
Svazek má odborné a organizační schopnosti k
oři pravě a realizací tohoto regionálního projektu na
základě svých zkušenosti s přípravou velkých
investičních projektu financovaných z dotačních zdrojů
ČR a EU (Phare CBC. ISPA, FS, strukturální fondy OPI, OPŽP)
Zpracování projektu bude zajištěno odborným
zpracovatelem.

Celkové náklady na
projekt

340 000

Kč

100,00

%

Požadovaná výše
dotace

221 000

Kč

65.00

%

- z toho investiční
dotace

221 000

Kč

100,00

%

- z toho neinvestiční
dotace

0

Kč

,00

%

Spoluúčast žadatele

119 000

Kč

35,00

%

- z toho Investiční
spoluúčast

119 000

Kč

100,00

%

- z toho neinvestiční
spoluúčast

0

Kč

,00

%

8. Plátcovství 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

x

žadatel není plátcem DPH

□

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona
č. 250/2000 Sb.t o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - §10a. odst. 3, písm. f) 3.

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 00/2012 Sb., o obchodních
korporacích, ve zněni pozdějších předpisů. Právnická osoba podnikající uvede
pmýobchodnipodil
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
1

2

IČO

25572245

Název právnické osoby, v niž má žadatel přímý
podíl
Svaz VKMO

Výše podílu v %
18,04

10. Prohlášení žadatele, že zajisti podíl na spolufinancováni projektu a souhlasí se
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajisti 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 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 považují závazky vůči 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)
2)
3)
4)

Stručný popis specifických kritérií projektu
Kopie cenové nabídky zpracovatele
Výpis z rejstříku dobrovolných svazků obcí
Identifikační doklady žadatele

V Třebíčí

dne 9.5.2022
Razítko, jméno/a a podpis/y
statutárního "
zástupce/zástupcú žadatele

tiloha 6 1 " žádosti z Programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022

(

Stručný popis naplnění specifických kritérií
a)

Význam navrhovaného opatření:
Oblastní vodovod Třebíčsko je tvořen soustavou vodovodních sítí zásobovaných ze tří
vlastních zdrojů - ÚV Heraltice, ÚV Štítary a ÚV Slatiny a jedním zdrojem, kterým je voda
převzatá z divize Žďár n. S. upravená v ÚV Mostště.

Přesto, že se jedná o jednu vodárenskou soustavu, záměna zdrojů není v jednotlivých
spotřebištich technicky možná, vyjma části spotřebiště města Třebíče,

Pitná voda vyrobená ve všech zdrojích je pro Oblastní vodovod Třebíčsko klíčová. Zatímco
povrchové zdroje vody jsou dlouhodobě perspektivní a prakticky nenahraditelné, podzemní

zdroje jsou vzhledem k měnícímu se klimatu velmi problémové, jak z důvodu kvantity, tak i
kvality.

Zdroje vody jsou v posledních letech výrazně ovlivněny klimatickými změnami, a to jak

suchem, které je příčinou snižování vydatnosti zdroje, tak intenzitou a nerovnoměrností
dešťových srážek, které v kombinaci s odlesňováním prameniště kvůli kůrovcové kalamitě
způsobuje zhoršení kvality jímané surové vody.

Tuto klimatickou nerovnoměrnost je třeba eliminovat opatřeními na síti. Z tohoto důvodu
je třeba posoudit stávající systém.

Na oblastní vodovod Třebíčsko je napojeno 92 tis. obyvatel.
Výhledově dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina má být na tento skupinový

vodovod napojeno 101,5 tis. obyvatel.
Skupinový vodovod Třebíčsko se nachází převážně na území okresu Třebíč.
Skupinový vodovod je rozdělen na příslušné větve a navazuje na dělení v oblastech
Jihomoravského kraje, do kterých tento vodovodní systém zasahuje:
1. větev HERALTICKÁ - z prameniště Heraltice do Třebíče přidružená větev: rokytnická -

oblast od obce Chlistov po obec Čáslavice ZON - propojení mezi heraltickou větví a VDJ

Kostelíček
2. větev SEVERNÍ - od severní hranice okresu u obce OslaviČka do Třebíče přidružená větev:
budišovská '■ od obce Rudikov po obec Studnice čechtinská - oblast od obce Rudíkov po obec
Chlum okřešická - od odbočení u Trnavy po obec Račerovice TÝN - propoj mezí severní větví
a VDJ Týn
3. větev ČASTOHOSTICKÁ - od jižní hranice okresu po Moravské Budějovice přidružená větev:

Častohostice-Vesce-od obce Častohostice po hranici kraje

4. větev TŘEBÍČSKÁ - od Moravských Budějovic do Třebíče přidružená větev: petrúvecká - od
obce Výčapy po Vladislav - Hostákov kojetická - od obce Mikulovice po obec Kojetice

5. větev DUKOVANSKÁ - od Moravských Budějovic k hranicím u Dukovan přidružená větev:
ratibořická - od místní částí Přiložany po místní Část Ratibořice myslibořická - od obce

Myslibořice po obec Zárubíce biskupická - od obce Myslibořice po obec Biskupice - Pulkov

náměšťská — od obce Slavětice po Náměšť nad Oslavou

Příloha č.1k žádosti z Programu Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022
6.

větev JEMNICKÁ - od jižní hranice okresu u Dešova po Jemnici přidružená větev:

budkovská - od obce Mladoňovice po obec Budkov

b)

počet řešených trvale bydlících obyvatel
Projektem bude řešeno cca 101,5 tisk zásobovaných obyvatel a umožněno napojení pro
další obyvatele,

c)

návaznost na stávající řešení
Na projektovou přípravu není poskytnuta dotace z MŽP nebo MZe.

Tento generel navazuje na předcházející zpracování v roce 2004 a je pokračování
započatého projektu napojení VZ Římov a Štěměchy, výstavby nové ÚV v Pokojovicích.

Projekt je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, část
Skupinový vodovod Třebíčsko, 8,2, B.3.

VODOVODY A KANALIZACE dobrovolný svazek obcí
Ing. Karel Nedvědický
Kubišova 1172
674 01 Třebíč

Zn. dopisu:

Datum:

202/22/B
9.5.2022

Vyzuje:

log. Baránek, 541 426 050

Věc:

Aktualizace generelu zásobování vodou pro „Vodárenskou soustavu jihozápadní
Moravy" - část skupinový vodovod Třebíčsko

Rozsah díla:

Provedení hydraulických výpočtů pro variantní profily potrubí, způsoby provozu (čerpání nebo gravitace),
posouzení velikostí akumulací a vyty pování možností spolupráce zdrojů v prostoru Třebíče vč, osazení
posilovači ČS pro přívodně řady:
-

ÚV Štítary - VDJ Moravské Budějovice
VDJ Moravské Budějovice - VDJ Sv. Vít - VDJ Střtež
VDJ Moravské Budějovice - VDJ Slavětice

■

VDJ Střítež - VDJ Pocoucov (oboustranně)

-

VDJ Pocoucov - VDJ Baliny
ÚV Pokojovice - VDJ Boroví na (Kracovice) - VDJ Střítež

Cena díla:
-

Hydraulická analýza a optimalizace profilu potrubí
Posouzeni objemů vodojemů
Celkem

220.000,- Kč
120.000,-Kč
340.000,- Kč

Potřebné pod klady budou specifikovány na vstupním výrobním výboru.

S pozdravem

Ing. Petr Baránek
ředitel-divize Zásobování vodou
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