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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
A1 Informace o žadateli

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

I.V:

Ve Vrbici

II.Dne:

31.10.2011

III.Jméno a příjmení a podpis žadatele 
     (statutárního zástupce)

 Ing. Ladislav Konůpek (starosta obce)

IV.Razítko žadatele

V0101.01 11PRV0000000008417 Kolo příjmu: 14

Razítko místa příjmu žádosti

5.Osa:

III

6.Sk.opatření:

III.2.

7.Opatření:

III.2.1.

8.Podopatření:

III.2.1.1.

9.Název opatření resp. podopatření:

Obnova a rozvoj vesnic

10.Záměr:

b

11.Název záměru:

Vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu

12.Název projektu (max. 100 znaků i s mezerami):

Vodovod Vrbice

13.Pracoviště SZIF příslušné k administraci žádosti:

RO Hradec Králové

Údaje o žadateli 14.* Právnická osoba /  Fyzická osoba 15.* Plátce DPH /  Neplátce DPH

Právnická osoba:
16.Název:

Obec Vrbice

17.Právní forma:

801-Obec nebo městská část hlavního města Pr

Fyzická osoba:
18.Titul před: 19.Jméno: 20.Příjmení: 21.Titul za:

22.Rodné číslo:

/

23.Datum narození:

Právnická i fyzická osoba:
24.IČ:

00578649
25.DIČ (je-li přiděleno):

CZ00578649

Sídlo firmy (PO)/trvalé bydliště (FO) - dle výpisu z obchodního rejstříku resp. jiného osvědčení právního statusu
26.Ulice: 27.Č.p.:

25
28.Č.o.: 29.PSČ:

5 0 7 0 3

30.Obec:

Vrbice

31.Část obce/městská část: 32.NUTS 4/ LAU 1 (okres):

Jičín

33.Telefon:

+420 493 555 187

34.Fax: 35.E-mail:

obec.vrbice@seznam.cz

Adresa pro doručování (vyplňuje se pouze, je-li odlišná od trvalého bydliště - FO, resp. sídla firmy - PO)

36.Ulice: 37.Č.p.: 38.Č.o.: 39.PSČ: 40.Obec:

41.Část obce/městská část: 42.NUTS 4/ LAU 1 (okres):

Kontaktní odpovědné osoby pro poskytování informací

43.Titul před:

Ing.

44.Jméno:

Ladislav 

45.Příjmení:

Konůpek

46.Titul za:

47.Telefon:

+420 493 555 187

48.Mobilní telefon:

+420 723 948 104

49.Fax: 50.E-mail:

obec.vrbice@seznam.cz
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A2 Struktura financování projektu
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V0101.01 11PRV0000000008417 Kolo příjmu: 14

Struktura financování projektu

3. Celkové výdaje projektu 1 7 8 9 8 0 6 0 Kč

4. Výdaje, na které není požadována dotace = hodnota pole 3. - hodnota pole 5. 2 9 8 3 0 1 0 Kč

5. Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace 1 4 9 1 5 0 5 0 Kč

6. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace = hodnotě pole 13. na straně B3 1 4 9 1 5 0 5 0 Kč

7. Procento dotace 9 0 %

8. Dotace = hodnota pole 6. x hodnota pole 7. / 100 1 3 4 2 3 5 4 5 Kč

9. Příspěvek společenství - EU (%) - stanoveno ve specifické části Pravidel pro žadatele 7 5 %

10. Příspěvek společenství - EU (Kč) = hodnota pole 8. x hodnota pole 9. / 100 1 0 0 6 7 6 5 8 Kč

11. Příspěvek z národních zdrojů (%) - stanoveno ve specifické části Pravidel pro žadatele 2 5 %

12. Příspěvek z národních zdrojů (Kč) = hodnota pole 8. x hodnota pole 11. / 100 3 3 5 5 8 8 7 Kč

Průběžné financování

13.* Průběžné financování

Termín předložení průběžné žádosti o proplacení

14.Měsíc a rok předložení průběžné žádosti o proplacení:

4.2013



Žadatel vyplňuje pouze bíle podbarvená pole * Žadatel označí křížkem

/ / / /
1.Registrační číslo žádosti

Strana 3 z 9

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
B1 Popis projektu - všeobecná strana

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz
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Projekt
3.Popis projektu:

Projekt řeší výstavbu vodovodu v obci Vrbice. Obec má trvalé problémy se zásobováním obyvatel pitnou vodou, jak množstvím, tak kvalitou.  V obci 
Vrbice bude vybudována nová vodovodní síť, která bude napojená ve východní části obce Milíčeves na vodovodní síť obce Slatiny. Stavba začíná 
napojením na vodovod Slatiny - Milíčeves - Malá strana na okraji sousední obce Mílíčeves. Dále pokračuje v extravilánu polní cestou směrem k lesu 
"Slatinský les - Dub". Podél lesa, na okraji pole a v polní cestě pokračuje až k silnici vedoucí z Butovse do Vrbice, kterou podchází a přibližně cca 4m 
od kraje silnice v poli pokračuje až k zástavbě obce Vrbice. Zde přechází trasa vodovodu do silnice a při levém okraji silnice vstupuje do intravilánu 
obce Vrbice. Vodovodní řady jsou vedeny na celém území obce. Trasa řadů je umístěna v převážné míře v komunikacích a v zelených pásech okolo 
komunikací.   
Celková délka nově budovaných vodovodních řadů je 4 150 m.  
Výstavbou vodovodu dojde ke stálému přísunu pitné a požární vody a ke zlepšení kvality pitné vody. Vodovod bude sloužit jako veřejný vodovod. 

4.Popis výchozího stavu a zdůvodnění projektu:
Obec Vrbice leží cca 10km jihovýchodně od města Jičín v nadmořských výškách 249 - 254 m n.m. Obec má 97 trvale bydlících obyvatel v 35 domech 
vedených pro trvalé bydlení. V obci se také nachází 34 nemovitostí určených pro individuální rekreaci cca 102 obyvatel. Převážná část rekreantů se 
zde zdržuje celoročně. Zástavba Vrbice je venkovského charakteru a je z větší části soustředěná podél hlavní komunikace.  
Obec Vrbice má trvalé problémy se zásobováním pitnou vodou, co se týká kvality a množství. Obyvatele obce jsou zásobování vodou z vlastních 
studní. Voda ve studních však svým složením a kvalitou neodpovídá požadavkům pro pitnou vodu. Přesto ji obyvatelé běžně jako pitnou vodu užívají. 
V letních měsících a v období sucha je však nutné zásobovat obec vodou pomocí cisteren nebo balené vody. V neposlední řadě bude nově vybudovaný 
vodovod sloužit  i pro dodávku požární vody. Z těchto důvodu je nutné vybudovat  veřejný vodovod, který zajistí stálý přísun vody v požadované 
kvalitě a množství. Bez vybudování veřejného vodovodu není možný další rozvoj obce.

5.Cíle projektu:

Vybudování nového vodovodu v obci, 
přivedení kvalitní pitné vody do obce, 
dodržení hygienické normy, 
připojení minimálně 90 % obyvatel obce, 
zásobení obyvatel v požadovaném množství a kvalitě pitnou vodou, 
zajištění zdroje požární vody v obci a okolí,  
umožnění dalšího rozvoje obce, 
splnění programu Královéhradeckého kraje, 
zlepšení způsobu života obyvatel

Celkový harmonogram projektu

Název aktivity/fáze
Harmonogram
Od: Do:

6.Realizace výběrového řízení 01.04.2012 31.07.2012

7.Realizace projektu 01.09.2012 30.11.2013

Termín předložení žádosti o proplacení

8.Datum předložení žádosti o proplacení:

15.12.2013

Místa realizace projektu

Objekt/předmět č. 1
9.Název:

Vodovod Vrbice

10.Právní vztah k předmětu dotace:

Vlastnické právo - výhradní vlastnictví

11.Ulice: 12.Č.p.: 13.Č.o.: 14.PSČ:

5 0 7 0 3

15.Obec:

Vrbice

16.Část obce/městská část: 17.NUTS 4/ LAU 1 (okres):

Jičín

18.Katastrální území:

Vrbice nad Cidlinou

19.Parcelní číslo/čísla:
Vrbice: st.p. 1/1, 41, 42/1, 63, p.p.č., 53, 78/4, 79, 87, 389, 416/1, 484/4, 561/1, 561/12,561/13, 561/44, 561/45, 561/46, 561/47, 573, 584, 585, 
586/1, 591/1, 610, 616, p.p.k., 390, 403, 418, 586/2, 587,  

20.Popis umístění projektu:

Ostatní k.ú., jichž se projekt týká: (Milíčeves) 328/1, 328/2, 328/4, 328/5, 328/6, 328/7, 331/1, 331/2, 333/9, 333/11, 333/12, 623/1, 623/2, 
623/4, 623/9, 623/12, 623/13, 623/14, 623/15, 623/16, 623/17, 623/18, 623/19, 623/20, 623/21 (Butoves) p.p.č.187, p.p.k.109 
Vlastní stavba bude realizována v převážné míře v intravilánu a extravilánu obce Vrbice, zasahuje však na katastrální území obcí Milíčeves (napojení 
na stávající vodovod) a Butoves (trasa vodovodu). 

Zpracovatel projektu

Zpracovatel projektu - právnická osoba:
21.Název:

Zpracovatel projektu - fyzická osoba:
22.Titul před: 23.Jméno: 24.Příjmení: 25.Titul za:

Zpracovatel projektu - právnická i fyzická osoba:
26.Telefon: 27.Mobilní telefon: 28.Fax: 29.E-mail:
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Obec (obce), ve kterých je projekt realizován

Č.ř. 3.Obec 4.NUTS4 (okres) 5.Počet obyvatel 6.Nezaměstnanost % 7.Soustředěná podpora státu

1. Vrbice Jičín 97 78,0

Souhrn (průměr) 97 78,0

Počet obyvatel celkem 97

Věcné plnění

Č.ř. 8.Časový harmonogram 9.Rozsah stavebních prací ve fyzikálních jednotkách

1.

Technické řešení projektu

10.Věcně popište technické řešení projektu:

V rámci projektu bude vybudováno cca 4 150 m nového vodovodního potrubí. Potrubí hlavních řadů je navrženo z potrubí PVC PN 10 a pro protlak 
PE100 SDR 11 o dimenzi d 110. Potrubí vedlejších řadů je navrženo z potrubí PVC PN o dimenzi d 90 a PE100 SDR 11 o dimenzi d 63. 
Výpis navržených vodovodních řadů: 
Vodovodní řad V1: PVC 110x4,2 mm, celková délka 2 161,5 m,    PE 100 110x10,0mm  celková délka 21,0 m 
Vodovodní řad V2: PVC 110x4,2 mm, celková délka 1 203,8 m,    PE 100 110x10,0mm  celková délka 31,0 m 
Vodovodní řad V2-1: PVC 90x4,3 mm, celková délka 185,7 m,     
Vodovodní řad V2-2: PE100 63x5,8 mm, celková délka 48,5 m,     
Vodovodní řad V2-3: PE100 63x5,8 mm, celková délka 64 m,  
Vodovodní řad V2-4: PVC 90x4,3 mm, celková délka 271,7 m,     
Vodovodní řad V2-5: PE100 63x5,8 mm, celková délka 38 m,     
Vodovodní řad V2-6: PE100 63x5,8 mm, celková délka 122,5 m,       

Výsledky projektu

11.Stručně shrňte výsledky projektu:
Vybudování nového vodovodu v obci, 
přivedení pitné vody do obce, 
dodržení hygienické normy, 
připojení minimálně 90 % obyvatel obce, 
zásobení obyvatel v požadovaném množství a kvalitě pitnou vodou, 
zajištění zdroje požární vody v obci a okolí,  
umožnění dalšího rozvoje obce, 
splnění programu Královéhradeckého kraje, 
zlepšení způsobu života obyvatel

Hodnocené indikátory
Indikátory výstupu 
Sledovaný indikátor

12. 
Realizované akce (konkrétní údaje)

* ČOV Nová výstavba Kapacita 0 E.O.

