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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“)

FV02840.0008

ČL 1 
Smluvní strany

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, člen rady kraje

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749

a

(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 217808983/0300 
variabilní symbol: 28400008

Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO
se sídlem: Žižkova 1867, 586 01 Jihlava
IČO: 48460915
zastoupená: Mgr. Romanem Fabešem, předsedou předsednictva
(dále jen "Přijemce",
bankovní spojení: Česká národní banka 

číslo účtu: 94-2419681/0710

ČI. 2 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace“) na realizaci projektu „Posílení zabezpečenosti dodávky vody vodárenské 
soustavy ve směru ÚV Hosov - ÚV Nová Říše - I. etapa, úsek ÚV Hosov - odb. VDJ 
Kostelec I a doplnění ČS“, 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 dotací za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a podmínkami této smlouvy.

2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně 
sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto 
smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

ČI. 5 
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 400 000 Kč (slovy: čtyřistatisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.
Celkové náklady projektu 1 861 000 Kč
Výše dotace v Kč 400 000 Kč
Výše dotace v % 21,49 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 78,51 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 1 461 000 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.
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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 
die 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 1.9.2021, nejpozději však do 31, 10,2023. Pouze v tomto období 
mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů 
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady 
neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny 
a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1) této 
smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům,

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

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

zaměstnavatelem,
k) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku 

souvisejícího se zpracování projektů sloužících k zasíťování nezastavěných 
pozemků,

I) nákup služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku 
souvisejícího s vyhledáním a napojením nového vodního zdroje, pokud je zajištěna 
dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze 
skupinového vodovodu.

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup služeb, pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku 

spočívající ve vypracování studií (pouze podprogram C), generelů, projektových 
dokumentací a provedení hydrogeologických průzkumů nebo průzkumných vrtů.
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5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čí. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

ČI. 8
Základní povinnosti Příjemce

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

finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit 
řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt (např. analytickým 
účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce 
nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou 
tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly 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 FV02840.0008",

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 Cl. 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 bud1 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 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 kjeho přeměně nebo 

zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení 
závěrečné zprávy dle ČI. 8 písm. f), je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto 
rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až 
v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle ČI. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 
dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,

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

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

ČI, 9
Kontrola

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

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení,
a to po dobu 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být
splněna poslední z povinností stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. i) této smlouvy.

3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10 
Publicita

1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
- umístit na výstupech projektu „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" v grafickém 

provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita,
- v případě slavnostního představení projektu umístit „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina" 

na pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách apod., pokud jsou k této 
příležitosti vytvářeny a dále viditelně a prominentně umístit plachtu nebo desku s logem 
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kraje v místě slavnostního představení projektu, kterou si Příjemce vyzvedne na 
vyžádání u osoby uvedené v čl. 13 odst. 3) této smlouvy),

- verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti projektu,

- v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo 
stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský 
vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,

- v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informaci 
o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje 
Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image 
spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.

3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále 
v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.

4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých daíších 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.. 7yH  ............d n e .. ti .7.. 220 20. V Jihlavě dne

SW V090VODŮ A O
Jihiqvsk .

lžkova 93, JIHAVA He, (

" í 26
Kraj Vysočina

se561jeas

Mgr. Roman Fabeš 
předseda předsednictva

Ing. Pavel 
člen rady kraje
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Kraj Vysocind
FOND VYSOCINY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (Žadatel nevyplňuje) 1, v , ■ M,, „ / j ■ r

Kód elektronické žádosti (po 
finálním vyplnění žádosti klikněte na 
„Odeslat data’1 v záhlaví formuláře)

FV02840-060522-75

Název programu
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM 
HOSPODÁŘSTVÍ 2022

Název projektu

Posílení zabezpečenosti dodávky vody 
vodárenské soustavy ve směru UV Hosov - ÚV 
Nová Říše - L etapa, úsek ÚV Hosov - odb. VDJ 
Kostelec 1 a doplnění ČS

Podprogram Zásobování pitnou vodou

IČO: 48460915

Přesný název; Svaz vodovodů a kanalizací 
JIHLAVSKO

Právní forma: Právnická osoba - svazek obcí

Ulice, čp: Žižkova 1867
Identifikační údaje žadatele Obec: Jihlava

PSČ; 58601

Sídlo pošty: Jihlava

Název banky: 0710 Česká národní banka

Číslo účtu: 94-2419681

Statutární zástupce žadatele 
V případě, kdy pra právní úkon

Titul; Mgr.

