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FOND VYSOČINY
PROGRAM „ODPADY - OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2022“ 

Podprogram „Technická podpora“
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")

(FV02849.0040)

ČI. 1 
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žížkova 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
a

Město Havlíčkův Brod
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod 580 01
IČO: 00267449
zastoupeno: Mgr. Janem Tedem, MBA, starostou města
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9005-327521/0100

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Revitalizace separačního stání Jihlavská“ 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 správními 
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 100 000 Kč (slovy: sto tisíc 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 539 087 Kč
Výše dotace v Kč 100 000 Kč
Výše dotace v % 18,55 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 81,45 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 439 087 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. 50 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě 
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.
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ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy 
dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě 
předložena ve struktuře dle ČI. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího 
zaniká.

ČI. 7 
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat 
nejdříve ode dne 1. 1. 2022, nejpozději však do 30. 06. 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 dle ČI. 7 odst. 1) této smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (platí pro plátce 

DPH, pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného 
projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty - v plné nebo částečné výši), 
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 vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
k) opravy, čištění a dezinfekce sběrných nádob na odpad,
I) vzdělávací, grafické a podobné služby nezbytné pro tvorbu, zveřejnění, tisk 

a distribuci tematických informačních materiálů,
m) tematické informační a výukové materiály.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) pořízení dlouhodobého hmotného majetku (sběrné nádoby na využitelné složky 

odpadu; myčka na kelímky; kamerový systém pro monitorování sběrných míst, 
sběrných dvorů a potenciálních míst černých skládek)

b) drobný dlouhodobý hmotný majetek (kompostéry; lavičky a plotovky s obsahem 
recyklátu; sběrné nádoby na využitelné složky odpadu; myčka na kelímky; fotopasti 
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případně kamerový systém pro monitorování sběrných míst, sběrných dvorů 
a potenciálních míst černých skládek)

c) nákup služeb souvisejících s výstavbou, technickým zhodnocením a opravou 
zpevněných ploch sběrných míst a sběrných dvorů včetně ohraničení a zastřešení; 
doprava pořízeného majetku a materiálů; zpracování dokumentace pro budování 
nových nebo změny stávajících zařízení k předcházení vzniku odpadů a využití 
odpadu,

d) nákup materiálu jinde nezařazený (stavební materiál potřebný pro výstavbu, 
technické zhodnocení a opravu zpevněných ploch sběrných míst a sběrných dvorů 
- např. stavební recyklát; tašky na tříděný odpad, stojany na pytle, pytle na 
využitelný i směsný odpad, sáčky na psí exkrementy, kelímky k opětovnému použití),

e) ostatní osobní výdaje (pouze dohody o provedení práce na realizaci zpevněných 
ploch sběrných míst a sběrných dvorů včetně ohraničení a zastřešení) vč. povinného 
pojistného placeného zaměstnavatelem.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čí. 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, zejm. 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 FV02849.0040",

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 
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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.fondvvsociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to 
nejpozději do 31. 7. 2023. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- 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.“

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 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto 
rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v 
průběhu udržitelnost! projektu stanovené dle ČI. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 
dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,

j) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2) této 

smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, 
účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

ČI. 9
Kontrola

1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, 
a to po dobu deseti 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.
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2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- v místě realizace projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém 

provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita, 
prostor s umístěným sponzorským vzkazem, či konkrétní majetek podpořený 
v rámci projektu, musí být přístupný veřejnosti (např. u vstupu, u označení 
provozovny, ve vývěsce, u otevírací doby apod.). Alternativně je možné vylepit 
samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od 
kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3) této smlouvy. „Sponzorský vzkaz 
Kraje Vysočina“ musí být jednoznačně ztotožněn s realizovaným projektem (např. 
se uvede název realizovaného projektu)

- v případě zpracování dokumentace k zařízení dle podprogramu B umístit na první 
stranu „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ (v grafickém provedení a dle manuálu, 
který je ke stažení na www.kr-vvsocina.cz/publicita),

- verbálně prezentovat Kraj v médiích a na 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 ČI. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále 
v době udržitelnosti stanovené v ČI. 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.

Či. 11
Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří 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 tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, pronajmout, 
zastavit či darovat (vyjma bezúplatného převodu tašek na tříděný odpad a kompostérů 
občanům) bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

ČI. 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.
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2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
fi rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 

S ■ stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

: ČI. 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.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Ing. Eva Navrátilová, tel. 564 602 522, e-mail: 
navratilova.e@kr-vysocina.cz a Ing. Milan Křížek, tel. 564 602 527, e-mail: krizek.m@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 ČI. 1 a ČI. 13 odst 3) 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 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 obč. 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. června 2022 usnesením č. 0283/04/2022/ZK.

