
Čáslav
Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi
konané dne 16.11.2022
Číslo zprávy:

,,NSA - výzva Standardizovaná infrastruktura "
Dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou

dotaci z Národní sportovní agentury z programu
Předkládá: Mgr. Renata Vaculíková, místostarostka

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu
plnění a poskytnutou dotaciz Národní sportovníagentury z programu č. 162 55
Standardizovaná sportovní infrastruktura na akce s názvy ,,00236021- Město Čáslav -
Rekultivace fotbalových hřišť sa Vodranty ( fotbalové hřiště hlavní, fotbalové hřiště u
atletického stadionu) a Renovace tartanového povrchu běžeckého oválu SA Vodranty" do
plné výše z vlastních zdrojů. Město Čáslav souhlasí s financováním projektu v minimálnIvýši
30 % z celkových uznatelných výdajů projektu."

Zpracovaly:

Důvodová zpráva

Národní sportovníagentura zveřejňuje v rámci dotačního investičního programu č. 162 55 -
výstavba standardizované sportovní infrastruktury 2020 - 2024, č.j.NsA-0009/2020/D/1,
tuto výzvu 14/2020 Standardizovaná infrastruktura.
výzva je zaměřena na cílený rozvoj sportovníinfrastruktury v České republice prostřednictvím
realizace vybraných typů akcí uvedených dále ve výzvě. výsledkem realizace akce musí být
sportovní zařIzenI, které je způsobilé k provozováni sportu, pro který je určeno, a které bude
po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Rada města Čáslavi svým usnesením č. RM/4/34/2022 ze dne 9.11.2022 doporučuje
Zastupitelstvu schválit výše uvedený návrh na usnesení.

Přílohy :
položkový rozpočet Renovace tartanového povrchu běžeckého oválu SA Vodranty
položkový rozpočet Rekultivace fotbalových hřišť SA Vodranty ( fotbalové hřiště hlavni,
fotbalové hřiště u atletického stadionu)



položkový rozpočet
S: 1 Hřiště vzor

O: 02 Ovál

R: 01 Čáslav var.komplet

Cen.
soustava Cenová

P.č Číslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem l platnost úroveň
Díl: 5 Komunikace 7 383 372,40

1 589131012RT00 Povrch atletických drah vodonepropustný sendvičový m2 4 674,00000 1 350,00 6 309 900,00 Vlastni 'lndiv
13mm vsYpávaný
iaaf cert|t|kovany atleticky povrch, základni vrstva z černého pryžového granulátu " nalévaná vrchní vrstva s finálnim
EPDM vsypem
SW 4 674,00000

2 589131060T01 Značeni hňšt' nástňkem š.50mm kpl 1,00000 200 000,00 200 000,00 Vlastni lndiv
Kompletní značeni oválu vč.drah, disciplin dle stávajícího provedeni.
Výměra je zástupnou hodnotou za kompletní provedeni.

3 589139010RT00 Čištěni povrchu atletických drah a víceúčelových hňšt' m2 4 674,00000 50,00 233 700,00 Vlastni lndiv
tlakovou vodou
Cištěni povrchu tlakovou vodou nad 200 Bar, rotační tryskou. Včetně veškerých nákladů na energie a přepravu
strojního vybaveni.
ovál : SW 4 674,00000

4 589231012RT00 Demontáž-povrch atletických drah vodonepropustný m2 4 674,00000 50,00 233 700,00 Vlastni lndiv
sendvičový 13mm vsYpávaný
Základni vrstva z černého pryžového granulátu " nalévaná vrchní vrstva s finálním EPDM vsypem
SW 4 674,00000

5 589651101R00 Penetrace pro sportovní povrchy m2 4 674,00000 82,60 386 072,40 RTS 22/ Íl RTS 22/11
SW 4 674,00000

6 589R001 Demontáž a zpětná montáž krytů žlábků m 400,00000 50,00 20 000,00 Vlastni lndiv

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 90 800,00
7 721300922R00 Pročištěni ležatých svodů do ON 300 m 400,00000 227,00 90 800,00 RTS 22/ ll RTS 22/ ll

. . .. . . . . . . .vyc|sten| odvodňovacích Zlábkú po vniřnim obvodu dráhy.
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 212 136,27

8 979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 67,77300 161,50 10 945,34 RTS 22/ íl RTS 22/ ||
Včetně:
- pň vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyloženi na hromady na suchu nebo na přeloženi na dopravní prostředek na suchu
do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládáni nebo překládáni : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

9 979086112R00 Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 67,77300 166,00 11 250,32 RTS 22/11 RTS 20/1
Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyloženi na hromady na suchu nebo na přeloženi na dopravní prostředek na suchu
do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládáni nebo překládáni : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

10 979082119R00 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m t 67,77300 27,60 1 870,53 RTS 22/ ll RTS 22/ ll
11 979990191R00 Poplatek za uloženi suti - plastové výrobky, skupina t 67,77300 2 775,00 188 070,08 RTS 22/ 11 RTS 22/ ||

odpadu 170203

l Celkem 7 686 308,67

Proměnné:
SW
SWdálka
swvýška

atletický povrch nepropustný typu SW
atletický povrch nepropustný typu SW
atletický povrch nepropustný typu SW
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O
O

Poznámky uchazeče k zadání
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SO 1 FOTBAL SO2 ATLETIKA
8178 m' 8530 m'

...........

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM
nový
likvidace starého plast. Potrubí

DRENÁŽNÍ SYSTÉM
zahrnuje vsak. Jímky,
u atl. protlak pod drahou

825 000 832 000
38 000 38 000

850 000 900 000

OPLOCENÍ 410 000

OBRUBNÍKY 19 000 .--

HŘIŠTĚ 10 750 000 11 250 000

PŘESUNY HMOT 400 000 400 000

VEDLEJŠÍ ROZP. NÁKLADY l VRN

OSTATNÍ
vytvyčeni, ochranné prvky,...

250 000 250 000

65 000 65 000

SOUČET/BEZDPH 13 607 000 KČ 13 735 000 Kč