Jméno: Roman
podání žádostí je nutné více osob, 
uvadnou se všechny tyto osoby

Příjmení: Fabeš

Funkce: předseda předsednictva



Satutárni zástupce žadatele 
77případě, kdy pro právní úkon 
n podání žádosti je nutné více osob, 

uvadnou 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; Roman

Příjmení: Bartoš

Email; rb@auditbartos.cz

Tel: 603147968

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

Přesný název:

IČO:

Název banky;

Číslo účtu:

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

Trasa na vodárenských objektech: ÚV Hosov - ÚV 
Nová Říše -1. etapa, úsek ÚV Hosov - odb. VDJ 
Kostelec l a doplnění ČS.
Obce s dopadem projektu:
Nová Říše,
Telč,
Sedlejov,
Sto na rov,
Kostelec,
Jezdovice,
Rančiřov,
Jihlava.

2. Odůvodněni 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..-

I

Projekt řeší nedostatečnou kvalitu pitné vody a 
bezpečnost dodávek pitné vody viz předložené 
podklady. Cílem projektu je zpracování projektové 
dokumentace pro realizaci stavby sanace distribučního 
řadu soustavy a doplnění ČS.
Účelem projektem zpracovávané dokumentace je 
zvýšit úroveň zásobování obyvatel dotčených obcí 

pitnou vodou v odpovídající jakosti (snížení obsahu 
železa) a
zabezpečení množství v případě extrémních stavů 

sucha
prostřednictvím projektové přípravy (a následné 
realizace) první etapy intenzifikace přivaděčů v rámci 
soustavy vodovodů pro veřejnou potřebu.



1

3. Popis projektu
T popište co konkrétné bude 

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

Předmětem projektu je vypracování projektové 
dokumentace ve stupních DSP/DPS včetně zajištění 
průzkumných prací a výkonu inženýrské činnosti 
projektu: Posílení zabezpečenosti dodávky vody 
vodárenské soustavy ve směru ÚV Hosov - ÚV Nová 
Říše - I. etapa, úsek ÚV Hosov - odb. VDJ Kostelec 1 a 
doplnění ČS.

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

Obce s dopadem projektu: 
Nová Říše, 
Telč, 
Sedlejov, 
Stonařov, 
Kostelec, 
Jezdovice, 
Rančiřov, 
Jihlava.

5. Předpokládaný časový 
harmonogram realizace 
projektu - začátek/ukončení 
projektu
Popište zahájeni 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 
uvedte kalendářní měsíc

projektová příprava bude realizována v časovém 
horizontu jednoho roku (od 5/2022 do 5/2023)

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

investor - Svaz jako žadatel má rozsáhlé zkušenosti s 
realizací investičních projektů kofinancovaných z 
národních zdrojů i ze zdrojů Evropské komise v oblasti 
vodohospodářských projektů. Součásti těchto projektů 
byla ve všech případech projektová příprava, která je 
předmětem této žádosti.
< realizaci projektové přípravy byl vybrán na základě 
výběrového řízení, vyžadujícím rozsáhlé reference 
zkušený projektant - společnost Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba a.s.. Součástí činností dle Smlouvy o 
dílo je také Spolupráce při výběru zhotovitele stavby v 
ceně 36 000 Kč bez DPH, Náklady na tuto činnost 
nejsou zahrnuty v Rozpočtu projektu, bod. 7 Žádosti. 
Stavební povolení budou výsledkem realizace tohoto 
projektu.



Celkové náklady na 
projekt 1 861 000 Kč 100,00 %

/

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

Požadovaná výše 
dotace 400 000 Kč 21,49 %

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

- z toho neinvestiční 
dotace Kč ,00 I %

Spoluúčast žadatele 1 461 000 Kč 78,51 j %

- z toho investiční 
spoluúčast 1 461 000 Kč 100,00 %

- z toho neinvestiční 
spoluúčast Kč ,00 %

8. Plátcovstvi 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 au zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s 
financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

žadatel není plátcem DPH O

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.r o obchodních 
korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba podnikajíc! uvede přmýgbchodnipadíl 
v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní podíl v Žádných 
právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.

Pořadové 
číslo

IČO Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 
podíl Výše podílu v %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
v případě potřeby rozvecfte 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



8ména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše pnidělené dotace pro 
administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a 
Forganizaci zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči 
státnímu rozpočtu se považuji závazky vůči finančnímu úřadu, Správě 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, Kopie dokladu o právní subjektivitě žadatele
3. Kopie cenové nabídky nebo smlouvy o dílo na realizaci předmětu projektu. 
Současně také kopie dokladu o autorizaci zpracovatele projektu v příslušném oboru 
autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb.
4. kopie dokladů prokazujících naplnění specifického kritéria a) Význam 
navrhovaného opatření