2 9 -07- 2022
V Jihlavě dne............. ..

lg. Pavel Hájek 
člen rady kraje

Kraj Vysoana
1 382/57, sa 01



Kraj Vysočina
FOND VYSOČINY

Teči Jan Mgr.
29.032022 11:03:01

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční Číslo (žadatel nevyplňuje) F//02/47, 00^0 .
Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data“ v záhlaví formuláře)

“.7/5.573,7 • 
: -r*855**4*****#64

12..5.2*.m2cca2-aa

*9839322 E*#
észgh4j*nga**aengejjzeh,20

Název programu ODPADY - OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2022

Název projektu Revitalizace separačního stání Jihlavská

Podprogram Technická podpora

IČO: 00267449

Přesný název: Město Havlíčkův Brod

Právní forma: Právnická osoba - obec

Ulice, čp: Havlíčkovo náměstí 57

Identifikační údaje žadatele Obec: Havlíčkův Brod

PSČ: 58001

Sídlo pošty: Havlíčkův Brod

Název banky: 0100 Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 9005-327521/0100

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

Titul: Mgr., MBA

Jméno: Jan

Příjmení: Ted

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: Jana

Příjmení: Deveci

Email: jdeveci@muhb.cz

Tel.: 569497139

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

Přesný název:

IČO:

Název banky:

Číslo účtu:

1. Lokalizace projektu
Uveďte v jaké obcí bude projekt 
realizován (název obce včetně 
okresu); v případě, že bude 
realizace projektu probíhat na 
území více obci, tak je vypište 
nebo v případě dopadu na větší 
území uveďte vyšší administrativní 
jednotku (např. obvod ORP, okres, 
celý kraj)

Havlíčkův Brod, kraj Vysočina

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...

Spádové separační stání v ulici Jihlavská se nachází 
na veřejném prostranství za Úřadem práce, a to v 
blízkosti dětského hřiště. V současnosti ho tvoří 
popelnicový přístřešek se shlukem nádob na 
separovaný odpad, který narušuje estetiku celé lokality 
a není dobře přístupný ani pro občany, ani pro obsluhu. 
Koncept separačního stání jako předmět tohoto 
projektu, představuje jeho novou podobu, kterou město 
zamýšlí uplatnit při revitalizaci dalších separačních 
stání tak, aby jeho realizace jednoznačně prospěla 
vizuální identitě města. Separační stání v ul. Jihlavská 
ie prvním, kde chce město toto modulární řešení využít. 
Systémově budou následovat další separační stání v 
iných částech města.

Nákupem kompostérů chceme uspokojit další zájemce 
o zpracování domácího bioodpadu, které evidujeme, a 
kteří nezískali kompostér v předchozích letech, kdy 
město opakovaně vybavilo kompostéry stovky občanů. 
Město tak opět předejde dalšímu objemu bioodpadů, 
které by muselo uklízet a svážet.



Na základě zpracované projektové dokumentace bude 
na místě stávajícího popelnicového přístřešku, který 
nevyhovuje současným potřebám a velikosti nádob, 
vybudováno nové separační stání. Konstrukčně se 
jedná o jednoduché řešení z montovaných dílů - z 
oplocení s výplní z pozinkovaného pletiva Tahokov,

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)

upevněných do zpevněné plochy. Zvolená betonová 
drenážní dlažba AKVABELIS umožňuje vsak dešťových 
vod do podloží. Pro vybudování zpevněné plochy 
budou použity stavební recykláty. Kotvy, sloupky, rámy 
a spojovací prvky jsou rovněž z pozinkovaného kovu. 
Rozpočet pro výstavbu stání zahrnuje demolici 
popelnicového přístřešku(SO1), samotnou výstavbu 
stání (SO2) a opravu přilehlého chodníku (SO3). Do 
uznatelných nákladů tedy patří pouze stavební objekt 
SO2.
Pořídíme 10 ks kompostérů z recyklovaného materiálu 
o objemu 700I pro středně velké zahrady a stejně jako v 
minulých letech je darujeme na základě smlouvy, která 
městu zajistí možnost kontroly umístění nádoby na 
smluvním pozemku.

