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Město Nové Město na MoravDoo29 fj5 2019

PoČet

Žádost o poskytnutí índivíduální dotace
investiční jAN

neinvestiční JANO*

Identifikace žadatele:

A) Fyzická osoba:

Jméno a příjmení, titul:

Datum narozeníllČ:

Adresa bydliště/sídlo:

Registrace:

Kontakt — Č.telefonu:

E-mail:

Plátce DPH (označte): ANO NE

8) Právnická osoba

Název: OREL jednota Nové Město na Moravě
Sídlo:

Hájkova 403, 59231 Nové Město na Moravě

iČ: 48895920

Registrace: L 18613 vedená u Krajského soudu v Brně

Právní forma: podružný spolek

Kontakt (Č.telefonu, e-mail): tel.: +420 724056825, bretislav.wurzel@seznam.cz —

Plátce DPH (označte): ANO

Statutární zástupce:

Jméno a příjmení, titul: RNDr. Břetislav Wurzel

Funkce: starosta jednot

Kontakt — č.telefonu: tel. +420 724056825

E-mail: bretislav.wurzel@seznam.cz
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Bankovní spojení žadatele:

Název a kód banky: Fio banka, as., V Celnici 1028/10, 71721 Praha 1 / kód 2070

Číslo účtu: 2800777108 / 2010

Celkové náklady (V tis. Kč): 13275
z toho:

1) Vlastní zdroje (v tis. Kč): 3036

2) Jiné zdroje — uveďte jaké fv
tis. Kč): dotace MŠMT 5539

Výše dotace (v tis. Kč): 4700

Účel použití:
stavba Víceúčelový sportovní areál OREL Nové Město na Moravě -

I. Etapa

Stanovení doby realizace: 1.7.2019 - 30.6.2020. dotace z rozoočtu města NMNM 2020

Odůvodnění žádosti:

V rámci přípravy stavby jsme měli také uzavřené výběrové řízení na dodavatele stavby na období tři
roků a SOD za cenu 9630 tis. Kč podmíněné poskytnutím dotace MŠMT. Po oznámení MŠMT o
možnosti dotace nám dodavatel na naši výzvu sdělil, že od uzavřené smlouvy o dílo odstupuje. Jako
důvod uvedl, že není schopen stavbu realizovat ve stavební sezóně 2019 (2020) za nabídkové ceny
roku 2016 původního výběrového řízení.
Pro možnost získání dotace jsme tedy urychleně zahájili nové VŘ a ze tří nabídek vybrali nového
dodavatele stavby, se kterým bude uzavřena SOD za cenu 13275 tis. Kč.
Naše žádost na MŠMT byla podána v parametrech původně platné SOD, nová SOD však je na
smluvní cenu vyšší s ohledem na stav dodavatelských cen na stavebním trhu v současné době.
Přislíbená dotace MŠMT toto navýšení nemůže již dokrýt. Další informace jsou uvedeny v dopise
Orla jednoty Nové Město na Moravě adresovaném Radě města a Zastupitelstvu města přijatém
podatelnou MěÚ NMNM 29.5.2019.

Seznam povinných příloh:
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I. Žadatel, který je právnickou osobou doloží identifikaci:
1) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení. Jedná se
například o výpis usneseni zastupitelstva obce o zvolení starostou, jmenovací dekret, zápis z Členské
schůze spolku, výpis z rejstříku atd.

viz přílohy - 1 list

2) osob, s podílem v této právnické osobě
viz přílohy - 1 list

3) osob, v nichž má přimý podíl, a výši tohoto podílu ( např.v %‚..). Jedná se o seznam právnických
osob, v kterých má žadatel podíl, je jejich členem apod.