SVAZ woovw A KANALIZAC
1 Jjh lowsko
2hoyg 93, JIHLAVA

V Jihlavě dne 5.5.2022
Razítko, jménola a podpis/y 

statutárního 
zástupce/zástupců žadatele



Stručný popis naplnění specifických kritérií

Žadatel: Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO

Název projektu: Posílení zabezpečenosti dodávky vody vodárenské soustavy ve směru ÚV Hosov - 
ÚV Nová Říše -1. etapa, úsek ÚV Hosov - odb. VDJ Kostelec I a doplnění ČS

Název programu: PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022

Podprogram A: Zásobování pitnou vodou

a) Význam navrhovaného opatření: (bodové rozpětí 0 - 12)
Více body budou hodnoceny projekty, které povedou k odstranění prokazatelné nedostatečné kvality 
nebo kvantity pitné vody. Zejména se jedná o případy, kde je vydána příslušným orgánem výjimka 
nebo zákaz k užívání pitné vody, dochází k překročení některého z ukazatelů kvality pitné vody, 
dochází k výpadkům v dodavkách pitné vody z důvodu jejího nedostatečného množství.
nevýznamné (kvalita i kvantita pitné vody vyhovuje) 0 bodů
středně významné (nedostatečná kvalita pitné vody bez vydané výjimky nebo vydaného zákazu k 
užívání pitné vody nebo ojedinělá nedostatečná kvantita pitné vody) 6 bodů
velmi významné (nedostatečná kvalita pitné vody s vydanou výjimkou nebo zákazem k užívání pitné 
vody nebo dlouhodobější nedostatečná kvantita pitné vody) 12 bodů

popis specifického kritéria a):
středně významné (nedostatečná kvalita pitné vody bez vydané výjimky nebo vydaného zákazu k 
užívání pitné vody nebo ojedinělá nedostatečná kvantita pitné vody). 6 bodů

Zdůvodnění:
Přiváděči řad ÚV Nová Říše ÚV Hosov byl dokončen v r 1985, použitý materiál je ocel bez vnitřní 
ochrany v profilech DN300, 350a 400. Vlivem stáří a materiálu dochází k uvolňování železa z potrubí. 
Tento stav má negativní vliv na kvalitu dodávané vody a zvyšuje se také riziko poruch na tomto 
potrubí. Kvalita vody v přiváděcím řadu pravidelně překračuje limity v ukazatelích Fe stanovené 
vyhláškou na 0,2 mg/l.
Doloženo měřením koncentrace železa na trase přivaděče v letech 2018*2021 a Přehledem 
reklamací v lokalitách zásobovaných přivaděčem, viz příloha č. 4 Žádosti.

V oblasti povodí VN Nová Říše i v jejich ochranných pásmech došlo v posledních letech k rozsáhlému 
odlesnění. Vlivem prudkých intenzivních srážek dochází ke splachům do VN. V případě 
dlouhotrvajícího sucha pak dochází ke snížení hladiny ve VN (zhoršuje se kvalita).
Kvalita surové vody se v důsledku uvedených skutečností prokazatelně zhoršuje (zvyšuje se průměrný 
index upravitelnosti). Pokud by došlo ke stavu, kdy surová voda bude neupravitelná nebo nebude 
dostupná, bude ohroženo zásobování pitnou vodu ve SV Telč.
Realizace projektu umožní v případě potřeby využít přivaděč také ve směru do Nové Říše což nyní 
nelze z důvodů konfigurace čerpacích stanic a také z důvodů kvality potrubí přiváděči ho řadu.

b) Počet řešených trvale bydlících obyvatel: (bodové rozpětí 0- 8)
Více body bude hodnocen vyšší počet řešených trvale bydlících obyvatel.
počet řešených trvale bydlících obyv. 0-24 0 bodů
počet řešených trvale bydlících obyv. 25-49 1 bod
počet řešených trvale bydlících obyv, 50-99 2 body



počet řešených trvale bydlících obyv, 100 -199 
počet řešených trvale bydlících obyv, 200 - 299 
počet řešených trvale bydlících obyv, 300 - 399 
počet řešených trvale bydlících obyv, 400 - 499 
počet řešených trvale bydlících obyv. S00 - 999 
počet řešených trvale bydlících obyv, 1000 a více

3 body
4 body
5 bodů
6 bodů
7 bodů
8 bodů

popis specifického kritéria b):
počet řešených trvale bydlících obyv. 1000 a více 8 bodu

Zdůvodnění:
Přehled obcí s dopadem projektu a počtu obyvatel v jednotlivých obcích (k 1,1.2022, údaje dle ČSÚ) 
viz tab níže,

název obce počet obyvatel
Nová Říše 830
Telč 5140
Sedlejov 301
Stonařov 1096
Kostelec 869
Jezdovice 246
Rančiřov 467
Jihlava 50 108
Celkem 59 057