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

Občané města, zejména lokality Jihlavská (z převážné 
části panelové domy), evidovaní zájemci o kompostéry

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

7/22 - 5/23

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

Revitalizaci separačního stání bude dodavatelsky 
zajišťovat Odbor rozvoje města na základě smlouvy o 
dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem. Kompostéry 
budou nakoupeny od specializovaného dodavatele, 
společnosti JELÍNEK-TRADING spol. s r.o., která ve 
spolupráci s odborem životního prostředí zajišťovala 
dodávky v minulých letech.



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 539 087 Kč 100,00 %

Požadovaná výše 
dotace 100 000 Kč 18,55 %

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

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 %

Spoluúčast žadatele 439 087 Kč 81,45 %

- z toho investiční 
spoluúčast 439 087 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 myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba podnikající uvede přímý obchodní podíl 
v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní pódii v žádných 
právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

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

podíl Výše podílu v %

1 64829561 Lesní družstvo ve Štokách 7,38
2 48173002 Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod , a.s. 34,61
3 48171590 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 0,38
4 26496224 Úpravna vody Želivka, a.s. 0,74
5
6
7
8
9
10

v případě potřeby rozvedla v samostatné příloze k žádostí

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se 
zveřejněním vybraných údajů o projektu
Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na 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 bydleni 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. Podrobný položkový rozpočet
3. Situace
4. Výpis zKN+ snímek

V Havlíčkově Brodě dne 28.3.2022
Razítko, jméno/a a podpis/y 

statutárního 
zástupce/zástupců žadatele



Ted Jan Mgr.
, , 28.03 202211:03:35

Popis naplnění specifických kritérií:

c . kA
a) Součástí projektu je nákup 10 ks kompostérů pro zájemce o zpracování domácího bioodpadu, 

kteří nezískali kompostér v minulých letech v rámci projektů, kdy město vydávalo kompostéry 
občanům.
Náklady na tyto kompostéry tvoří 3,17 % celkových nákladů projektu.

b) V rámci projektu bude při realizaci separačního stání použit stavební recyklát pro vybudování 
zpevněné plochy ( viz. rozpočet).

Kompostéry, které město plánuje zakoupit, jsou rovněž vyrobeny ze 100% recyklovaného 
materiálu (HDPE - vysokohustotní polyetylén), (viz. Prt Ser webových str. společnosti JELÍNEK- 
TRADING ).

Tento majetek tvoří 8,24 % celkových nákladů projektu.

c) Město Havlíčkův Brod se v hlavní soutěži obcí My třídíme nejlépe 2020 umístilo na 10. místě 
ve své kategorii ( kategorie nad 5 000 obyv.).



Položkový rozpočet stavby Datum: 23.03.2022

I 2:10 Zpevnná plocha Jihlavská - kontejnerová stáni

1: .1 ico:
2* *44 DIČ:

zhotovitel : ICO:
DIČ:

Za zhotovitele: Za objednatele:

Rozpočtov6 náklady

základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

1070940,00
224 897,00

0,00
0,00

Cena celkem za stavbu 1 295837

Rekapitulace stavebnich objektů a provozních souborů

Čisto anizevobjaktuf provoniho souboru Cena celkem ZákadDPH 
24 U

Základ OPM 21 

%
DPH celkem %

i Demolice popelnicového pstřešku 484 922 40O7Q2 0 84160 37,4
q2 Zpevněná plocha 521987 .... .......... 431394 0 90593
03 Oprava přilehlého nchodniku 238784 0 50145 22,3

Celkam za stavbu 1295837 1070 940 0 224807 _100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Čislo 
objektu

Čislo a název rozpočtu ena celkem
ZákhadDPH 

21%
Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

1 484 922 400 782 0 84160 37,4
02 521 987 431 384 0 90 593 40,3
03 288 929 238784 0 50145 22,3
Celkem za stavbu 1 205 837 100 940 0 224 197 100,0

Rekapitulace stavebních dílů
Cisto a nzevdnlu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemni práce 15,2 155932 0 0 0 0
2 Základy a zvlštnl zakládáni 4,8 49289 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 1,5 14 920 0 0 0 0
5 Komunikace 10,2 104724 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 8,5 0 87 387 0 0 0
91 Doplňujici práce na komunikaci 2,8 28097 0 0 0 0
95 Dokončovaci konstrukce na pozermnic 0,7 7299 0 0 0 0
97 Proráženi otvorů 42,0 430106 0 0 0 0