Uvedené náležitosti dle bodu 2) a 3) lze doložit jako prostý přehled potvrzený osobou oprávněnou
jednat jménem žadatele. Pokud jsou údaje dle bodů 2) a 3) pro žadatele irelevantní, uvede žadatel
rovněž tuto skutečnosti.

viz přílohy - 1 list

II. Čestné prohlášení žadatele o vyrovnání závazků
viz přílohy - 1 list

III. Fyzická- podnikající osoba doloží doklad o existenci své osoby
Dokladem může být např. Zřizovací listina, výpis z rejstřiku (obchodního, veřejného,a pod.), registru
(živnostenského, MK ČR apod.) ne starší 6 měsíců

IV. Položkový rozpočet

viz přilohy - 5 listů (fy Staredo)
V. Doklad o zřízení účtu
(např. smlouva, poslední
výpis z účtu apod.) viz přílohy - 1 list

Vl. Ostatní přílohy) korespondence MŠMT -4 listy
dopis Orla NMNM zastupitelstvu a radě NMNM - 1 list

Iv Novém Městě na Moravě I
Dne 27.5.2019 I

taitárního zástupce),
případně i razítko RNDr. Břetislav Wurzel, starosta jednoty

* vyberte vhodnou formu
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Příloha žádosti o investiční dotaci

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O VYROVNÁNÍ ZÁVAZKŮ

Prohlašuji tímto, že fyzická I právnická osoba

jméno I název OREL jednota Nové Město na Moravě

adresa I sídlo Hájkova 403, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ:48895920 DIČ:

RČ:

případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození)

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení u místně příslušného
finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení
a zdravotních pojišt‘oven žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádná závazky po lhůtě
splatností vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují závazky vůči Fondu národního majetku,
Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu,
zdravotním pojišťovnám a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání dlužných závazků

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě
splatností vůči státnímu rozpočtu a městskému rozpočtu.
V případě, že byly v předchozím roce poskytnuty finanční
prostředky z rozpočtu města i státu, byly ve stanoveném termínu
řádně vyúčtovány

- nemá na majetek vyhlášen konkurz nebo není podán návrh na
konkurz a žadatel není v likvidaci

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení
a je si vědoma možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost
nebo uvede-Ii nepravdivý údaj.

V Novém Městě na Moravě, dne 27. 5. 2019

RNDr. Břetislav Wurzel

starosta jednoty



Příloha žádosti o investiční dotaci

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o majetkových podílech

Prohlašuji tímto, že fyzická I právnická osoba

jméno I název OREL jednota Nové Město na Moravě

adresa I sídlo Hájkova 403, 592 31 Nové Město na Moravě

iČ: 48895920 DIČ:

RC:

případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č pasu, datum narození)

- nemá žádné osoby, které by měly podíl v této právnické osobě
(tj jedná se o osobu, která je společníkem (nikoli členem)
právnické osoby, žadatele o dotaci. Podíl společníka a jeho výše je
zapsána v obchodním rejstříku)

- nemá přímý podíl v jiné právnické osobě (tj. jedná se o osoby, které
jsou s žadatelem o dotací v obchodním vztahu a mají z jeho
podnikání nebo jiné výdělečné čínnosti prospěch, který se liší od
prospěchu, který by byl získán mezí nezávislými osobami v běžných
obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek)

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení
a je si vědoma možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost
nebo uvede-Ii nepravdivý údaj.

V Novém Městě na Moravě, dne 29. 5. 2019

RNDr. Břetislav Wurzel

starosta jednoty

(jméno, podpis, funkce)



KRYCÍ UST NABÍDKY

údaje o uchazeči:

„VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL OREL NMNM“

Název: STAREDO s.r.o.

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Sídlo: Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

Statutární orgán: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti

Kontaktní osoba uchazeče:

Jméno a příjmení: big. Zdeněk Kutra, jednatel společnosti

Telefon: 724143323

Fax: 566522954

E-mail: kutra@staredo.cz

Datová schránka: 5d536sw

‚
‚ STAREDO s.r.o.Uplna adresa pro -

- Marsovska 1358postovni styk na uzemi
-

. 59231 Nove Mesto na MoraveCeske republiky:

Nabídková cena:

Nabídková cena bez DPH Samostatné DPH v sazbě 21 % Nabídková cena včetně DPH

10 971 000,- Kč 2 303 910,- Kč 13 274 910,- Kč

V Novém Městě na Moravě, dne 10. 5. 2019

DgitáIně podepsal
Ing. Zdenek Ing. Zdeněk Kutra

V .-
Datum:2019.05.13

1u Lra 09:00:38 +02‘OO‘

S TAR E D O s.r.o.
Maršovská 1358

59237 Nové Město na Mor.
iČ: 28270495 0CZ28704g5,/

Ing. Zden‘k Kutra, jednatel společnosti

Příloha Č. 3 Zadávací dokumentace



Stavba:

Uchazeč:

REKAPITULACE CENY

Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM

I STAREDOsro

S T AR E
MarYďa I .B

52 31 N6Vé M‘.sto ra Mor

iČ 2827D4 DIL CZ27W

(JJI. iť-‘ i TZ4

VÝKAZ VÝL HLAVNÍ

VÝKAZ VÝMĚR DOPLŇKOVÝ

Cena celkem za stavbu

13 166 527,88

108 382,12

:3(1
.._J J

VNo‘€1
‚-‚‚

HT ‚1Jp- OWi)

4O.5.17

Ing.
Zdeněk
Kutra

DgitáIně
podepsal Ing.
Zdeněk Kutra
Datum:
2019.05.13
09:13:45 +02‘OO‘
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VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: 2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15% 0,00
Základ pro DPH 21 % 10 881 428,00
DPH 21% 2285 700,00

Cena celkem za stavbu 13166 528

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

1 J,4
D.1.4i.a Přípojkavodovodu 44811 D 37034 7777 0,3
Di.4.1.b Připojkakanalizace 90296 O 74624 15677 0,7
D.1.4.1.c Zdravotechnickéinstalace 430072 O 355431 74641 3,3
D.1.4.7.d Dešťová kanalizace 447 460 O 369 602 77 658 3,4
Di 4.3 Ústřední vytápěni 262 708 O 217 114 45 594 2,0
D.l4.4.a Plynovodní přípojka 86 365 O 71 376 14 989 0,7
D.1.4Ab Vnitřní plynovod 39 219 32413 6 807 0.3

Celkemzastavbu 13166528 O 10881428 2285100 700,0

STARE .o.
Maršovsj

59231 Nov Asto na Mor.iČ: 2827D 0lč CZ2327fl495

Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. Stránka I z 33



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2901 Víceúčelový sportovní areál Orel NMNM

ObjekL 02 Doplněk rozpočtu

Rozpočet: OJ Rozpočet

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Rozpis ceny Celkem

HSV 77 006,40

PSV 72 565,60

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 89 572,00

Rekapitulace_dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 89 572,00 CZK

Základni DPH 21 % 18 810,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 108 382,00 CZK

v dne í

S T AR E D Ö s.r.o.
Maršovská 1358

5G 31 1cvé Msď?l Mor.
I‘ 2327C45

Za z tovitele Za objednatele
ĺ
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Rekapitulace dílů

62 Úpravy povrchů vnějši HSV 59 297,00 66

713 Izolace tepelné PSV 12 565,60 14

Cena celkem 89 572,00 100

úpravy povrchu, podlahy

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 2z3





Potvrzení o vedení účtu

OREL jednota Nové Město na Moravě

Druh dokladu totožnosti fo

zapsaná v, vedeném, sp. Zn.:

Trvalý pobytlsidlo, Ulice ÷ Čp. Město, obec;

l-Iájkova 403 fNové Město na Moravě

Jednajícílzastoupen; Jméno a příjmenííObchodni firmalNázev;

Lukáš Německý

Druh dokladu totožnosti: OP Číslo: 201972777

Potvrzujeme, že výše uvedená osoba je k dnešnímu dní majitelem účtu č. 280077710312010 vedeného společnosti
banka, as.

bankovní spojeni účtu:

CZK v České republice; 2800777108/2010
jiné měny a mezinárodní platby; BAN; CZ06201 00000002300777108, SWIFT/SIC FIOBCZPPXXI

Vežďáře nad Sázavou, dne 25. 11.2016

ti!

