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FOND VYSOČINY
PROGRAM „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 

VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022“
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02840.0047

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: 28400047

a

Městys Sněžné 
se sídlem: Sněžné 55, 592 03 Sněžné
IČO: 00295451
zastoupený: RNDr. Renatou Dvořákovou, starostkou obce
(dále jen "Příjemce"
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1622456349/0800

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu „Vodní tůně Sněžné", 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.

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 
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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 93 829 Kč (slovy: 
devadesáttřitisíceosmsetdvacetdevět 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 144 353 Kč
Výše dotace v Kč 93 829 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 50 524 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 z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládání projektů (tj. 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.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace
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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 ČL 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům,

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na zajištění publicity projektu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, 

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

zaměstnavatelem,
k) 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.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
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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 ČL 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého 

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, 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 FV02840.0047“,

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 daní 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.),
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
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- 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 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 CL 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.

ČL 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.

ČL 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 Ol. 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 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.

Ve •92743 dne •307 * «02
ll 07. 2022

MESTYe
■SNĚŽNÉ

RNDr. Renata Dvořáková 
starostka městyse

V Jihlavě dne “agoru...... ,..... .
4 an X

KrajVysocina I 4
kam 1382/57,6601*, M

// X_ZMN
Ing. Pavel Hajek j 
člen rady kraje /
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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)

vf4fgbg2tgezsegkgdspsagep8g5

Název programu PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM 
HOSPODÁŘSTVÍ 2022

Název projektu Vodní tůně Sněžné

Podprogram Ochrana před povodněmi nebo suchem

IČO: 00295451

Přesný název: Městys Sněžné

Právní forma: Právnická osoba - obec
Ulice, čp: Sněžné 55

Identifikační údaje žadatele Obec: Sněžné

PSČ: 59203

Sídlo pošty: Sněžné

Název banky: 0800 Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1622456349/0800

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul: RNDr.

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

Příjmení: Dvořáková

Funkce: starostka

Statutární zástupce žadatele
V případě, kdy pro právní úkon

Titul:

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

Příjmení:

Funkce:



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

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní 
osoba projektu)

Jméno: Renata

Příjmení: Dvořáková

Email: starosta@snezne.cz

Tel.: 777652523

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)

Projekt bude realizován v městysi Sněžné, k. ú. Sněžné 
na Moravě, ORP Nové Město na Moravě, okres Žďár 
nad Sázavou

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

Cílem projektu je zadržení vody v krajině. Městys 
Sněžné se již dlouhá léta potýká s nedostatkem vody 
na jedné straně (dovoz pitné vody byl poslední roky 
nevyhnutelný) a na druhé straně s povodněmi během 
Přívalových dešťů, které způsobují nemalé škody. 
Lokalita pro vybudování tůní byla zvolena po velkém 
přívalovém dešti v roce 2020, kdy byl opětovně 
zaplaven areál bývalé pily ve Sněžném. Realizace 
navrhovaných tůní je pro zadržení vody v krajině v části 
Sněžného zvané Šamíkovice nezbytná.

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

Obsahem projektu je vyhotovení Dokumentace k 
územnímu řízení a stavebnímu povolení dle vyhlášky č. 
499/2009 Sb. v platném znění na akci ’Vodní tůně 
Sněžné". Cílem projektuje realizace stavby nových tůní 
na vhodných podmáčených plochách: pare. č. 201/29, 
201/54 a 201/56 vše v k. ú. Sněžné na Moravě a v 
majetku Městyse Sněžné. Vytvoření tůní zajistí retenci 
a zadržení vody v dané lokalitě a zvýšení biodiverzity v 
daném území CHKO.



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

Projekt pomůže obyvatelům městyse Sněžné i 
rekreantům, všem věkovým skupinám - dostatek vody v 
krajině, tím i dostatek pitné vody pro Sněžné a Krátkou, 
bez zbytečných povodní v části Sněžného zvané 
Šamíkovice

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

Zahájení akce: listopad roku 2021
Ukončení akce: duben roku 2022

6. Organizační a odborné 
zabezpečení projektu
Popište vaše zkušenosti s 
realizaci 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

Městys Sněžné má s realizací i administrativním 
vypořádáním obdobných akcí bohaté zkušenosti, 
projekt zadal Městys Sněžné, zpracovatelem díla je 
společnost Regioprojekt Brno, s. r. o., ke zpracování 
projektové dokumentace bylo nutné shromáždit veškerá 
vyjádření dotčených subjektů, tato máme, projekt byl 
zdárně dokončen v dubnu 2022

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 144 353 KČ 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 93 829 Kč 65,00 %

- z toho investiční 
dotace 93 829 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 50 524 Kč 35,00 %

- z toho investiční 
spoluúčast 50 524 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 X

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

žadatel není plátcem DPH □

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 myšíen 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 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.