OB Demolice 9,4 96218 0 0 0 0
se Staveništni přesun hmot 2,2 22135 0 0 0 0

DOB Přesuny suti a vybouraných hmot 2,2 22228 0 0 0 0
M46 Zemni pnáce pli montážích 0,4 0 0 0 3730 0
Celkem za stavbu 100,0 931948 57 367 0 3730 0

Zpracováno programem BUSLDpower, ORTS, E.B. Sinka 1 z 12



Recapitulate vedlejšsch rozpočtových nkndů

Gama Otem
ZtISená wýrobni podminky 12 090
Oborová drážka 0
Přesun stavebnich kapacta 0
Mimostsreništní dopravs 0
Zalizanistawaništ 25 576
Pravazinestors 8413
Kompletačni Ennost (ČD) 3817

0
Qetkem za stavbu 47 806

Zpracováno programem BMJLTpxgraser, © RTS, a.. Stanka 2 z 12



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

*
Razpočet - JKSD 815.99
Obsekt SKP
r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Demalic popelnicovóhopistřeku Měmá jednotka m3
Stavba Počet jednotek 0

w Zpevnná plocha Jihlmiská - kontenroá stánl Náklady na m.j 0 _
Projektant ..... Typmzpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel ‘ Zakázko^ číslo
RozpoNtaval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Zkladni rozpočtové nákindy Ostatni rozpočtové náklady

HSV celkem 379313 Ztížené výrobní podminky 5 690
Z PSV čolkem 0 Oborová pfiráka o

RM práce celkem 2400 Přesun stavebních kapacit 0
NM dodavky celkem 0 Mimastaveništni doprava 0

ZRN celkem 381713 Zařízení staveniště 9543

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (ČD) 3 817
ZRN+HZS 381 713 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ontnáklady+Hzs 400762 Ostatní náklady celkem 19 050
Vygmcokvai Za zhotovitel Zaobjednatele
Jméno:
Derum: <8
Podpis: 1 g A5>*e)

% Ňe j /
*• seF A ■

/

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 1 21,0 % 400762 Kč
DPH. / 1 21,0 % 84160 Kč

/ 21,0 % 0KČ
DPH 21 0 % Ókč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 484 922

Poznámka:

toracováno programem BUILOpowr, • RTS, a.a. Strana 3



REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavebmi di “HSV. . . . PSV Dodávka H25
1 Zemní práce 1546 7 0 0 b

97 Prorženl otvorů 259108 0 0 0 0
98 Demollca 96218 0 0 0 0
99 Staveništni přesun hmol 212 0 0 0 0
M48 Zemní práce při montážích 0 0 0 2400 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22228 0 0 0 0

Celkem OBJEKT 978313 6 ". . . . . . . . . "0 2400 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NázeaVRN Kě % Zálddna KE
Ztížená výrobní podminky 0 1,5 379313 5 690
Oborová přirážka 0 0,0 379313 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 379313 0
Mimostaveništni doprava 0 0,0 379 313 0
Zafteení staveništ 0 2,5 381 713 9 543
Provoz Investora 0 0,0 381 713 0
Kompletační činnost (IČD) 0 to 381 713 3 817
Rezerva rozpočtu 0 0,0 381 713 0

CELKEM VRN 19 050
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Položkový rozpočet

i Stavba: 10 Zpevněná plocha Jlhlavská - kontejnerová stání
I Objekt: [i Demolice popelnicového přfotfešku_______

Rozpočet:

PA Člalo položky Nág položky MJ množství cenaiM. celkem (Ke
w 1 Zemni práce

1 171201201R0Q Ukžeri sypaniny na skldku m3 84,54 16,29 1548,24

Cedrem za f Zemní práce 1548,24
DiE: 87 Prorážení otvorů

2 97903211 tR0Q Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m t 188,98 229,21 42856,54

.. 3 979083117R00 Vodorové plemistnI suti na skiádku do 6000 m
1 186,99 334.50 62 546,48

4 979087112RG0 Nakládáni zuti na dopravní prostředky i 714,96 120,48 86138,38
' 5 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění

t 186.98 11,35 2122,17

6 979990001R00 Poplatek za skladku stavební sut t 186,99 350,00 65 444,75

Celkem za 97Arorážen‘otvorů 259 108,32
M: 98 Demolice

7 981011312R00 Demollca budov, zdio, podlí konstr. do 15 %, MC m3 226.34 135.50 30 895,41

8 981512113R00 Demolice konstrukcí Jiným způsobem, beton prostý základové 
konatruken_ m3 26,26 2487,53 65322,54