/

zě banku
Cerrnanova, Iveta

1) zkratka státu dle Seznamu, 2) ned-h. datum narozeni. 3) není třeba e,piňovat, e-it shodni s adresou trvalého pobytu 4) obČané ČR občanuk prbkaz obnnu
nych zemi EU cestovni pan nebo občanský prukuz. ostatni ceslouc pas 5) dalS Ůdaie O zástupci uveďte v příloze 6) e připadá FO-podnikatoio ČOS‘ ohČhcdni

jméno 7) platná ke dni zřízeni účtu pro minimální zustatek na účtu

Jméno, přijmení,IObchodni firma/Název

vedeného u: Fio banka, as., iČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsana v obchodním
refstřiku vedeném e.jstřikovýrn soudem v Praze, SpiS. zn S. vložka 2704).

majitel účtu
Fia banka

Stát. přísl. R.č./IČ:

0048895920

[atnÝdo:

PS« Stát;

59231 Česká republika

R.č. lIČ;

8209274810

Platný do: 1.7.2023Země vydáni: CZ
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Oddělení investic a infrastruktury ve sportu

[\7 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

________________________

Vážený pan
Břetislav Wurzel, starosta jed noty
Orel jednota Nové Město na Moravě

Hájkova 403

592 31 Nové Město na Moravě
Cislo jednací

______________________________________________

MSMT- 10629/2019-2

Vyřizuje/telefon

Mgr. Yvona Halamová/234 812 724

V Praze 26. 03. 2019

VÝZVA K DOLOŽENÍ DALŠÍCH PODKLADŮ
PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR
na rok 2019/2020

Dne 22. 10. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jakožto poskytovatel obdrželo

žádost o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) Orel jednota Nové Město na Moravě,
IČ: 48895920, se sídlem Hájkova 403, 592 31 Nové Město na Moravě (dále jen „žadatel“),

evidované pod Č. j. MSMT-10629/2019-1 na akci „Stavba víceúčelového sportovního areálu
OREL Nové Město na Moravě“ v rámci Výzvy V3 Sport, investice 2019/2020 Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s Podprogramem 133D531 Podpora materiálně
technické základny sportu — ÚSC, SK a TJ (dále jen „výzva“).

Sdělujeme Vám, že u výše uvedené žádosti byla ukončena formální kontrola, věcné hodnocení

a následně byla akce předběžně navržena k financování v rámci uvedené výzvy. V souladu

s 14 k) odst.3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Vás MŠMT (dále jen
„poskytovatel dotace“) vyzývá k doplnění povinné dokumentace.

1) POVINNÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI AKCE

- ověřená kopie dokladu o zřízení zvláštního účtu u bankovního ústavu
vymezeného pouze pro účel financování schválené investiční dotace MŠMT
pro Výzvu V3 (pouze pro prostředky státního rozpočtu)

- investiční záměr pro realizovanou akci v aktualizovaném znění s rozdělením

financování vlastních zdrojů v jednotlivých letech

(viz. http://www.msmt.cz/sport-1/investice)

tel. ústředna: +420 234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30
Elektronická podatelna: posta cmsmt.cz
%LflA%AK niernt r,
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Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy
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- prospekt či jiný dokument vystihující technické parametry - v případě, že
součástí novostavby je jako uznatelný výdaj prvotní vybavení mobiliářem
(např. nábytek)

- úředně ověřený výpis z katastru nemovítostí a snímek z pozemkové mapy - pro
všechny pozemky dotčené stavbou — není dostačující pouze informace
o pozemku (ne starší než 3 měsíce)

- platná smlouva při nájmu či výpůjčce pozemku (viz. Právní podmínky —

Dokumentace podprogramu 133D531), včetně případných dodatků
- doklady k zajištění dofinancovánído úrovně celkových nákladů akce—povinná

spoluúčast na financování akce (viz. Finanční podmínky - Dokumentace
podprogramu 133D531), v případě spoluúčasti třetího subjektu je nutné
usnesení příslušného orgánu, oprávněného rozhodovat (viz. Povinné přílohy —

Doku mentace podprogramu 133D531)
- potvrzení místně příslušného finančního úřadu, že žadatel nemá daňové

nedoplatky a jeho majetek není zatížen zástavním právem (ne starší než 3
měsíce)

- potvrzení místně příslušné správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá
nedoplatky na sociálním pojištění (ne starší než 3 měsíce)

