
KUJIP01HBFUB

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“)

FV02840.0027

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem:
IČO:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
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: 28400027

a

Obec Rouchovany
se sídlem: Rouchovany 35, 675 57 Rouchovany
IČO: 00290378
zastoupená: Ing. Vladimírem Černým, starostou obce
(dále jen “Příjemce")
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1524660389/0800

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Intenzifikace ČOV Rouchovany“, 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 písemné 
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 273 000 Kč (slovy: 
dvěstěsedmdesáttřitisíce 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 420 000 Kč
Výše dotace v Kč 273 000 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 147 000 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.

Stránka 2 z 7



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 Cl. 8 písm. 0 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 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 ČI, 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použiji 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 FV02840.0027",

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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- 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 pří 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/pubiicita nebo nasdílení image 
spotu z YouTube kanáíu 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 podíe 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 stím, 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 A4/m‘dhe 22422

(4 A& (

Ing. VladimírČerný--,, 
sťarost/óbce- 5

7 / 77 \ ((8 )

Vesy

1 1. 07. 2022
V Jihlavě dne.............................

-4PAhyeg—-- 
4" 281

KrajVysocind 1 .
1 882/57, 585 o: jhtam WM
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/,///
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Ing. Pavel Hájek / /
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Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje)

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

2240. 8” M* 2 smja 3. .2,8. " 
. FV02840-09. 05:22-104 t,/o, ; :22 2 i M . 

.$ *.. .. -2: •*. ■ * •*2-t***:r ■■ ■ ■ .

Název programu PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM 
HOSPODÁŘSTVÍ 2022

Název projektu 

Podprogram

Intenzifikace ČOV Rouchovany 2022

Odvádění a čištění odpadních vod

Identifikační údaje žadatele

IČO: 00290378

Přesný název: Obec Rouchovany

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, čp: Rouchovany 35

Obec: Rouchovany

PSČ: 67557

Sídlo pošty: Rouchovany

Název banky: 0800 Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1524660389/0800

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

Titul: Ing.

Jméno: Vladimír

Příjmení: Černý

Funkce: starosta

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

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:



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

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Vladimír

Příjmení: Černý

Email: starosta@rouchovany.cz

Tel.: 568865220

Indentifikační údaje 
zřizovatele (vyplní jen žadatel, 
pokud je příspěvkovou 
organizací zřizovanou obcí)

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
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 
jednotku (např. obvod ORP, okres, 
celý kraj)

Obec Rouchovany

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...

Projekt bude realizován pro intenzifikaci a zlepšení 
čistících schopností stávající ČOV Rouchovany , která 
e v provozu od roku 1994 s projektovanou kapacitou 
1300 napojených ekvivalentních obyvatel.
Majitelem a provozovatelem je obec Rouchovany. 
Výtok odpadních vod je sveden do říčky Rouchovanka, 
která je přítokem řeky Rokytné a ta je zahrnuta do 
soustavy NATURA 2000.
Projekt otevře možnosti rozvoje obce v rozšíření bytové 
a rodinné výstavby, rozšíření ubytovacích kapacit min. 
300 lůžek, výstavbu Domova pro seniory 120 lůžek. 
Kvalitativní přínos zlepšení kvality vypouštěných 
odpadních vod, ochrana životního prostředí.
Modernizace ČOV a zvýšení kapacity bude mít vliv na 
zachování a existenci populace velevruba tupého a 
drobné rybky hrouzka běloploutvého, jehož přítomnost 
v říčce Rouchovance se předpokládá jakožto na přítoku 
řeky Rokytné v NATURA 2000.



Cílem projektu je připravit PD na rekonstrukci a 
intenzifikaci ČOV , která má nyní kapacitu 1300 EO. 
Pro rozvoj obce je důležité zkvalitnit proces čištění 
odpadních vod (řeší mj. i odstranění fosforu - viz. 
smlouva o dílo) a navýšit kapacitu ČOV na 1900 EO do 
roku 2025. Důvodem je vyčerpání současné kapacity již 
nyní: 1164 občanů, 140 lůžek ubytovacích kapacit, min.

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

200 až 300 návštěvníků koupaliště Stejskal, počet RD 
ve výstavbě 18 x 3 EO .
Novými plány je vybudování Domova pro seniory s 
počty lůžek 60 seniorských a 60 lůžek pro klienty s 
Alzheimerovou nemocí, výstavba dalších 30 RD a 
plánovaná výstavba ubytoven o kapacitě 300 lůžek pro 
provoz a výstavbu 5. bloku Jaderné elektrárny 
Dukovany.
Dalším důvodem je zlepšení čistících kapacit ČOV, 
nové kalové hospodářství se strojním zahuštěním kalů 
Nová dosazovací jímka průměr 7,5 metrů a hloubky 
minimálně 3,6 metrů, nová technologie provzdušňování 
v aktivační nádrži. Dalším úkolem bude řešit oddělení 
kanalizace a zamezení nátoku balastních vod do ČOV 
a upravit nátokové poměry oddělením dešťových vod.