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

popis specifického kritéria c):
není poskytnuta dotace ani z MŽP ani MZe. 0 bodů

V Jihlavě, dne 5.5.2022

SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ; j

Jihlovsk o ■ i i :, 
i*kova 93, HLAVA {i/ 1,

■A lih K

tajemník Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO



Smlouva
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

Název díla: „Posílení zabezpečenosti dodávky vody vodárenské 
soustavy ve směru ÚV Hosov - ÚV Nová Říše - I. etapa, 
úsek ÚV Hosov - odb. VDJ Kostelec I a doplnění ČS”

- projektová a inženýrská činnost

Místo plněni díla: ZUJ 586846 Jihlava, NUTS CZ0632586846 okres Jihlava, k.ú.

Kostelec u Jihlavy [670120], k,ú. Vysoká u Jihlavy [721018], k.ú.

Hosov [643092].

Základní vymezení pojmd:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

b) Zhotovitelem je účastník výběrového řízení po uzavřeni smlouvy na plnění veřejné 
zakázky.

c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou Č. 169/2016 Sb.).

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO

sídlo: Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava

statutární zástupce; Mgr. Roman Fabeš,, předseda předsednictva svazu
IČ: 48460915
DIČ: CZ48460915

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1466016359/0800

1.2 Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
statutární zástupce: Ing, Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02, na základě plné moci
IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Registrace:
1930, ze dne 12. 3.

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
1993
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o.

Objednatele:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

3 Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví 
Nhlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
3 vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

' 1.4. Při operativním řízení činnosti v průběhu realizace díla, zejména pak při projednání 
jednotlivých etap plnění díla, zastupují vždy každý samostatně:

Mgr. Roman Fabeš, předseda předsednictva
Petr Berka, technik svazku, tel. 733 723 899

Zhotovitele:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Toto zmocnění trvá až

Ing, Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02, tel. 731 412 622
Ing. Blanka Anderlová, Oddělení zásobování vodou, 

vedoucí vodohospodářské skupiny 1, tel. 602 231 312

do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny
v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však jíž od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně 
předložen písemný doklad o jejich provedení.

*i$

2. Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Posílení zabezpečenosti dodávky vody vodárenské soustavy 
ve směru ÚV Hosov - ÚV Nová Říše - I. etapa, úsek ÚV Hosov - odb. 

VDJ Kostelec I a doplnění ČS" - projektová a inženýrská činnost
(dále jen „dílo"). "

Předmětem plnění díla je vypracování projektové dokumentace ve stupních DSP/DPS včetně 
zajištění průzkumných prací, výkonu inženýrské činnosti a spolupráce se zadavatelem 
v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby v rámci akce: „Posílení zabezpečenosti 
dodávky vody vodárenské soustavy ve směru ÚV Hosov - ÚV Nová Říše - I. etapa, úsek ÚV 
Hosov - odb. VDJ Kostelec I a doplnění ČS".

Předmětem záměru objednatele je sanace distribučního radu soustavy. Nedílnou součástí je 
doplnění ČS na ÚV Hosov a ČS Tresť.

Základníčleněnízáměrurozsah prací;
• Doplnění ČS na stávajícím objektu ÚV Hosov, doplnění ČS na stávajícím 

objektu VDJ Třešť
• Přiváděči řady: ÚV Hosov - odb. VDJ Kostelec I OC DN 400 délky 5,32 km

Jako podklad pro projekční práce jsou průzkumné práce - trasování stávajícího 
řadu, sondy a kamerové zkoušky ve vybraných úsecích. Tyto činnosti nejsou 
předmětem plnění.

Součástí plnění není zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a 
související inženýrská činnost.



^drobný dopis předmětu plnění:

F A. Průzkumné práce

A.1. Průzkumné práce - monitoring, diagnostika trub
Rozsah bude navržen s ohledem na:

• zkušenosti provozovatele, evidence poruch (s uvedením místa výskytu a jejich 
příčiny),

♦ rekognoskaci terénu,
• provozně-technické charakteristiky řadu (stáří, koroze, dostupnost, tloušťka stěny, 

krytí potrubí, životnost, aktivní a pasivní ochrana).
Bude provedeno měření tloušťky stěn materiálů nedestruktivní metodou - analýza zbytkové 
stěny potrubí.
Hodnocení a měření:

• hodnocení stavu potrubí ve výkopu 4-5 profilů (případně jiná technologie měření ve 
vybraných úsecích),

• hodnocení stavu potrubí v šachtě min. 5 profilů,
• statický výpočet - stanovení min. tloušťky stěny potrubí na PN třídu,
* v případě technologie snížení vnitřní dimenze potrubí bude proveden hydraulický 

přepočet gravitačního a výtlačného zásobeni.
Součástí nejsou výkopové práce a pomocné práce. Objednatel zajistí výkopové práce, 
včetně přístupu k místu měření,

A.2. Návrh metody sanace
Na základě bodu č. A. 1. „Monitoring a diagnostika trub'" bude navržena bezvýkopová sanace 
potrubí OC DN 400. Při výstupech budou zohledněny hydraulické poměry a výstupy z 
dosavadních studií a generelů. Návrh sanace potrubí bude schválen provozovatelem a 
vlastníkem vodovodu.