Fofadv; 
12881510200

$2298922223**
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1 75021412 Základní škola a Mateřská škola sněžné 100
2 70934258 Mikroregion Novoměstsko 3,33
3 63113074 Svaz měst a obcí České republiky 0,04
4 75130165 Sdružení místních samospráv ČR 0,05
5
6
7
8
9

10
v případě potřeby rozvedte 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 
zabezpečeni, 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_Specifická kritéria tůně
2_čestné prohlášení
2_smlouva o dílo - regioprojekt
2_Předání díla-Vodní tůně Sněžné_PD_2022-04-14
2_Dodatek ke smlouvě o dílo
3dovoz vody
3_fotodokumentace gci.

V e Sněžném dne 9. 5. 2022
Razítko, jméno/a a podpis/y 

statutárního 
zástupce/zástupcú žadatele



Stručný popis naplnění specifických kritérií, „Projektová příprava - Vodní tůně g j -
Sněžné“ I |

= # 2 N• I 28..E
a) Význam navrhovaného opatření: “ j

velmi významné (v minulosti v řešeném území došlo vícekrát k povodni nebo k prokémě2#: 19
se suchem) 10 bdů x
- K povodním dochází opakovaně (záznamy jsou přílohou žádosti) a období sucha jsou 

doložena fakturacemi za dovoz pitné vody
- Zadržení vody v krajině je pro městys Sněžné klíčové pro minimalizaci negativních 

dopadů období přívalových dešťů a období sucha

b) Vazba projektu na ochranu přírody nebo ochranu vodních zdrojů:
lokalita bez vazby na ochranu přírody nebo ochranu vodních zdrojů:
projekt se nachází min. ve dvou oblastech uvedených v závorce výše 10 bodů
- v chráněných oblastech přirozené akumulace vod (Žď‘árské vrchy) a v chráněných 

krajinných oblastech (CHKO Žď‘árské vrchy)

c) Poskytnutí dotace z dotačních programů v gesci MŽP nebo MZe:
V tomto kritériu bude posuzováno, zda je poskytnuta dotace z dotačních programů v gesci 
MŽP nebo MZe.
není poskytnuta dotace ani z MŽP ani MZe 0 bodů

MĚSTYS
SNĚŽNÉ

592 03 SNĚ*N*/55

U s.47



Sftilouva o dílo ,, Vodní tůně Sněžné“

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Městys Sněžné
Sídlo: 1
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Telefonické spojení:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 

a

Zhotovitel: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo:
Zapsaný v OR u:
1Č:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:

Sněžné 55, 592 03 Sněžné
00295451
CZ00295451
RNDr. Renatou Dvořákovou - starostkou obce
+420 777 652 523 
obec@snezne.cz
Česká spořitelna, a.s. Žďár nad Sázavou 
1622456349/0800

U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno 
KS v Brně, oddíl C, vložka 335 
00220078 
CZ00220078
Ing. Petrem Marčákem, jednatelem 
Komerční banka, a.s. 
43-5044600297/0100
Ing. Petr Marčák 
724 125 261 
marcak@rpbmo.cz

2. Předmět díla

2.1. Předmětem plnění je provedení projektových prací pro akci

„Vodní tůně Sněžné“
Popis akce:

Návrh vodních tůní v pramenné oblasti u stávající nádrže - v okraji porostu PUPFL na 
p.č. 201/56 a vedle místní komunikace na p.á 201/29 v k.ú. Sněžné na Moravě.

Rozsah plnění:
Přípravné práce:

- Místní šetření, měření, jednání, rekognoskace terénu
- Geodetické záměrem JTSK, Bpv, KM, DMT
- Inženýrsko-geologický průzkum (IGP/HGP) - sondy 

Projektové práce:
- Projektová dokumentace - společná (DUR+DSP)
- Výkaz výměr a Rozpočet

Ostatní práce - IČ:
- IČ - stanoviska správců IS o existenci



Smlouva o dílo „ Vodní tuně Sněžné“

-IČ- stanoviska DOOSS
- Kompletace a tisk PD (6 pare + CD)

2.2. Případné vícepráce, zjištěné v průběhu realizace projektových prací, nutné k dokončení 
díla budou odsouhlaseny objednatelem, přičemž zhotovitel tyto práce ocení stejným 
způsobem jako původní zakázku. Vícepráce provedené jiným způsobem nebudou 
objednatelem uhrazeny.

2.3. Zhotovitel zajisti, aby dílo vypracované podle bodu 2.1. této smlouvy odpovídalo 
celostátně platným předpisům vztahujících se k předmětu díla. Dokumentace bude 
vypracována v šesti vyhotoveních.

