
Uherské Hradiště
Srdce Slovácká

Číslo smlouvy: 2019/0036/ÚMA

Smlouva o dílo

Obnova výklenkové kapličky na parcele č. 3010/74 v k. ú. Mařatice

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Smluvní strany

Název;
Sídlo:
Zastoupeno:
IČ:
DIČ;
na straně jedné 
(dále Jen „objednatel")

Název

Adresa:
Zastoupení;
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

na straně druhé 
(dále jen „dodavatel"

Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
Ing. Stanislav Blaha, starosta
00291471
CZ00291471

STAVSPEKTRUM, s. r. o.
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně odd. C vl. 30584
Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště
Ing. Jaroslav Martinák, jednatel
25526863
CZ25526863
Komerční banka, a. s., Uherské Hradiště, č. ú. 5624560287/0100

I. úvodní ustanovení
1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví pro objednatele a 

objednateli předá dílo specifikované v článku II. této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele 
dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

II. Dílo, rozsah díla
Pro účely této smlouvy se dílem rozumí dodávka a provedení kompletních prací na obnově 
výklenkové kapličky na parcele č. 3010/74 v k. ú. Mařatice dle projektové dokumentace „Obnova 
výklenkové kapličky - poklony - Uherské Hradiště - Mařatice", zpracované ing. arch. Ivanou 
Uhrmacherovou v 12/2018. Objekt je nemovitou kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu 
kulturních památek pod rejstříkovým číslem 26202/7-3487.
Rozsah stavebních prací je dán položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy a 
projektovou dokumentací specifikovanou v odst. 1.
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III. Termín a místo plnění
1. Místem plnění parcela č. 3010/74 v k. ú. Mařatice

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech a lhůtách;
Termín zahájení díla: 1.4.2019 Termín ukončení díla: do 3. 9. 2019

3. Splnění výše uvedených termínů Je závislé také na součinnosti objednatele. Pokud z jakýchkoliv 
důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení stavby dodržet a tento se zpozdí 
o více jak 14 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že termín dokončení 
stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit.

4. Pokud bude provádění díla přerušeno z důvodů na straně objednatele (např. určení odstínu fasády, 
potvrzení úpravy rozsahu prací apod.), posouvá se o toto prodlení termín ukončení díla.

5. Nastanou-li v průběhu realizace díla takové klimatické podmínky, které neumožňují dle použitých 
technologických předpisů pokračovat v pracích, je zhotovitel oprávněn práce přerušit a pokračovat 
až to opět klimatické podmínky dovolí. O toto přerušení se posune i termín dokončení díla.

6. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo i před sjednaným termínem dokončení díla, objednatel 
je v takovém případě povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

7. Za řádné ukončení a provedení díla se považuje den, kdy zhotovitel předá zadavateli poslední 
z příslušných dokladů, listin a materiálů.

IV. Cena za dílo
1. Cena za dílo byla stanovena na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této 

smlouvy.

2. Cena díla činí:

Cena bez DPH 
DPH 21%

3.

204 218 Kč 
42 886 Kč

Cena celkem vč. DPH 247 104 Kč

Cena byla sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla. Z tohoto důvodu může být 
měněna výhradně za níže uvedených podmínek:
• v případě víceprací - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuty 
v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem 
dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce),
• v případě méněprací - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté 
v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla 
požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
• pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH

Vícepráce, méněpráce a změny oproti projektu uplatňuje technický zástupce objednatele 
u zhotovitele písemně ve stavebním deníku popř. na kontrolních dnech. Rovněž tak změny, které 
nemají dopad na cenu díla a jeho technické vlastnosti.

v. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě faktury (daňového dokladu), vystavené
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zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků. Faktura bude doložena soupisem provedených 
prací, odsouhlasených objednatelem.

2. Splatnost faktur se sjednává v délce 15 dnů od jejich doručení objednateli, zálohy nebudou 
poskytovány.

3. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě 3 (tří) dnů od jejího doručení vrátit zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat 
objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě počíná běžet až od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, objednateli.

4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením bude objednatel souhlasit, musí být 
jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě výše uvedených náležitostí 
faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění díla nebude ani částečně používán k ekonomické 
činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, proto nebude při 
fakturaci aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty v platném znění.