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

Cílovými skupinami jsou občané a návštěvníci obce, 
realizace projektu umožní další rozvoj obce se 
zachováním priorit ekologie.

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

Zahájení prací 05/2022 Dokončení předání PD 12/2022 
Po dodání PD bude projekt předložen k podání žádosti 
o dotaci programu Ministerstva životního prostředí 
České republiky nebo Ministerstva zemědělství ČR.

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

Obec Rouchovany již realizovala mnoho projektů z 
oblasti Životního prostředí a dalších odvětví života 
obce. Nyní probíhá rekonstrukce Vodovodního 
převaděče a výstavba vodojemu v nákladu 25 mil. Kč 
bez DPH.
Samotná realizace bude provedena odbornou firmou 
(osobou) s příslušnou autorizací - viz. přílohy.



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.

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 420 000 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 273 000 Kč 65,00 %

- z toho investiční 
dotace 273 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 147 000 Kč 35,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast 147 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast 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 □

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

žadatel není plátcem DPH □

Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
koiporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba podnikající uvede přímý obchodní podíl 
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 10° Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 

podíl Výše podílu v %

1 47438541 SVAZEK OBCÍ „SKLÁDKA TKO“ 0,85
2 47438371 Základní škola a Mateřská škola TGM 

Rouchovany
100

3 63113074 Svaz měst a obcí 0,04
4 01275208 EKOREGION 5 16,66
5 26903237 MAS Rokytná o.p.s. Moravské Budějovice 2,63
6 70873887 Dobrovolné sdružení reqionu Hrotovicko 6,25
7
8
9

10
V případě potřeby rozveďte v samostatné příloze k žádosti

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 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.Stručný popis naplnění specifických kritérií
2. *** obec nepředkládá ***
3. *** obec nepředkládá ***
4. Kopie smlouvy o dílo na zpracování PD
Kopie dokladu o autorizaci zpracovatele projektu
Kopie Studie proveditelnosti Intenzifikace ČOV
Kopie vyjádření Odboru Životního prostředí a zemědělství Kraje Vysočina k vlivu na 
soustavu NATURA 2000
5.-9. *** pro tento projekt se nepředkládá *** , ... . , Digitálně podepsa!

Ing. Vladimír ing. viadimír Černý

Černý

V Rouchovanech dne 9.5.2022

Datum: 2022.05.09 
19:03:54 +02'00'

Razítko, jméno/a a podpis/y 
statutárního 

zástupce/zástupců žadatele



Naplnění specifických kritérií v programu Fondu Vysočiny „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 
VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022“ pro podprogram B - „Odvádění a čištění 

odpadních vod“ - projekt „Intenzifikace ČOV Rouchovany 2022“

a. Vazba projektu na ochranu přírody: Projekt řeší lokalitu spádově napojenou na 
území zařazené do soustavy NATURA 2000. Výtok odpadních vod ČOV je sveden do 
říčky Rouchovanka, která je přítokem řeky Rokytné a ta je zahrnuta do soustavy 
NATURA 2000. V příloze přikládáme Kopii vyjádření Odboru Životního prostředí a 
zemědělství Kraje Vysočina k vlivu na soustavu NATURA 2000.

b. Počet řešených EO: Současná ČOV je kapacitně dimenzována na 1 300 EO. 
Výstupem bude projekt řešící kapacitu 1 900 EO.

c. Poskytnutí dotace z dotačních programů MŽP nebo MZe: Na zpracování 
projektové dokumentace není poskytnuta dotace z prostředků programů MŽP ani 
MZe. Žádosti o dotace z těchto programů předpokládáme následně podat na 
samotnou realizaci projektů.

Ing. Vladimír Černý
Digitálně podepsal ing.
Vladimír Černý 
Datum: 2022.05.09
19:06:58 +02’00'

Ing. Vladimír Černý

starosta

1



SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel
Název:
Se sídlem:
Zastoupena:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

dále jen „objednatel"

Zhotovitel
Název:
Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:

dále jen „zhotovitel"

Obec Rouchovany
Rouchovany 35, 675 57 Rouchovany 
Ing. Vladimír Černý, starosta obce 
1524660389/0800
00290378
C200290378

DAFRA INVEST S.r.o.
Na vyhlídce 1904/8, 664 34 Kuřím
Ing. Milanem Uhrem, jednatel 
292 05 310
CZ29205310 
629205310/2010

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na 
intenzifikaci ČOV s názvem:

"Intenzifikace ČOV Rouchovany 2022"

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni 
dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR+DSP).