3. Místo a termín realizace díla (místo a čas plnění)

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit kompletně dílo specifikované v článku 2.1 do:

Termín plnění PD+IČ: do 30. 11. 2021

Místem plnění, tj. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo 
objednatele (viz. výše).

3.2. Zahájení prací je podmíněno:

• podpisem Smlouvy o dílo

• předáním podkladů (majetkoprávní doklady - souhlasy/smlouvy s dotčenými 
vlastníky,...)

Změna termínuje možná:

• při pozdějším zahájení prací, zapříčiněným objednatelem

• pokud byly práce přerušeny na pokyn objednatele

• v případě zásahu třetí osoby nebo vyšší moci

4. Cena za dílo, platební podmínky

4.1. Cena za dílo v rozsahu plnění dle čl. 2 byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen v případě změny sazby DPH nebo 
rozšíření předmětu plnění. Tato cena obsahuje veškeré náklady potřebné k realizaci díla a 
je platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení:

Místní šetření, měření, jednání, rekognoskace terénu 
Geodetické zaměření JTSK, Bpv, KM, DMT 
Inženýrsko-geologický průzkum (IGP/HGP) - sondy 

Projektová dokumentace - společná (DUR+DSP) 
Výkaz výměr a Rozpočet
IČ stanoviska správců IS o existenci 
IČ - stanoviska DOOSS
Kompletace a tisk 6 pare + CD

12 000,
18 000,
9 000,
52 000,
4 000,
4 500,
15000,
4 800,-

Cena celkem 119 300,- Kč bez DPH



Smlouva o dílo „ Vodní tůně Sněžné"

Cena prací může být fakturována ke dni předání jednotlivých částí díla.

4.2. K uvedené ceně v čl. IV. odst. 4.1. (bez DPH) bude připočtena příslušná sazba DPH dle 
platných cenových předpisů v dané době.

4.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 
235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta do 21 dnů ode dne obdržení faktury 
objednatelem.

4.5. V případě přerušení či ukončení prací z důvodů nezaviněných zhotovitelem (např. 
k ukončení prací na pokyn Objednatele), vystaví zhotovitel objednateli fakturu na dosud 
provedené práce. Objednatel se zavazuje tyto práce uhradit.

4,6. Účelně vynaložené poplatky státu (např. kolkovné, správní poplatky, ...) nejsou součástí 
ceny a jejich náhrada bude připočtena k fakturované ceně popř. úhradu zajistí objednatel 
na vlastní náklady.

5. Záruka za jakost a vady

5.1. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména 
zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si 
touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 
předpisů a norem.

5.2. Záruka za jakost Plnění trvá 24 měsíců ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této 
smlouvy.

5.3. Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se 
nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani 
při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.

5.4, Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 
30 dnů od doručení reklamace.

6. Předání a převzetí díla

6.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. 2 převzít a zaplatit dle dohody a 
podmínek čl. 4 této smlouvy.

7. Spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje předat následující podklady pro zhotovení díla v těchto termínech :
1 . Objednatel se zavazuje, že před a po dobu zpracování dokumentace poskytne 

zhotoviteli doplňující podklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy v 
termínu, který bude dohodnut mezi odběratelem a zhotovitelem.
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2 . Pokud doba pro předání dodatečných podkladů ovlivní dohodnutý termín plnění 
dle bodu 3. bude upraven původně dohodnutý termín plnění dodatkem této smlouvy o 
dílo,

8. Smluvní pokuta, smluvní úrok a jiná opatření

8.1. Smluvní pokuta za pozdní dokončení díla oproti termínům v čl. 3 je dohodnuta ve výši 
0,05% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla. Smluvní 
pokuta nebude zhotoviteli účtována v případě, že termín dokončení díla bude ovlivněn 
vyšší mocí nebo třetí osobou (např. časovou prodlevou - nekonáním stavebního úřadu, 
apod,). V tomto případě bude termínu plnění adekvátně prodloužen.

8.2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží 
druhé smluvní straně smluvní pokuta ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je 
strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.

8.3. V případě úhrady faktury po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve 
výši 0,05% z dlužné částky.

8.4, Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

9. Licenční ujednání
9.1. Ochrana autorských práv se řídí autorským zákonem a veškerými mezinárodními 

dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního 
řádu.

9.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem návrhu technického řešení oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy včetně jejich hmotného zachycení, autorské dílo užít ke všem způsobům užití 
a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této smlouvy.