7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. 
Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající daní z přidané hodnoty přímo na 
účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č, 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
v platném znění.

8. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby, je totožné s účtem zveřejněným 
způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném 
znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.

VI. Provádění díla
1. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí na svůj náklad a své nebezpečí a odpovídá za jeho řádné 

provedení v souladu s projektovou dokumentaci, platnými normami a touto smlouvou.

2. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat obecně platné bezpečnostní požární a 
hygienické předpisy, stanovená technologická pravidla a postupy a příslušné normy, dále pak 
metodické pokyny vydané objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit zařízení staveniště do 3 dnů od předání díla objednateli.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby udržovat na staveništi i všech používaných 
komunikacích pořádek a přiměřenou čistotu. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat na své 
náklady odpad, zbytky stavebního materiálu a jiné nečistoty vzniklé při provádění díla.

5. Při realizaci je zhotovitel povinen se seznámit a respektovat všechny trasy stávajících rozvodů 
médií a energií, které budou po dobu realizace díla v provozu a je povinen je účinně chránit před 
poškozením.

6. Osoba pověřená vedením stavby; Stanislav Tomešek, tel. 777 802 374

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost svých pracovníků. Nebezpečí škody na předmětu díla nese 
zhotovitel a toto nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele až dnem předání díla 
objednateli.
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VII. Spolupůsobení objednatele
1. Objednatel je povinen zajistit potřebné finanční prostředky na financování prováděného díla 

v souladu s podmínkami sjednanými v čl. IV. a V. této smlouvy.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci díla nejpozději den před 

zahájením prací.

3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli dvě vyhotoveni platné projektové dokumentace včetně 
dokladové části obsahující stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí nejpozději při 
podpisu smlouvy.

Vlil. Ukončení a předání díla:
1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho úplným dokončením, úspěšným provedením 

předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a jeho předáním objednateli formou předávacího 
protokolu.

2. K prohlídce díla a k jeho převzetí vyzve zhotovitel objednatele 3 dny předem.

3. Při předání díla předá zhotovitel objednateli doklady o zkouškách provedených v průběhu realizace 
díla, doklady o jakosti použitých rozhodujících materiálů, záruční listy od specifických dodávek, 
revizní zprávy apod.

4. K termínu předání díla připraví zhotovitel protokol, který v závěru přejímacího řízení podepíší 
zástupci smluvních stran,

5. Dílo se považuje za dokončené dnem předání a převzetí.

3.

4.

IX. Záruční doba
Zhotovitel přebírá záruku na jakost díla, zejména za to, že předmět díla bude mít vlastnosti 
sjednaně touto smlouvou a stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami, které 
se na předmět díla vztahují.

Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a 
nedodělků. Bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až dne 
následujícím po dni odstranění posledního z nich. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na 
materiál běžné spotřeby.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím nevhodných věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na takovou nevhodnost 
objednatele písemně upozornil a objednatel na použití věcí přesto trval.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení přesto trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaloženi 
odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny 
objednatelem (např. v důsledku neodborného užívání či zanedbání běžné údržby), třetí osobou 
nebo vyšší mocí.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které 
odpovídá zhotovitel.
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X. Vady díla
1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být 
vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují.

2. Zhotovitel se zavazuje, že se do 5 dnů po obdržení reklamace dostaví k prohlídce reklamované 
vady. V případě, že vadu nelze při této prohlídce odstranit, dohodne se s objednatelem na 
způsobu a termínu pro její odstranění, jinak je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit ve 
lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno reklamační oznámení. V případě havárie se 
zhotovitel k odstranění vady dostaví do 24 hodin i po telefonickém oznámení.

XI. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s ukončením a předáním díla objednateli z důvodů, které jsou na 

straně zhotovitele, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla bez DPH za každý den prodlení.

2. Nedodržením termínu úhrady faktury má zhotovitel právo uplatnit nárok na úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z ceny díla bez DPH z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky vyplývající ze zápisu o předání a převzetí 
dokončeného díla ve stanovený termín z tohoto předání, má právo objednatel uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč za každý nedodělek a vadu/den.