A.3. Průzkumné práce - geodetické zaměřeni
Geodetické zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému 
Balt po vyrovnání pro podrobné vodovodní rozvody liniové stavby (trasa), zakreslení 
stávajících a cílových šachet atd. Toto zaměření bude sloužit jako podklad pro projektové 
práce. Zaměření a zákres armatur v objektu.
Průzkumné práce:

* geodetické zaměření trasy pro projekt,
* zaměření a zákres armatur v objektech a šachtách (13 kusu),

A.4. Průzkumné práce - IGP rešerše
V lokalitě výstavby vodovodu bude proveden inženýrsko-geologický průzkum z dostupných 
údajů geofondu. V případě výkopových pracích na přivaděči bude zhodnocen IGP v místech 
výkopu. -



B. Vypracování dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti DPS - 
(DSP/DPS)

8.1. Vypracování konceptu dokumentace pro stavební povolení - podklad 
k majetkoprávnímu projednání
• Obsahem bude abstrakt zprávy se základním popisem návrhu, katastrální situace 

pro podpis vlastníku, seznam dotčených pozemků.
• Forma odevzdání: 1 CD ve formátu *.PDF, v tištěné podobě - počet výtisků bude dle 

počtu dotčených vlastníků předán zpracovateli inženýrské činnosti (projednání 
s vlastníky).

B.2. Vypracování dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti DPS - 
(DSP/DPS) - čistopis
• projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro 

provádění stavby (dále jen „PDPS") dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň musí být v souladu s § 92 ZZVZ a 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve 
znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. v platném znění (dále jen „vyhláška č. 169/2016 
Sb/').

* v tištěné podobě (ve formátu .pdf), všechny výkresy a dokumentace musí být 
podepsané a orazítkované autorizovanou osobou.

Projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti DPS (DSP/DPS) bude 
vypracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a 
požadavky orgánů státní správy, samosprávy a dotčených subjektů. Dokumentace bude 
vypracována v souladu a v rozsahu dle vyhlášky č. 405/2017, kterou se mění vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zhotovitel vypracuje technické podmínky pro zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 
Sb, a navazujících aktuálně platných předpisů, především vyhlášky č. 169/2016 Sb, o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s požadavky Sazebníku UNIKA, 
V dokumentaci budou zapracovány a dodrženy podmínky vyjadřujících se orgánů a 
organizací.
Dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné formě společně s výkazem výměr, 
jedenkrát v digitální formě ve formátu DWG a DOCX a XLSX, společně se soupisem 
stavebních prací a výkazem výměr. Dále bude předána 2x v digitální formě ve formátu PDF, 
společně s výkazem výměr ve formátu XLSX a s určením kódů CPV.

C. Inženýrská činnost za účelem povolení stavby (způsob povolení stavby a 
zajištění požadovaných dokladů bude v rozsahu stanoveném příslušným 
stavebním úřadem)

Cl. Inženýrská činnost za účelem povolení stavby - projednání s vlastníky 
pozemků dle požadavku SÚ.

Zhotovitel na základě podkladů z bodu „B,1 DSP - podklad k majetkoprávnímu projednání" 
zahájí projednání stavby s dotčenými vlastníky pozemků,
Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků pro 
společně řízení, tj. zajištění uzavření nájemních smluv pro dočasné zábory pozemků po 
dobu výstavby, smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro zřízení stavby na cizím 
pozemku a smluv o budoucí smlouvě kupní pro trvalé zábory pozemků, které budou 
objednatelem vykupovány.
Forma odevzdání: souhlasy vlastníku na katastrální mapě (neověřený podpis) v případe 
požadavku vlastníka bude řešena smlouva.
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ena zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení souhlasů do stanoveného 
počtu 30 potvrzených souhlasů s vlastníky dotčených pozemků.
Cena těchto prací nad stanovený počet zajištěných souhlasů s vlastníky dotčených pozemků 
(pokud je objednatel bude požadovat po zhotoviteli), bude stanovena dohodou na základě 
pevných jednotkových cen a podle skutečného počtu souhlasů potvrzených vlastníky 
pozemků.
Cena za vyhotovení smlouvy (nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti, smlouva o budoucí smlouvě kupní) bude oceněna samostatně za 1 ks.
C.2. Inženýrská činnost - zajištění dokladů pro povolení stavby řadů (sanace)

• projednání PDPS s dotčenými orgány státní správy, správci podzemních sítí a správci 
dotčených vodních toků s cílem zajistit příslušná souhlasná stanoviska dotčených 
subjektů, která jsou pro vydání stavebního povolení nezbytná;

• podání kvalifikované žádosti o stavební povolení a zastupování zadavatele ve 
stavebním řízení.