- kopie stavebního povolení, ohlášení stavby nebo jiného dokladu vydaného
stavebním úřadem v rámci stavebního řízení - vydaného na příjemce dotace

- stanovisko stavebního úřadu, že stavba nepodléhá stavebnímu řízení -

v případě, že nebude vydáváno stavebním úřadem kolaudačního rozhodnutí,
vydaného na příjemce dotace

- aktuální fotografie Cv rozsahu 3-4 ks), týkající se požadované akce a vystihující
současný stav

- kopie protokolů z průběhu výběrového řízení — (seznam podaných nabídek,
zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, kopie rozhodnutí zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky) — zadavatel v rámci realizace musí dodržet
podmínky viz. Kritéria pro zadání akce — Dokumentace podprogramu
133D531

- kopie smlouvy o dílo, včetně harmonogramu prací, případně jiného druhu
oboustranně podepsaného smluvního závazku uzavřeného s vítězem veřejné
zakázky, jak ze strany dodavatele, tak i ze strany zadavatele

- položkový rozpočet, který je přílohou příslušného smluvního vztahu
- žadatel je povinen poskytnout další dokumenty vyžádané poskytovatelem

dotace.

tel. ústředna: ÷420 234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30
Elektronická podatelna: posta@msmt.cz
afla,U, mcmt e,
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2) DOPLNĚNÍDOKUMENTACEAKCE

Doplnění povinné dokumentace zasílejte v listinné podobě prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
odbor sportu, oddělení investic a infrastruktury ve sportu, Karmelitská 529/5, Praha 1,
nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek, ID datové schránky:
vidaawt, nebo osobním doručením na podatelnu MŠMT v pracovních dnech od 8:00 do
15:00 hodin. Požadovanou dokumentaci současně zasílejte i na CD (případně jiném
datovém nosiči).

Obálku zásilky označte slovy „V3 - Podprogram 133D 531 — doplnění pro realizaci akce“,
na obálku uveďte odesílatele, včetně adresy a jména administrátora, který Váš projekt
vyřizuje: Mgr. Yvona Halamová.

3) KONEČNÝ TERMÍN PRO PŘEDÁVÁNÍ DOKUMENTACE

Doplnění povinné dokumentace doručte nejpozději do 31. května 2019 (razítko pošty

nebo podatelny MŠMT), pokud MŠMT nerozhodne jinak.

Rozdělovník:

1. Spis sp. Zn. MSMT- 10629/2019

2. Orel jednota Nové Město na Moravě

tel. ústředna: +420 234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30
EIektronick podatelna: posta@msmt.cz
*nin*i rncrnt e,

Mgr. Yvona Halamová

oddělení investic a infrastruktury ve sportu
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Vážený pan
RNDr. Břetislav Wurzel, starosta jednoty
Orel jednota Nové Město na Moravě
Hájkova 403
59231 Nové Město na Moravě

Cislo jednací

____________________________________________________

MSMT- 10629/2019-3

Vyřizuje/telefon

Mgr. Yvona Halamová/234 812 724

V Praze 24. 05. 2019

Věc: Prodloužení termínu dodání povinné dokumentace pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vážený pane starosto,

na základě Vaší žádosti ze dne 22. 05. 2019 ve věci prodloužení termínu dodání povinné dokumentace
pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace pro Orel jednota Nové Město na Moravě
IČ: 48895920, se sídlem Hájkova 403, 592 31 Nové Město na Moravě, evidované pod
Č. J. MSMT-10629/2019-1 na akci „Stavba víceúčelového sportovního areálu OREL Nové
Město na Moravě“ Vám sděluji, že z důvodu Vámi uvedených v souvislosti s výběrovým
řízením, stanovuje poskytovatel nový termín k předložení povinné dokumentace pro vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 12.07.2019. Prosím, aby jste veškeré doklady kvydání
rozhodnutí zaslali současně. Upozorňuji, že vyčerpání dotace z MŠMT je do 12.12.2019 a tento
termín nelze měnit.

$ pozdravem

Mgr. Yvona Halamová

oddělení investic a infrastruktury ve sportu

tel. ústředna: +420 234 811 111
Podatelna pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30
Elektronická podatelna: posta@msmt.cz
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