XII. Ostatní ujednání
1. V případě, že dojde ze strany objednatele k podstatné zméně podmínek, za kterých byla smlouva 

uzavřena, dohodnou se smluvní strany na přiměřené úpravě této smlouvy.

2. Objednatel souhlasí s použitím písemného, obrazového či jiného materiálu pořízeného při realizaci 
výše uvedeného díla pro účely prezentace zhotovitele (reklama zhotovitele díla).

3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících předpisů v platném znění.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení.

6. Tato smlouva nabývá platnost a účinnost dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy 
vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
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Doložka podle ustanovení § 41 zákona o obcích: Uzavření této smlouvy je v souladu s vnitřním předpisem 
schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018 ze dne 08. 10. 2018.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem 
uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dálě jěn „zákon o 
registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je 
zhotovitel povinen objednatele písemné upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 
vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objédnatelem 
v uveřejňovaném textu anonymizovány.

Datum podpisu: 2 L 01 2019 Datum podpisu: 2 5. 01, 2019
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet
Objekt
SO-01
Stavba

Projektant
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel
Rozpočtoval

Název objektu
Výklenkové kaplička
Název stavby
Obnova výklenkové kapličky-Poklony-Mařatice
Ing.arch. Uhrmacherová
Ing.arch.Uhrmacherová
Město Uherské Hradiště
STAVSPEKTRUM s.r.o.

JKSO
SKP
Měrná jednotka
Počet jednotek
Náklady na m.j.
Typ rozpočtu

Zakázkové číslo
Počet listů

CN 05/19

ROZPOČTOVÉ NAKLADY
Základní rozpočtové náklady

Základ pro DPH 21,0
DPH 21,0
Základ pro DPH 0,0
DPH 0,0

Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 176 291

Z PS V celkem 27 927
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 204 218

HZS 0
ZRN+HZS 204 218 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 204 218 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Ing.L.Šproch Jméno; v Jméno :

Datum : 17.1.2019 Datum : 7 ff
)

Datufli:

Podpis : Podpis: Podpis:

i/SPEKTRUM s..'.o.
ÍX5.CVSÍC2 ’S8

% 204 218 Kč
% 42 886 Kč
% 0 Kč
% 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 247 104 Kč

Poznámka:
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Stavba : Obnova výklenkové kapličky-Poklony-Mařatice Rozpočet: 1
Objekt: SO-01 Výklenkové kaplička

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemni práce 26 261 0 0 0 0
2 Základy,zvláštní zakládání 5 655 0 0 0 0
5 Komunikace 4 188 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 100 681 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 7615 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 19 232 0 0 0 0
99 Staveništni přesun hmot 5 040 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 12 318 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 3615 0 0 0
782 Konstrukce z přírodního kamene 0 4 520 0 0 0
783 Nátěry 0 4 882 0 0 0
787 Zasklivání 0 2 592 0 0 0
VN Vedlejší náklady 7 620 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 176 291 27 927 0 0 0

vedlejší rozpočtové NAKLADY

Název VRN Kč % Základna K6
1 0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : Obnova výklenkové kapličky-Poklony-Mařatice Rozpočet: 1
Objekt; SO-01 Výklenkové kaplička

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 12,98 1 148.00| 14 895,99

okolo kapličky-tl.30cm-odhad;5,30*0,70/2*6,50 12.06

(0.30+0,55)/2’0,20*6.50 0.55

(0,30+0,45)/2*0,15*6,50 0,37

2 181301103R00 Rozprostřeni ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 59,83 142,84| 8 545,83

odkopavka:(12,9756-1,01)/0,20 59,83

odecita se-zasyp;
3 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 1,01 852,471 860,99

kolem zakladu-zdiva:0,80*0,25*2 0,40

(0.25+0,55)/2*0,25*(270+3,40)/2*2 0,61
4 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 60,00 28,20| 1 692,00

okolo kapličky:60 60,00
5 0057241 OR Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 1,85 143,33| 265,73

60*1,03*0,03 1,85

Celkem za 1 Zemní práce 26 260,55
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

6 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextiiie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 7,68 33,401 256,51

sokl-2x geotextilie:3,84*2 7,68
7 69366044 GEOFILTEX 73-SILTEX 73/35 350g/m2 šířka do 8,8 m m2 8,45 33,22| 280,64