03. Inženýrská činnost - zajištění dokladů pro povolení stavby objektů
♦ projednání PDPS s dotčenými orgány státní správy, správci podzemních sítí a správci 

dotčených vodních toku s cílem zajistit příslušná souhlasná stanoviska dotčených 
subjektů, která jsou pro vydání stavebního povolení nezbytná;

• podání kvalifikované žádosti o stavební povolení a zastupování zadavatele ve 
stavebním řízení.

D. Zpracování oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet") a technické 
specifikace stavby
• položkový rozpočet vypracovaný dle PDPS bude zpracovaný v souladu s § 92 ZZVZ a 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., a to jako oceněný, pro potřeby zadavatele a 
neoceněný, který bude podkladem pro zadávací řízení pro výběr zhotovitele stavby;

• položkový rozpočet bude zpracován v elektronické podobě ve formátu XML (typu: 
esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru). Jedná se o 
otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování 
různými softwarovými programy. Tento položkový rozpočet bude obsahovat 
předdefinované matematické vzorce pro výpočet nabídkové ceny;

• technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

E. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby
Jedná se o řešení dodatečných informací, kontrola rozpočtů, technické posouzení v rozsahu 
40 hodin konzultací,
tj. spolupráce se zadavatelem, příp, administrátorem zadávacího řízení:

• při přípravě zadávací dokumentace pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby;
• při řešení žádostí o dodatečné informace v průběhu zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele stavby (v rámci řešení těchto žádostí muže dojít ke zpracování změn či 
doplnění projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu), takové změny či

• doplnění budou vybraným dodavatelem provedeny do 2 pracovních dnů po zaslání 
požadavku, nebude-I s ohledem na jejích charakter dohodnuta se zadavatelem delší 
Ihůta;

• při vyhodnoceni podaných nabídek (především kontrola rozpočtů a technické 
posouzení). .

2.2. Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění 
další zhotovitele - poddodavatele - uvedené v nabídce. Porušení tohoto pravidla muže být 
důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou 
změnou poddodavatelů nese zhotovitel.



2.3, Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování platné legislativy, 
technických norem a obecně závazných právních předpisu.

3. Doba plnění
3.1. Dílo bude provedeno v termínech die požadavku objednatele a odsouhlasených 
zhotovitelem takto:

„Posienizabezpsčenostidodávky ^ody vodárenské 
\scusřevy ve sfrerv ÚV Hosov - ÚV Nová Říše - I. etapa, 
úsek ÚV Hosov - aďb. VDJ Koste/ec I a doplnění ČS" -

' proíekcová a inženýrská činnost

Termín

’Zahájení plněni díla po nabyti účinnosti smlouvy o dílo
i Činnost Termín plnění

A.}, j Průzkumné práce - monitoring, diagnostika trub do 3 měsíců po nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo

A.2. i Návrh metody sanace do 4 měsíců po nabytí účinností 
smlouvy o dílo

A.3. i Průzkumné práce • geodetické zaměření do 7 měsíců po nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo

i
A. 4 i Průzk umné práč e - IG P rešerše 

_____ L - . . . „
do 7 měsíců po nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo

B 1 i Vypracování konceptu dokumentace pro stavební povoleni - 
' ’ 1 podklad k majetkoprávnímu projednání

do 6 měsíců po nabyti účinnosti 
smlouvy o dílo ;

4 j Vypracování dokumentace pro stavební povoleni v podrobnosti 
" 1 DPS-(DSP/DPS)-čistopis

do 4 od ukončení projednání
s vlastníky pozemků dle požadavku
sú. ' :

■ l •
r, . i inženýrská činnost Za účelem povolení stavby ■ projednáni 
" S vlasiniky pozemků dle požadavku SIL

do 6 měsíců od předání konceptu 1 
(bodu B.1)I’ ..... ...