Kanalizace Nová výstavba Počet napojených obyvatel 0 obyv.

Vodovod Nová výstavba Počet napojených obyvatel 1 9 9 obyv.

Komunikace Nová výstavba  Rekonstrukce/obnova Počet kilometrů 0 , 0 0 0 km

Parkové úpravy v obci Plocha 0 , 0 0 ha

Jiné/Uveďte 

Indikátory výsledku 
Sledovaný indikátor

13. Počet osob využívajících 
      zkvalitněné služby osob1 9 9

Výdaje, na které není požadována dotace

Č.ř. 14.Popis výdajů, na které není požadována dotace 15.Výše výdaje (Kč)

1. DPH z celkových nákladů 2 983 010

16.Celkem (= hodnota pole 4., strana A2) 2 983 010

Ostatní

17.Uveďte další údaje, informace, sdělení k projektu:
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Nákladová efektivnost

18. 
Vodovod Kč/osoba74 950

19. 
Kanalizace a ČOV Kč/osoba0

Podíl nově připojených osob k celkovému počtu obyvatel

20. 
ČOV %0

21. 
Kanalizace %0

22. 
Vodovod %205

23. V rámci projektu je nově budováno OZE * Ano Ne
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Činnosti, které budou v projektu řešeny - rozpis výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace

Č.ř. 4.Text 5.Kód 6.Výdaje (Kč) 7.VP/L/O

1.
Stavební a technologické výdaje na novou výstavbu vodovodů včetně vodovodních 
přípojek do délky 50 m pro veřejnou potřebu, vodních zdrojů a souvisejících objektů 001 1 4 6 1 5 0 5 0 Ostatní

Č.ř. 8.Text podkódu

1. Stavební a technologické výdaje na novou výstavbu vodovodů včetně vodovodních přípojek do délky 50 m pro veřejnou potřebu, vodních zdro

Č.ř. 9.Obsah výdaje - limit 10.Výdaje (Kč) 11.Jednotka 12.Počet jednotek

1.
Stavební a technologické výdaje na novou výstavbu vodovodů včetně 
vodovodních přípojek do délky 50 m pro veřejnou potřebu, vodních zdrojů a 
souvisejících objektů včetně doprovodných sítí technické infrastruktury

1 4 6 1 5 0 5 0

Č.ř. 4.Text 5.Kód 6.Výdaje (Kč) 7.VP/L/O

2. Projektová dokumentace 008 8 0 0 0 0 Ostatní

Č.ř. 8.Text podkódu

1. Projektová dokumentace

Č.ř. 9.Obsah výdaje - limit 10.Výdaje (Kč) 11.Jednotka 12.Počet jednotek

1. Projektová dokumentace pro obce do 500 obyvatel 8 0 0 0 0

Č.ř. 4.Text 5.Kód 6.Výdaje (Kč) 7.VP/L/O

3. Technická dokumentace 009 2 2 0 0 0 0 Ostatní

Č.ř. 8.Text podkódu

1. Technická dokumentace

Č.ř. 9.Obsah výdaje - limit 10.Výdaje (Kč) 11.Jednotka 12.Počet jednotek

1. Technická dokumentace pro obce do 500 obyvatel 2 2 0 0 0 0

13.Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč) 1 4 9 1 5 0 5 0
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Fotografie 1

Přehledná situace

Fotografie 2

Fotografie 3 Fotografie 4

Fotografie 5 Fotografie 6
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Čestné prohlášení žadatele při zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR

- prohlašuji, že všechny informace uvedené v Žádosti o dotaci jsou pravdivé,

- prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba má k datu zaregistrování Žádosti o dotaci vypořádány splatné závazky vůči SZIF,

