
Příloha E4 

Položkový rozpočet projektu 
podaného v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 

2020, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 2 písm. b) Podpora rybářství a rybníkářství na území 

Ústeckého kraje 

Žadatel:  

Sídlo, bydliště: 

IČ: 

DIČ: 

Český rybářský svaz – Místní organizace Litoměřice, zapsaný spolek 

Litoměřice, Velká Mlýnská 2, PSČ 412 01 

Název projektu: 
Obnova materiálního zázemí pro rybochovná zařízení ČRS MO Litoměřice 

 

Maximální podíl podpory 80 % celkových vynaložených nákladů 

Položky rozpočtu Hrazeno  
z dotace Kč 

Hrazeno  
z jiných zdrojů Kč 



Nákup materiálu (z toho rozepsat) 

- 1x bedna přepraví plastová PP 1,5 
(1,35)x1x0,7 m s prokysličováním  -
na přepravu živých ryb 

- 1x redukční ventil na kyslíkovou 
bombu Constant 200/10 bar 

- 1x průtokoměr 0 – 5 l/min 

- 1x držák průtokoměru na kyslík 
s krytem – nerez 

- 1x hadice na propojení kyslíku nebo 
vzduchu 8x3,5 mm 

- 1x Přívěsný vozík pro přepravní 
bednu – bržděný, 1000 kg 

- 1x Rukáv vysazovací 6 m k plastové 
bedně, s rámem  

- 4x káď laminátová obdélníková 530 l, 
130x94x58 cm – silná 

- 6x koš laminátový zesílený (vanička) 
s ocelovým železným rámem, objem 
60 litrů 

- 1x agregát k odlovu ryb bateriový, 
zádový 

- 1x keser malý, oka 8 mm, hloubka 30 
cm, rám nerezový, průměr 35 cm, 
oblouk 

- 1x keser malý, oka 10 mm, hloubka 
30 cm, rám nerezový, průměr 35 cm, 
oblouk 

- 1x keser malý, oka 8 mm, hloubka 30 
cm, rám nerezový, průměr 35 cm, 
půloblouk 

- 1x keser malý, oka 10 mm, hloubka 
30 cm, rám nerezový, průměr 35 cm, 
půloblouk 

- 4x keser kaprový, rám nerez průměr 
53 cm, výplet ruční oka 30/3 mm, 
hloubka 43 cm, oblouk 

- 4x keser kaprový, rám nerez průměr 
43 cm, výplet montovaný oka 30 mm, 
hloubka 40 cm, oblouk, silný 

- 4x keser kaprový, rám nerez průměr 
43 cm, výplet ruční oka 40/3 mm, 
hloubka 43 cm, půloblouk 

- 6x boty lovecké gumové, zateplené, 
černé (do třísel) 

- 6x zástěra pogumovaná, černá 
s lemem 

- 12x rukávníky pogumované, černé, 
gumotextilní, délka 38 cm 

- 1x třídička na plůdek – platová, 
plovoucí s výměnnými rošty 
s mezerami 8,10,13,16 a 19 mm 
 

- 16x násada na keser, délka 150 cm, 
s kuželovou tulejí, průměr 40 mm 
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- 1x lovná rukojeť k bateriovému 
agregátu 

- 1x nástavec 1300 mm – dural 
k agregátu 

- 1x anoda – podběrák bateriovému 
agregátu – měď, bez výpletu 

- 1x akumulátor 12V/7Ah k agregátu 
- 1x anoda – omračovací ploténka 

dural 
- 1xdielektrické rukavice 500V 
- 1x nabíječ akumulátoru 12V/7Ah 

 
 
 

 
  1.932,13 
 
     861,52 
 
     847,00 
     
     890,56 
     
     563,38 
     473,35 
  1.829,52 
 

 
     483,03 
 
      215,38 
 
      211,75 
     
      222,64 
     
     140,84 
     118,34 
     457,38 

Nákup prací a služeb (z toho rozepsat) 

 
 
 
 

 
--- 

 

 
--- 

Ostatní náklady (z toho rozepsat) 

 
 
 
 

 
 

--- 

 
 

--- 

Celkem 
 

 
153.331,76 

 
  38.332,95 

Financování projektu Kč % z celkových 
nákladů 

Vlastní zdroje  

38.332,95 

 

20% 

Ostatní zdroje      0,00  

Požadovaná dotace  

153.331,76 

 

80% 

Projekt celkem  

191.664,71 

 

100% 

 

Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Bude - nebude* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného 

správce daně.  

 

V Litoměřicích dne: 10. 2. 2017 

 

 

 Podpis statutárního zástupce žadatele 

 

 

 