A ) j Inženýrská Činnost - zajištění dokladu pro povoleni stavby řadů 
j (sanace)

do 3 měsíců od projednáni ,
s vlastníky pozemků i

í
C.3. ■ Inženýrská činnost - zajištěni dokladů pra povolení stavb) objektů do 3 měsíců od projednáni !

p í Zpracování oceněného i neoceněného soupisu stavebních práci.
’ I dodávek a služeb s výkazem výměr a technické specifikace stavby

s vlastníky pozemků 1
do 4 měsíců od pokynu zadavatele ;

E | Spolupráce pří výběru zhotovitele stavby zahájení dle pokynu zadavatele. :

3.2. Termíny mohou být upraveny v návazností na nové požadavky objednatele, a to 
písemným dodatkem k této smlouvě vypracovaným na základe dohody smluvních stran.
3.3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, 
musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, 
jeho pravděpodobném trvání a příčině.



4. Cena díla
4.1. Strany se dohodly na ceně díla takto:

L,PGsí^ení zabezpečeností dodávky vody vodárenské soustavy ve sn
1 Nová Ř‘še - I. etapa, úsek ÚV Hosov - odb. VDJ Kostelec I a dopín 
a inženýrská činnost

/ 7 M.4. 7. . ■■ . >
2n7 - D/020Kt0v8 ‘

' i

2

A.1. Průzkumné práce - monitoring, diagnostika trub 200 000,- Kč

A.2. Návrh metody sanace 65 000,. Kč í
. ................ .. i

A,3. Průzkumné práce - geodetické zaměření 121 000,“ Kč í
A.4. Průzkumné práce - IGP rešerše 68 000,- Kč 1

B.l. Vypracování konceptu dokumentace pro stavební povolení - 
podklad k majetkoprávnímu projednání

""" ""lt ■ t" ’u" " 1 " " " "’T 1 1
318 000,“ KčI

1T. .......... , .......- .......... ,........
B.2. Vypracování dokumentace pro stavební povolení v 
podrobnosti DPS - (DSP/DPS) - čistopis

775 000,’ Kč

C.l. Inženýrská činnost za účelem povolení stavby - projednání s 
vlastníky pozemků dle požadavku SÚ.

125 000,- Kč

C.2, Inženýrská činnost - zajištění dokladů pro povolení stavby 
řadů (sanace) 80 000,“ KČ i

... .......-..... ......................... . ....... —.....JJ
C.3. Inženýrská činnost - zajištění dokladů pro povolení stavby 
objektů

70 000,- Kč!
. . ......_.................. .................. I

D. Zpracování oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a technické specifikace stavby 39 000,“ Kč í

E. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby _ X 36 OOP,- Kč j

Cena celkem bez DPH 1 897 000,- Kč
DPH 21 % 398 370,- Kč

Cena celkem včetně DPH ................ .... .. 2 295 370f- Kč[

cena za přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení 
souhlasů nad stanovený počet 30 potvrzených souhlasu 
s vlastníky dotčených pozemků (v Kč/souhlas bez DPH)

3 000,“ Kč i
. 1

cena za vyhotovení smlouvy (nájemní smlouva, smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouva o budoucí 
smlouvě kupní) (v Kč/kus bez DPH)

1
5 000,- Kč! ‛ i$ . ... .... í

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění platném ke dni vystavení 
příslušné faktury.
4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a rádné 
realizaci díla.
4.3. Cena se muže změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny 
technického řešení vyvolaného objednatelem čl novými skutečnostmi, které nebylo možno 
předpokládat při podpisu smlouvy.

5. Platební podmínky
5,1, Objednatel nebude poskytovat zálohy,
Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po dokončení a předání jednotlivých Částí 
plnění díla objednateli. Platba za část „E. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby" bude 
uhrazena po ukončení zadávacího řízení na dodavatele stavby (tj. po podpisu smlouvy 
s vybraným dodavatelem)
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5,2. Faktura - daňový doklad na cenu dila, musí být vystavena po předání a převzetí 
příslušné části dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle 
den podpisu protokolu o předání a převzetí příslušné Části dokončeného díla zástupci obou 
smluvních stran. Faktura - daňový doklad musí být vystavena do 10 dnu ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění.
5.3. Splatnost faktur je 14 dnů od doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má 
za to, že faktura byla doručena do tří dnu po odeslání.
5,4. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura - daňový doklad.

Tento účetní - daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 28 odst.2. Zákona 
č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

5.5, Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo 
jí vrátit před ukončením Ihůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě 
se přeruší doba splatnosti a nová Ihůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené 
faktury objednateli.