- prohlašuji, že výdaje projektu, na které je požadována dotace, nebyly a nebudou po dobu vázanosti projektu na účel podpořeny z rozpočtových 
kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie,

- prohlašuji, že v žádosti uvedená právnická osoba k datu zaregistrování Žádosti o dotaci není v likvidaci a v posledních 3 letech u ní nebyl zjištěn 
úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- prohlašuji, že předložený projekt je v souladu s platnou právní úpravou,

- v Žádosti o dotaci uvedená právnická osoba se zavazuje plnit všechny podmínky pro poskytnutí finanční pomoci z Programu rozvoje venkova ČR 
stanovené Pravidly pro žadatele.

Čestné prohlášení žadatele, že pro realizaci projektu (či jeho jednotlivé části) má zajištěna potřebná stavební povolení, 
ohlášení stavby nebo jiná opatření příslušného stavebního úřadu

- prohlašuji, že pro část/části projektu, na kterou/které je dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby nebo jiné opatření stavebního úřadu, má žadatel zajištěna příslušná 
opatření stavebního úřadu, která jsou ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci pravomocná a platná.

- prohlašuji, že část/části projektu, na kterou/které je dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyžadováno 
stavební povolení či ohlášení k vodním dílům případně i povolení k nakládání s vodami, má žadatel zajištěna příslušná opatření vodoprávního úřadu, 
která jsou ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci pravomocná a platná.

Výše uvedená čestná prohlášení žadatel/příjemce dotace prohlašuje k datu zaregistrování Žádosti o dotaci. 
Jsem si vědom(a) případných právních důsledků nepravdivosti obsahu tohoto čestného prohlášení/těchto čestných prohlášení.

V ........................................................................ dne ...................................
                                  Vrbice 31.10.2011

Ing. Ladislav Konůpek
                       .......................................................................................................            ......................................................................... 
                                                 Jméno a příjmení (hůlkovým písmem)                                           Podpis žadatele (statutárního orgánu)

Čestné prohlášení musí být podepsáno pouze žadatelem osobně (v případě právnických osob pak prostřednictvím příslušných členů 
jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem pro právoplatné jednání a podepisování za příslušnou právnickou 
osobu), tj. není možné nechat čestné prohlášení podepsat pověřenou osobou.
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Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova
D1 Preferenční kritéria

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

www.szif.cz

V0101.01 11PRV0000000008417 Kolo příjmu: 14

Požadované body za preferenční kritéria

Č.ř. 3.Text 4.Odpověď 5.Body

1. Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován je XXX - XXX% průměrné míry 
nezaměstnanosti v ČR

méně než 100,1% 0,00

2. Projekt je realizován v regionu se soustředěnou podporou státu na roky 201 - 2013 v souladu s 
přílohou k usnesení vlády ze dne 22.února 2010 č.141

ne 0,00

3. Žadateli dosud nebyl schválen k poskytnutí dotace z PRV žádný projekt v daném záměru (v období 
2007 - 2013)

ano 6,00

4.
Projekt je v souladu s oficiálně schváleným dokumentem Místní Agendy 21 nebo Rozvojovým 
strategickým dokumentem obce

ano 3,00

5. Počet obyvatel v obci - obec, kde je projekt realizován, má XXX obyvatel do 500 5,00

6. Podílnově připojených osob k celkovému počtu obyvatel více než 75% 10,00

7. Projekt využívá OZE ne 0,00

8. Nákladová efektivnost projektu je ve výši XXX Kč/osoba 70.000 Kč - 75.000 Kč 5,00

Celkem 29,00

Žadatel se svým podpisem Žádosti o dotaci PRV zavazuje k plnění preferenčních kritérií, za které požaduje body. V případě, že by 
přesto v rámci administrace SZIF body nebyly přiděleny, pozbývá závazek ke konkrétnímu/konkrétním kritériu/kritériím platnosti.