Colkemza 9BDamoce 96217,95
Di: 99 Staveništni přesun hmot

9 898981 123R00 Přesun hmot damolice postup, rozebíráním V. do 21 m | 1 0,26 813,43 212,42
Celkam za 99 Staveništlpřesun hmot 21242

DII: •46 Zemní práce pii montážích
10 450010025000 Vytyčeni Inženýrské alt zástavba km 1 0,50 4 800,00 2400,00

Calkemza 446 2 400,00
Di: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
11 879083191 R0C Piplatek za daích zapučalých 1000 m nad 6000 m t 747,80 29,72 22 227,59

dekmza 296 Přesuny suta vybouranoh hmot 22227,69
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka:

Rozpočet - ... _.......... .. - . . JKSD 815.22
32 71 ekt SKP

105 
Iem

Zpevněná plocha Mámě jednotka m3
vba Pobetjednotk 0

10 zpevnná ploeha JlhMá - kontelmerov stání Náklady na m.j 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel
Dodavatel Zakázkové asho
Rozpočoval Počet tistů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Zikladni rozpočtov ánáklady Oatnirozpottovnklaidly

z

R 
N

HSV celkem 324 133 Ztížená výrobní podmínky 4115
PSV calker 87367 gm.aaUDorova PaZN G
M práce celkem 1330 Přesun stavebnich kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništni doprava 0

ZRN celkem 412 830 Zařízeni stavenist 10321
Provoz investora 4128

HZS 0 Kompletační činnost (ICO) 0
ZRN+HZS 412 830 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+Hzs 431394 Ostatní náklady celkem 18564

Vypracoval Za zhotohhale Zaobjadnatale
Jméno:

„ _ Ka8,34%

Podpis: 45282 #
\ %, *5 g, 
\* + E

-0099
WA

Jméno:

Datum:A )

Podpis; /

/

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH/ 21,0 % 431 394 Kč
DPH ř / 21,0 % 90 593 Kč
Základ pro DPH * 21,0 % 0
DPH 21,0 % 0Kč
CENAZA OBJEKT CELKEM 521 987 Kě
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Stavba:

Objekt:
10

Zpevnn plocha
Rozpoet:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

r tvebnrdlf.. ............................ ................ —HSV— PSV Dodávka Montáž 1 Hzs 111
fi Zemni práce 143425 0 0 0 0
2 Základy a zviástni zakládání 49289 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 14 920 0 0 0 0
6 Komunikace 77230 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikací 12 384 0 0 0 0
95 Dokončovaci konstrukce na pozemních stanb 7299 0 0 0 0
99 Staveništni přesun hmot 19588 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 87 367 0 0 0
M48 Zemní práce při montážích 0 0 0 1 330 0

324133 67367 0 1330 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NázavVRN Ke % Základna Kč
Ztížené výrobní podminky 0 1,0 411 500 4115
Oborová přirážka 0 0,0 411500 0
Přesun stavebnich kapacit 0 0,0 411500 0
Mimostaveništni doprava 0 0,0 411500 0
Zatížení staveniště 0 2,5 412 830 10 321

Provoz investora 0 1,0 412830 4128
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 412 030 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 412 830 0

CELKEM VRN 18664
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Položkovýrozpočet
Stavbn:
Objekt:

10 plocha Jihlavsk-kontejnerová stni I Rozpočet:
02 Zpevněná plocha

=hmMe--taaaza-aaaaazezauzalsanmansemeen

P.6. Cí^ položky NAzav položky MJ mricdshí atam*CfiWm {8)

Df: 1 Zemni práce
1 120001101 RO0 Připlať za ztižení vykopávky v biězkosi vedhaní m3 3480 395,04 13747,39

2 122201101RQO Olkopvky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
m3 84,40 150,75 9708,30

3" 122201109R00 Pfiplatek za bopivost - okepvky v hor. 3 m3 64.40 33,90 2 183.16

4 132201101 R00 Hloubant rýh Wky do 80 cm v hor.3 do 100 m3 m3 23,20 678.12 15 665.98

5 132201109R00 Piplatek za lephost - hloubeni rýh 60 om v hor.3 m3 23,20 191,88 4451,15
8 133201101R00 Hkoubani Bachet v hor.3 do 100 m3 výkop pM pro oplocení

m3 5,25 1038,57 5457.74

7 133201109R00 PKplaték za kephost - htoubani šachet v hor.3 m3 5,25 140,16 735,85

8 161101101R00 Svislá pfemlsbšnt vjkapku jí hor.1-4 do 2,5 m
m3 5,25 83,54 440,69