9.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení (dále jen 
„licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem užívat výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení se ve smyslu této 
smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této 
smlouvy včetně jejich hmotného zachycení všemi známými způsoby v neomezeném 
rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a autorského zákona, 
zejména jejich další zpracování, úpravy, rozmnožování, a to tak, aby byl naplněn účel 
této smlouvy. Zejména je objednatel oprávněn dílo využít jako podklad pro získání 
příslušného správního rozhodnutí či jako součást zadávací dokumentace v zadávacím 
řízení na výběr zhotovitele předmětu smlouvy dle projektové dokumentace, výkon 
autorského dozoru, přičemž zhotovitel souhlasí s uveřejněním díla jako součásti zadávací 
dokumentace v rámci daného zadávacího řízení.

9.4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 
zhotovitel nesmí poskytnout licenci obsahem Či rozsahem zahrnující práva poskytnutá 
objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat 
výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení 
způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. Licence dle této smlouvy se poskytuje
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celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv zhotovitele k autorskému dílu dle 
této smlouvy.

9.5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv 
z licence sám, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli svůj souhlas.

9,6. Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho 
právního nástupce.

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a 
majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv 
třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle odst. 2 
tohoto článku.

10. Závěrečná ustanovení

10,1. Obchodně právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se 
řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

10.2, Změny smlouvy o dílo mohou provádět smluvní strany pouze písemnými dodatky, 
které budou chronologicky číslovány a podepsány osobami oprávněnými dle této 
smlouvy.

10,3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích 
případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně 
metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v 
platném zněm. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. 
Objednatel má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato 
smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si 
vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. 
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří 
obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

Objednatel současně upozorňuje zhotovitele, že v souladu s ust. § 6 zákona o registru 
smluv nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány. 
Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve.M=2%42-.. dne .<7.222/ V Brně, dne 30.11.2020

Za zhotovitele:

Regioprojekt Erno, s.r.o.

Ing. Petr Marčák RNDr Renata Dvofáková 
jednatel 212205.09 144002

Signer:

Za objednatele:

RNDr. Renata Dvořáková
starostka obce

CNaRNDr. Rrnafa Dvřákovú 
0=CZ
O-Městys Sněiné J
2.5.4 97a NTRCZ-$0295 451

Public key:
RSA/204$ bats



„ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ,, ťodni tůně Sněžné“

Číslo smlouvy u objednatele: ............... .. A... Číslo smlouvy u zhotovitele ;

Dodatek č.l 
ke smlouvě o dílo 
ze dne 18.1.2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 - 2635 zákona C. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: Městys Sněžné
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Telefonické spojení:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

a

Zhotovitel: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo:
Zapsaný v OR u:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:

Sněžné 55, 592 03 Sněžné
00295451
CZ00295451
RNDr. Renata Dvořáková - starostkou obce
777 652 523
Česká spořitelna, a.s.
1622456349 /0800

U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
KS v Brně, oddíl C, vložka 335 
00220078
CZ00220078
Ing. Petrem Marčákem, jednatelem
Komerční banka, a.s.
43-5044600297/0100
Ing. Petr Marčák
724 125 261
marcak@rpbrno.cz

II. Předmět dodatku

V souladu s ujednáním v článku 10. Závěrečná ustanovení, odstavec 10.2. výše citované 
Smlouvy o dílo ze dne 18.1.2021, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na 
akci „Vodní tůně Sněžné“, se mění a doplňuje část textu článku č. 3. Místo a termín realizace 
díla, odst. 3.1, takto:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit kompletně dílo specifikované v článku 2.1 do:

Termín plnění PD+IČ: do 30. 4. 2022

Místem plnění, tj. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo 
objednatele (viz. výše).
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„Dodatek d I keSndoavě o dílo ,, ^odni tůně Sněžné"

2 « 9 2
Tento Dodatek č.l je uzavřen pro potřebu prodloužení termínu plnění pro zpscování 
projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a to s ohledem na komplikace $,* | 
projednávání rozsahu záměru s dotčenými orgány (CHKO), nutnost přepracování / ze y 
záměru, apod. F ě;

9 g y; • g 5
& 3668283

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy ze dne 18.1.2021, ve znění pozdějších dodatků, 
zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 18.1.2021. Dodatek je vyhotoven 
ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V ....................... Dne ...

Za objednatele:

MÉSTYS 
SNĚŽNÉ

59203 SNĚŽN65

V Brně dne 18,11.2021

Za zhotovitele:

Ing. Petr Marčák

jednatel

RNDr. Renata Dvořáková

starostka

Městys Sněžné

Došlo: 16 12 2021 Poč. list i 
ČJ: Sne- 899/21 NUI

Vykizuje: Vladimira UJičná

Přílohy: 0 

Regioprojekt Brno,

Dod ó 1 ke

212