6. Spolupráce při prováděni díla
6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí potřebné pro úspěšnou realizaci díla, 
a to v rozsahu, který lze vzhledem k jejich smluvnímu postavení očekávat.
6.2. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností a na jejím plnění závisí včasné 
a rádné splnění závazků zhotovitele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
součinnosti není zhotovitel v prodlení s termínem předání předmětu dila dle čl. 3. SoD.
6.3, Pokud jsou kterékoliv ze smluvních stran známy skutečnosti, které ji brání nebo budou 
bránit, aby dosáhla svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemné 
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých 
možností všechny ^okolností, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich 
smluvních povinností.

6.4. Před zahájením realizace prací na příslušné části díla proběhne vstupní konzultace 
s objednatelem, při které bude projednána přesná specifikace zadání a smluvní strany 
se vzájemně ujisti, že specifikaci zadání chápou stejně. O této konzultaci bude proveden 
zápis, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Konzultace musí proběhnout 
do 14 dnů od oboustranného podpisu smlouvy.

6,5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu přípravy 
a realizace prací, dále také k projednání spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem 
potřebné pro splnění zakázky, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se 
uskuteční V termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla Ix 
měsíčně.

7. Záruční doba
7.1, Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v souladu s platnou legislativou, ČSN 
a dohodnutými standardy. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

7.2. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce:
a) u projektové dokumentace a inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení 

až do doby nabytí právní moci stavebního povolení,
b) u projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby včetně 

výkazu výměr dle vyhlášky 169/2016 Sb. v platném znění
až do doby řádné kolaudace stavby.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele zápisem o vadě bez 
zbytečného prodlení po jejich zjištění nejpozději do konce záruční doby.

Stane 8 -celken ,1



7,4. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění reklamovaných vad bezodkladně. Náklady 
ha odstranění vad ve sporných případech nese zhotovitel až do rozhodnuti soudu.

7.5. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto:

Nábřežní 90/4, ISO 00 Praha 5

Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení 
reklamace, zajišťují zástupci objednatele a zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.

8. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody
8.1. V případě prodlení kterékoli strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná 
strana právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Za nedokončení díla ve smluveném termínu je možné stanovit smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu 
o předání a převzetí. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo 
na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci.

8.3. Pro případ prodlení s odstraněním reklamovaných vad v termínu, který byi určen 
na základě dohody objednatele a zhotovitele díla, se stanoví pokuta ve výši 1000,- Kč 
za každý den prodlení.

8.4, Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení.

9. Prohlášení zhotovitele
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je 
pro tuto činnost v plném rozsahu kvalifikován.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou 
osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9.3. Zhotovitel zajistí, aby odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním 
rejstříku, nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské 
oprávnění, byly provedeny poddodavatelem s odpovídající odbornou způsobilostí.
9.4. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady potřebnými 
pro řádné plnění díla, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu 
plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní 
cenu uvedenou v této smlouvě.

9.5, V případě, že budou kterékoli částí díla podléhat ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva 
související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném 
pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele 
zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá 
majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence"). 
Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny 
za plnění. Strany si výslovně sjednávají, že v případě potřeby uzavření jakékoli další licenční 
nebo obdobné smlouvy, bude tato sjednána pro objednatele bezplatně, neboť veškeré 
případné ceny licencí jsou zahrnuty jíž v ceně díla,
9.6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.



10. Odstoupení od smlouvy
104. Zhotovitel ; objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu $ ustanovením 
§ 2002 Občanského zákoníku, a to zejména z důvodů hrubého neplnění smluvních závazku 
druhou stranou.
Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluví strany.

10.2. Objednatel muže odstoupit od smlouvy zejména pokud:
• zhotovitel upadl do insolvence,
• zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla (> 30 kalendářních dnu), 

avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazku zhotovitele předem 
písemně upozornil a poskytl odpovídající Ihůtu k nápravě.

10,3. Zhotovitel muže odstoupit od smlouvy především pokud je objednatel v prodlení 
s placením podle této smlouvy delším než 30 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění 
smluvních závazku objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající Ihůtu 
k nápravě.

10.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty.

10,5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také 
hodnotu prací, které dosud nebyly fakturovány, ovšem vždy pouze při ukončení prací 
na příslušné etapě díla (po nabytí právní moci stavebního povolení, po předání dokumentace 
pro provedeni stavby).

11. Závěrečná ujednání
11.1, Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve 
dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení.
11.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

11.3. Tato smlouva a vztahy zní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisu.

11.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou 
u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.

11.5. Je-li ’ nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné čí neúčinné, 
nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní 
strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

11.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 
sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou 
písemných dodatku podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou 
formou smluvní strany vylučují.



V Jihlavě, dne

Za objednatele:
V Praze, dne 27, 4. 2022

Za zhotovitele:

Mgr. Roman Fabeš 
předseda předsednictva 

Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D. 
ředitel divize 02