9 182201101ROO Modoruvn pemabní výkopku z hor.14 do 20 m3 87,80 33,53
2 937,23

10 16270110100 Vodarovné přemietni výkopku z hor.1-4 do 8000 m
m3 87,60 223,48 19578,85

11 182701109R00 PNplatek kwod. přemistnf nor.1-4 z delšt 1 fan
m3 87,60 25,11 2198,64

12 18710110100 Nakledáni výjkapku z hor.1-4 v množstvido 100 m3 m3 87,60 188,68 18 353,17
13 174101101RQ Zásypjam, rh, šachetsezhutnnim m3 9,20 78,27 720,0a
14 18110311100 Úprava plán v záfazech, hor. 1 -5 m2 109,80 19,17 2104,87

15 161301101 ROS Rozparostfemi omice, reina, t do 10 cm do 500m2
m2 104,00 31.64 3 290,58

16 181411000U00 Založeni travníku výsevem na raM m2 104.00 19,80 2 099,20

17 199000002R00 Poplatek za sktádku hominy 1- 4
m3 87.60 250,00 21 900,00

18 182303000R00 Dopinni omice ze zemníku zhotovite včetně dodá vky, 
naloženi a tfoorava na mteto............................. m3 22,00 850,00 18 700,00

19 00572410 Sms travní parkesn IL mírná zátž FROFI ka 10,00 117,33 1 173,30

Ceškemza 1 Zemnf práce 143428,25
DEE 2 Základy a zvláštni zakládání
20

■
275313711800 Beten základových patek prostý B3060 25/30) m3 5,88 3 005,38 17 671,63

21 ; 275351215RT1 Bednění stn základových patek - zžent bednidl material 

oekna .. ----------------------- -------------- m2 50,40 313,53 15 801,01

22 275351216R00 Badnni zAkladonrých patek - odstrenni m2 60,40 4 079,38

23 278311 052R00 Zábka kotevních otvor V4To-B20do 0.10 m3
m3 2.68 4378,31 11 738,55

Celkeman 3 ZNdyazvíáštn/zakldáni 49 289,47
DSI: 3 SvisNe a komplatní konstrukce
24 338171112R00 Osazani sloupk ptat ocelových do 2 m, zabet.B 30 kus 21.00 193.65 4 129,65
25 1 Dodávka a montáž bedněni otvoru pr osazeni pouzdra 

siouoku-ulaafovtubka • 200 mm ___________ m 19,00 450,00 8 550,00

26 2 Dodwka a montáž bednni otvoru pro osazani pouzdra 
atunkeolaztová trubka b 300 mm m 2,00 1 120,00 2 240.00

Celkemza 8 visé a kompfetnfkonbrukoa 14918,65

Di: 5 Komunikace _
27 564431111R00 Podklad 2 štrku RECTKLT domy 10 cm 0- 32 mm m2 108,60 99,03 18 853,69
28 564451111RQO Podklad ze mrku RECYKLÁT tloušfky 15 cm 0-83 mm m2 109,80 148,95 16 464.51,

29 864811111R00 Podklad ze suttrodrti po zhutnnl thouštky 5 cm
m2 133X1 52,14 8 955,48

30 596215040R00 geunay »4-1*1 tfťil 9 lil augasa MÍ ft aa ng aaxi Al a MUN89N 489*6 4N2 IL • $ 09 65 0. 4 WR m2 87,00 236,60 20 675,50
31 596211211M Dlažba zámk. Best AKVABELIS - spára 30 mmisaki 

300215080mm. t .80 mm m2 91,35 245,00 22 380,75
Celkemnz 5 Komunikac 77229,92

DH: 91 Doplňujicf práce na kommunikaci
32 917852111RT5 Osazen shjat obrub, bet B opsou,kža z B 12,5 watn 

obrubnfka Linea ti 1000/80260 m 38,00 325,90 12 384,20

Celkem ze 91 Doplujfcfprce na komanikacf 12 384,20
Dfl: 9a Dulcourorree komstrukge na pozemních stmybch
33 953943124R00 Osazení pezinkované pésoniny do bekomu 20x820 m, 

včetně dodávku ňásGvínv oo. D kus 21.00 347,57 . 7 298,87

Celkemza 95 Dokemšowaci konstrukce narpozemrSrstarvbdah 7 298,07
Dfl: 99 Staveni W přesun hmot
34 998223011R00 Plsun hmot, pozemni komunlkece, kryt dlaždný [ t | 147,58 188,68 19665.99
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Položkovýrozpočet
j Stavba:

1 Objekt:
10 Zpevněná plocha JIhlavská - kontejnerová Máni 
02 Zpevněná plocha

Rozpočet:

FA Clalopokžky Nzavpokžky MJ mrbstvi ceaM. cetkám (Kč)
Culkemza 99 Staveništfpfesuniiot 19 685,99

DII: 767 Konstrukce zámečnická
35 767914120R00 Montáž oploceni rtmováho H do 1,5 m m 33,00 110,33 3640,88

28 T8700000RDO Montáž oplocení - spojonrsci prostiedky, scouby pozinkované kpl
1,00 1660,00 1560.00

!‘‘37 • 76700001ROD Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg pozink
ks 36,00 52,00 1872,00

3 76700002RD0 Montáž Kovových atypických konstrukcí do 50 kg pozink ks 42,00 36,06 1 514.52

39 153450 Pozinkovaná pJatiw Tahokov TR 22 i3 2000 mm, 1500 
mmozazendooroftu "B ...................... ks 15,00 2 030,40 30456,00

' 40 159451 Pozinkované pletivo Tahokov TR22 85 1000 mm, dl-1500

mm mařené da on^hi "8"... ........ ....... ............................... ks 3,00 2030,40 6091,20

41 55346 Rám pro Tahokov z pozinkovaného C profilu IG 40140 mm, 
1000x1500 mm kus 15,00 660,30 9 904,50

42 65348 Rám pro Tahokovz puzinkovaného C proflu WG 40140 mm, 
1000 x 1500 mm kus 3,00 880,30 1080,90

43 653484 Sloupky z pozinkované pásoviny proSt 30 x 20 mm DL =
1500 mm_____ _____ kus 21,00 660,30 13856,30

44 989767101ROO Pasun hmot pro zámečnické konstr., výSky do6m t 1942 643.50 16 480,33

Celkemza7 B7 366,64
DII: M46 Zemní práce pki montážích
46 460010024R00 Vytýčení kabelové trasyvzestwwném prostoro km 0,40 1894,80 767,92

46 460010025U00 Vytyčení Inženýrská sff zástavba km 0,40 1430,00 572,00

Gakkemza M46 Zemni prácep^niontiHdj 1 329,02
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet JKSO
bjekt SKP

0$ Oprava přilehlého nchodniku Měmá jednotka

Stavba Počet jednotek 0
10 Zpevněná piocha Jhlraká - kontejnerová stáni Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel
Dodavatel Zakázková čisto
Rozpočoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
2 ikladnf rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

z 

R
N

HSV celtem 228502 Ztžené výrobní podmínky 2285

PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mlimnostaveništní doprava 0

ZRN celkem 228502 Zařízení staveni 5 713

Provoz investora 2285

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 228 502 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+osLnáklady+Hzs 238 784 Ostatní náklady celkem 10283
Vypracoval Za zhatovltale Za objednatele
Jména

Datum

Podpis

_vpamman.,..: Xola 

/<■ n," \ (séo, .24 ■ l * Ts.v , :ýggg A ,7*- , 4 % ■ **AAA---- * *nget 3/

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

zaktak pro DPH 3-=21,0 % 238784 Kč
DPH ; 21,0 % 50145 Kč

ZákhdproDPH 0,0 % 0KČ
DPH 0,0 % OKč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 288 929
Poznámka:

Zpracováno programem BUILDpower, ORTS,a.s, Strana 10



fStavba: Zpevněna plocha Jhinvsk-kontejnerova stanfRozpoet
ll Objekt: 03 ňpiava ptfleHSho iaeh«Mtu I

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

1 Stavebnidi —HSV PSV Dodávka ...Monešž" ... HZS.. "
1 Zemní práce 10 961 0 0 0 0
5 Komunikace 27494 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 16713 0 0 0 0
87 Proráženi otvorů 170998 0 0 0 0
89 Staveništni přesun hmot 2336 0 0 0 0mKggAmggp

1 *fHE* WBsEmE 228602 b 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NzévVRN_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Kč
... -"% základna Kč

Ztížené výrobní podminky 0 1,0 228 502 2285
Oborwá přirážka 0 0,0 228 502 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 228 502 Ó

Mimostavenistní doprava 0 0,0 228502 0
Zařízení staveniště 0 2,5 228502 5713
Provoz investora 0 to 228 602 2 285
Kompietační činnost (ID) 0 0,0 228502 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 228 502 0