PD bude v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje vysočina. PD bude řešit 
intenzifikací biologického stupně pro odstraňování dusíku a fosforu a dále kalového hospodářství 
včetně strojního zahuštění kalu.

Součástí předmětu smlouvy je:
- projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně 

dokladové části (vyjádření správců inž. sítí a dotčených orgánů státní správy a územní 
samosprávy

- Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro vodní 
a krajinné inženýrství.

- Během zpracování bude projektová dokumentace projednávána s objednatelem na min. 2 
jednáních, a to za účasti předem dohodnutých dotčených orgánů, případně dalších osob.



Podklady od objednatele
- předání veškerých katastrálních podkladů
- veškerých dostupných informací o ČOV

Článek III 
Termíny plnění

1. Zahájení prací: od podpisu smlouvy, termín pro dokončení a předání PD nejpozději do 31.12.2022.

2. Objednatel se zhotovitelem dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty plnění v případě zjištění 
neočekávaných skutečností v řešeném území, majících vliv na řádné dokončení díla.

3. Dílo je splněno předáním a převzetím díla objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí 
v předávacím protokolu.

Článek IV.
Místo plnění

Místem plnění je katastrální území Rouchovany.

Článek V.
Kvalitativní podmínky

V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, hygienické, 
bezpečnostní a požární předpisy dále také stanoviska správců inženýrských sítí, dotčených orgánů 
státní správy a územní samosprávy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele.

Článek VI.
Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou 
zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech objednatele 
informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti, dostupných podkladů a 
nejlepšího úmyslu posoudit.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smluvního vztahu.

4. Zhotovitel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude předmětem autorského práva a po jeho zaplacení 
objednatelem se stane výlučným vlastnictvím objednatele, k využití bez jakéhokoliv omezení.

Článek Vil.
Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše 
přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena celkem bez DPH
DPH celkem
Cena celkem včetně 21% DPH

420 000,- Kč
88 200,- Kč

508 200,- Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení 
celého díla v rozsahu čl. II. (Předmět smlouvy).



2, Ke změně ceny die čl. VIII., odst. 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, 
že dojde k rozšíření (vícepráce) nebo omezení (méněpráce) díla uvedeného v čl. II. nebo v 
případě. Že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke snížení nebo 
zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je 
zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti snížené nebo zvýšené sazby DPH povinen účtovat 
objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek 
k této smlouvě.

Článek Vlil.
Platební podmínky

1, Zálohy jsou nepřípustné.

2. Dílo bude uhrazeno na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených po předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků.

3. Za předáni se považuje protokolární předání díla v rozsahu dle předmětu díla a podepsání 
protokolu o bezchybném předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

4. Lhůta splatností faktury je 14 dnů od předání faktury na adresu objednatele.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy.

6. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet zhotovitele.

Článek IX.
Předání díla

1. Projektová dokumentace bude vyhotovena a předána v následujícím provedení a počtech:

• dokumentace pro společné územní a stavební řízení:
4 ks - listinná podoba - PD
4 ks ~ listinná podoba - dokladová část
2 ks - digitální podoba na CD

• Forma odevzdání digitální podoby (pro každou část samostatně):
- textová část ve formátu : *. doc / *. xls a *.pdf
- grafická část ve formátu : *, dgn nebo *. dwg a *. pdf

2. Účast na projednání s objednatelem - 2 x

3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v 
kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými 
předpisy a normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce projektu.

Článek X.
Záruční podmínky, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předané a převzaté dílo záruku 24 měsíců.

2. Případné vady zjištěné v záruční době budou reklamovány objednatelem bezodkladně.



3. Lhůta pro odstranění vady činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel 
objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v souladu s ust. odst. 1 
tohoto Článku.

Článek XI.
Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě. Že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel možnost 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení 
a objednatel je povinen tento úrok zaplatit.

3. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislostí s plněním předmětu 
této smlouvy, nebo jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám, 
nezúčastněným na zpracování předmětu díla.

3, Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

4. Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

5. V případe zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které 
se staly součástí díla. Smluvní strany uzavrou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti.

6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

8. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.



10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

11. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud v ní nejsou výslovně uvedeny, se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími obecně platnými právními 
předpisy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory plynoucí z této smlouvy nebo s touto 
smlouvou související budou řešit u soudu místně příslušného dle sídla objednatele,

12. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude 
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

V 244(02dKé: 7

za objedpátele_^-— - 
Ing. Vladrmíy,čerýO B

za zhotovitele 
Ing. Milan Uher


