
 Kód
1)

: 60

 ze dne:

 ze dne:

z toho podíl SFDI 5)

3 855 296,07 Kč                                   

Celkové uznatelné náklady akce

Neuznatelné náklady akce

z toho vlastní zdroje (min. vlastní podíl) 515 896,63 Kč                                       

 Celkové náklady akce:

 Seznam pozemků, na kterých je umístěna uznatelná část akce, na kterou byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu SFDI:

Strana 1/2

Příloha č.5 k Rozhodnutí ředitele  č. 38/2018

pro oblast příspěvků vymezených zákonem č. 104/2000 Sb., § 2, odst. 1, písm. e), tj. opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo 

opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, a  písm. f), tj. financování výstavby nebo oprav cyklistických 

stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích

5527510091 č. ISPROFOND:

Smluvní

16.02.2016

8 038 050,80 Kč                                   

 Název akce: 

financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI

 Dodatky ke smlouvě o dílo č.:

10 418 224,92 Kč                                 

7 288 193,00 Kč                                    Celkové náklady akce dle smlouvy o dílo, popř. dodatku(ů) této smlouvy (s DPH) v Kč:
4)

14.11.2016

 Ostatní investiční náklady akce (včetně vypořádání)

 Neinvestiční výdaje akce

Skutečnost

 Předpokládané náklady stavební části akce uvedené v žádosti o příspěvek (s DPH) v Kč:
3)

01.04.2016

18.11.2016 (dle Dodatku č. 1)

05.04.2016

 Příjemce: Obec Horní Maršov

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

 Termín ukončení: 

 Skutečné celkové náklady akce  v Kč (s DPH):  

115 334,10 Kč                                       

7 288 192,70 Kč                                    Celkové náklady stavební části akce
6)

 Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby 634 524,00 Kč                                       

z toho vratky poskytnutých fin. prostředků 

Horní Maršov - Rekonstrukce chodníku a úprava přechodů podél silnice II/296

 Zhotovitel(-é):
2)

-  Kč                                                     

STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 608 38 744

3 432 896,63 Kč                                   

bez čísla

1

2 917 000,00 Kč                                   

31.10.2016

 Hlavní smlouva(y) o dílo č.:

 Termín zahájení: 

-  Kč                                                     

 Stručný popis realizace  akce (včetně změn v akci, uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich obsahu, zdůvodnění odlišných    

skutečných parametrů od projektovaných parametrů apod.):

638, 639, 84, 92/8, 100/8, 108/12, 126/14, 515/1, 515/6, 516/1, 517/1, 517/2, 517/14, 517/33, 517/34, 517/36, 517/16, 517/17, 517/19, 

517/20, 517/40, 517/30, 523/5, 523/2, 531/3, 548/8, 580, 581/1, 581/2, 587/1, 587/2, 587/3, 588/1, 588/, 588/3, 588/4.

SoD s vybraným uchazečem byla uzavřena dne 16.2.2016. Realizace akce byla započata předáním staveniště dne 5.4.2016 a ukončena dne 

14.11.2016. V průběhu realizace akce vyvstala nutnost provedení nezbytných víceprací. K SoD byl dne 31.10.2016 uzavřen Dodatek č. 1, jehož 

předmětem byla změna ceny a termínu dokončení z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. SFDI byl požádán o souhlas s 

provedením těchto změn a teprve na základě udělení souhlasu č. j. 2946/SFDI/220145/12136/2016 byl Dodatek. č. 1 uzavřen. Provedené 

změny zachovaly účel poskytnutého příspěvku a nijak nenarušily parametry bezpečné pěší trasy. Ke stavbě byl vydán kolaudační souhlas 

dne10.8.2017 pod č. j. 77459/2017, spis. zn. 2016/8564/V/KRI. Finanční prostředky z rozpočtu SFDI byly obci poskytnuty na základě Smlouvy 

č. 972/2016 a Dodatku č. 972/2016/1. Celkové uznatelné náklady akce činily 3.432.896,63 Kč a výše příspěvku 2.917.000,- Kč. Celkové 

stavební náklady akce dle SoD a Dodatku č. 1 byly ve výši 7.288.193,- Kč. Poskytnutý příspěvek byl vyčerpán a v celé výši převeden z účtu ČNB 

na účet zhotovitele. Drobná odchylka mezi projektovanými parametry a skutečností u plochy komunikace se dá vysvětlit prodloužením 

autobusových zastávek (řešeno ve změnovém listu, který je podkladem pro Dodatek č. 1). Především je ale nutné brát projekt jako model 

reprezentující skutečnost, který v sobě vždy zahrnuje určitou odchylku od skutečnosti. Je nutné vzít v úvahu rozdílné způsoby stanovování 

parametrů, tedy rozdíl mezi digitálním odečtem z projektu a skutečným zaměřením hotového díla geodety.