..... CELKEM VRN 10283
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Položkovýrozpočet NA
$/

í—Stavba:. . . .
Objekt:

10 Zpevnná plocha Jihlavaká - kontejnerovástni 
03 Oprava přilehlého nchodniku

Rozpočet 1

PA Čsi položky Název položky M možsb cana:M. delkem(KE)
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 Rozebrnl dlažeb 2 betonových dlaždic na sucho m2 49,40 38,93 1806,35
2 1131521 12R00 Odstranění podkladu z kameniva drceného m3 9,20 340,57 3134,16
3 113201111R00 vytrháni obrub chodníkových ležatich

m 34,00 87,53 3316,02
4 113201 112000 vytihánl obruba siiniEni

m 28,00 104,00 2704,00

Celkemza TZemnfpnde 10980,54
DII: 5 Komunikace

S 59521 1230000 Klad zámk dl ISO sk© 0m2 chodník dlažba skladebná př. 
20x10Bmm .......................... m2 46,65 590,00 27484,00

Celkamza 5Kumnunikace 27 494,00
Dík 91 Dolující práce na komunikaci

6 916531111RT5 Osazeni záhon.obrubnfků do ke z 9 12,5 bez ppity vžetné 
obrubníku 80/6.5/30 cm m 34.00 219,54 7484,36

7 917782111RT5 Osazeni ležat chruh.beL= opro, lože z B 12,5 
obrubníkuABD 13- 10 10010/25. . ...... . m 24,00 385,37 9243,83

Cehemza 97 Doplujci prce ne komunlkac? 16743,24
Dik 97 Prorézeni otvorů

B 979083117R00 Vodorovné pleristnf suti na skládku do 8000 m t 33,72 334,50 11 279,34
• 979083191R00 Pfiplatek za deistch započatých 1000 m nad 6000 m

t 202,32 29,72 6012,95
10 97eO37112ROÓ Nakládání suti na dopravní prosttedky

t 714,95 120,48 86138,3a
11 979093111R00 Ulažent suti na skládku bez zhutnit! t 186,98 11,35 2122,17
12 879990001R00 Poplalek za skládku stavební suti t 188,89 350,00 85444,75

Calkamza masangena2daj gsagann - ar FTE/2en0tVeru 170997,59
Dík 99 Staveništní přesun hmot
13 888223011R00 Plesun hmot, pozemní komtsniksce, kryt dlážděný t i 14,03 166,58 2 336,32

99 pietám hmot 2334,32
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ivysočina
Sysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601

t
VODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ KUJIXP1KSOVX

0

7 $
Spatum podání:

. Ac:
. #

28.03.2022 13:55:03

Fond Vysočiny, Program "ODPADY - 
OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2022"

í poznámka:

b Odesílatel: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 
58001 Havlíčkův Brod

ID DS odes.: 5uvbfub

Počet příloh 
dokumentu:

4

Seznam el, 
souborů:

žádost.pdf; Výpis_z_KN_snímek.pdf;
SITUACE.pdf; Rozpočet.pdf;
Popis_naplnění_specifických_kritérií.pdf

Přiděleno: Odbor živ, prostř. a zem.

EL. PODATELNA: Kraj Vysočina

Identifikátor el. podání: KUJI0C2S1KTZ
Předmět: Fond Vysočiny, Program "ODPADY - 

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2022"

Datum doručeni: 28.03.2022 13:55:03
Datum stažení: 28.03.2022 14:06:55

Stav el.podání: Podáno
Datum zpracování: 28.03.2022 14:19:51

Zpracoval: Petreková Iva, Refo_POD,VYP

Výsledek zpracování: podání přijato

Podpis: Neplatný podpis
Ověření: Odvolání certifikátu - nejsou 

dostupné informace o odvolání 
certifikátu z doby platnosti certifikátu

Datum ověření: 28.03.2022 14:19:51

časové razítko: Neplatný podpis
Ověření čas. r.: Odvolání certifikátu - nejsou 

dostupné informace o odvolání 
certifikátu z doby platnosti certifikátu

Datum a podpis zpracovatele:



1

DOLOŽKA

Prohlašují, že Rada města Havlíčkův Brod projednala a schválila usnesením RM 
425/22 ze dne 27. 6. 2022 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění 
(zákon o obcích) Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na realizaci akce 
„Revitalizace separačního stání Jihlavská“.

V Havlíčkově Brodě dne 8. 7. 2022

Mgr. Jan Ted, MBA 
starosta města Havlíčkův Brod