 Kód: 60

 Č.j.:  ze dne: 10.08.2017  vydal:

Jana Holanová  tel.: 739479754  email:

 Datum:

Ing. Pavel Mrázek  tel.: 736680605  email:

 Schváleno ředitelem SFDI :

 Financování akce ze zdrojů SFDI ukončeno dne:

 Podpis:

pro oblast příspěvků vymezených zákonem č. 104/2000 Sb., § 2, odst. 1, písm. e), tj. opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo 

opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace, a  písm. f), tj. financování výstavby nebo oprav cyklistických 

stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích

77459/2017 MU Trutnov, Odbor výstavby

5527510091

 Dne:

 Razítko:
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 Celkově bylo na akci uvolněno v Kč:                                                                     

619

Příjemce prohlašuje, že údaje uvedené ve formuláři Závěrečného vyhodnocení akce jsou správné a současně potvrzuje,  že finanční prostředky byly 

čerpány v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty.                                                                                                                                                                                    

Příjemce prohlašuje, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou uvedené ve formuláři Závěrečné vyhodnocení akce, byly při poskytnutí těchto osobních 

údajů seznámeny dle článku 14  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování 

poskytnutých osobních údajů v rozsahu, jak jsou uvedeny v tomto formuláři, o správci poskytnutých osobních údajů - Státním fondu dopravní 

infrastruktury, o právním titulu pro jejich zpracování, kterým je plnění povinností v souvislosti s poskytnutými finančními prostředky, o svých právech, a 

byly jim poskytnuty tyto informace v rozsahu, jak jsou uvedeny na https://www.sfdi.cz/gdpr/

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

 Podpis:

Stavba byla provedena dle podmínek stavebního povolení č. j. 72634/201, spis. zn. 2014/7401/V/KRI. Drobné 

změny oproti schválené PD byly zakresleny v dokumentaci skutečného provedení stavby. 

x

 Akce ukončena (např. Kolaudačním rozhodnutím  nebo zápisem o odevzdání a převzetí stavby apod):

 Šířka komunikace (minimální - maximální, v m):

 Délka komunikace (v m):

2 - 3,4

1952,60

asfaltobeton

Obec Horní Maršov

 Míra shody a dodržení parametrů dokončeného díla s projektovou dokumentací žádosti o příspěvek:

financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI

 Název akce: 

 Statutární zástupce:

x

Stavba je vybudována v souladu s ČSN, TKP, kontrolním a zkušebním plánem a schválenou dokumentací jednotlivých stavebních objektů.

Všechny doklady týkající se kvality a kontroly prací jsou uloženy v:

 Pouze pro cyklostezky

starostahornimarsov@gmail.com

 č. ISPROFOND:

Kolaučním souhlasem s užíváním stavby

Horní Maršov - Rekonstrukce chodníku a úprava přechodů podél silnice II/296

asfaltobeton

634,00

 Počet chodců/cyklistů za 1 hodinu

 Plocha komunikace  (v m 2 ):

2 - 3,4

1950,00

615

 Příjemce: 

 Povrch komunikace ( převažující materiál):

1758,12

634,00

 Prohlášení příjemce : 

 Hodnocení kvality díla a spolupráce se zhotovitelem:

14.11.2021 (14.11.2016 + 60 měsíců)

 Typ dopravního značení: 9)

 Typ komunikace po realizaci 10)

archivu obce Horní Maršov

jana.holanova@gmail.com

08.06.2021

 Zpracoval/kontaktní osoba:

x

projektované parametry
7)

4 přechody pro chodce,                                                               

4 místa pro přecházení

 Bezpečnost

    skutečnost

 S výsledkem:

2655

 Stanovisko SFDI:

 Konec záruční doby:

4 přechody pro chodce,                                                               

4 místa pro přecházení

x

 Další objekty (přechody, ostrůvky, aj.) 11)

 Fin. náročnost na 1 m2 (pouze uznatelné náklady, v Kč) 8)

 Datum:



Přílohy:

Výpisy z katastru nemovitostí 

příp. jiné 

Pokyny k vyplnění formuláře 2c:

Poznámky v textu: 

1) Vyberte:"60" akce investičního charakteru/"50" akce neinvestičního charakteru 

2) uveďte název dodavatele, sídlo a IČO

3) uveďte výši celkových nákladů dle údajů v podané žádosti o poskytnutí příspěvku

4) uveďte cenu dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, popř. dle Dodatku ke smlouvě o dílo

5) uveďte částku poskytnutou z rozpočtu SFDI očištěnou od případných vratek fin. Prostředků

6) v případě, že se částka liší od částky uvedené v řádku č. 17, ve stručném popisu realizace akce (ř. 30 a násl.) uveďte důvody

7) Vyplňte dle údajů uvedených v žádosti o poskytnutí příspěvku

9) Do kolonky doplňte jednu z následujících možností: C 8 a, b; C 9 a, b; C 10 a, b. - jen pro cyklostezky

10) Do kolonky doplňte jednu z následujících možností: místní komunikace IV. kategorie; účelová komunikace - jen pro cyklostezky

11) Uveďte slovně dílčí stavby či jejich části, které nejsou zřejmé z názvu akce

Fotodokumentace hotové stavby
Srovnávací tabulka parcel (v případě zpracování GP; GP je možné přiložit také, pokud je to z hlediska srozumitelnosti vhodné)

Kolaudační rozhodnutí

8) Pokud hodnota finanční náročnosti skutečné přesáhne hodnotu projektované finanční náročnosti, vysvětlete nárůst fin. Náročnosti ve 

stručném popisu realizace akce
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