3,84*2*1,10 8,45
8 281601111R00 Zpevnění nesoudr zdivá inj malty vyvrtani+zaliti i...':'... 3,00 1 706,001 5 118,00

odhad:3 3,00

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 5 655,15
Díl: 5 Komunikace

9 596911111R00 Kladeni šlapáků do lože v rovině m2 0,46 1 446,401 665,34

pod kamen.stupen:1,15*0,40 0,46
10 58380780 Kámen lomový upravený tř. 2 dlažba 20 cm | t 0,15 22 935,00| 3 522,82

1.15*0.40*0,20*1,67 0.15

Celkem za 5 Komunikace 4188,16
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

11 624401111R00 Tvarovaní říms rychletuh.maltou+dotvarovani jemnou 11,05 2 528,05| 27 934,95

hlavni římsa:6,55 6.55

horni římsa.4,5 4.50
12 620401162R00 Celoplošný vápenný nátěr m2 29,58 510,50| 15 102,12

sokl:3,40 3,40

horní ploška:0,30 0,30

hlavni tělo-spodni vč.niky:5,697 5,70

zadní cast-rovna:4,67 4,67

horni telo.5,595+1,95 7,55

horni koruna: 1,666 1,67

hlavni římsa:4,90 4,90

horni římsa-pod korunou:1,125 1,13

centrální hranol prvek:0,28 0,28
13 622421148R00 Omítka vnější stěn,vápen systém, složitost 7 1 m2 24,00 1 696,80| 40 719,81

váp štuk+jádr omitka-vap štuk-sokl:3,84 3,84

horni ploška;0.3 0,30

hlavni télo-spodni vč.niky:5.697 5,70

zadní čast-rovná:4,67 4,67

horni télo:5,595+1,95 7,55

horni koruna:1,666 1,67

centralni hranol prvek:0,28 0,28
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Položkový rozpočet

Stavba : Obnova výklenkové kapličky-Poklony-Mařatíce Rozpočet; 1
Objekt: SO-01 Výklenkové kaplička

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (KČ)
14 620453112R00 Celoplošný vápenný štuk m2 5,70 810,50 4 617,42

hlavni teleso:5,697 5,70
15 622471001ROO Plošná stěrka z román cementu vodovzdorná m2 10,22 639,90 6 540,42

sokl-horni ploška:0,3 0,30

zadni čast-horni tělo: 1,95 1,95

horni koruna: 1,666 1,67

hlavni rimsa:4,90 4,90

horni rimsa-pod korunou:1,125 1,13

centralni hranol.prvek:0,28 0,28
16 622903111R00 Očištění zdi a valů před opravou, ručně m2 31,68 182,00 5 766,31

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 100 681,02
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

17 941941031 ROO Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 18,60 188,60 3 507,96
18 941941191 ROO Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 18,60 68,20 1 268,52
19 941941831 ROO Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 18,60 109,00 2 027,40
20 944944011 ROO Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 18,60 24,80 461,28
21 944944031 ROO Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 18,60 9,70 180,42
22 944944081 ROO Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 18,60 9,12 169,63

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 7 615,21
Díl: 97 Prorážení otvorů
23 978015391 ROO Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 % m2 31,68 176,75 5 599,97

sokl:5,50 5,50

sokl-horni ploška;0,30 0,30

zadni cast:4,67 4,67

spodni télo-vč,niky:5,697 5,70

horni telo-bez zad;7.545 7,55

horni koruna: 1,666 1.67

hmsa hlavni vč-zalomeni:4,90 4.90

hmsa horni-pod korunou:1,125 1,13

centralni hranol prvek:0,28 0,28
24 978023411 ROO Vysekáni a úprava spár zdivá cihelného mimo komín. m2 31,68 148,70 4 711,26
25 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,36 412,00 1 383,66
26 979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 20,16 18,70 376,99

3,36*6 20,16
27 979087112R00 Nakládáni suti na dopravní prostředky t 3,36 420,50 1 412,88
28 979082111 ROO Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 3,36 612,00 2 056,32
29 979082121 ROO Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 26,88 62,30 1 674,62

3,36*8 26,88
30 979999997R00 Poplatek za skládku t 3,36 600,00 2 016,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 19 231,71
Díl: 99 Staveníštní přesun hmot
31 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 2,98 1 692,00 5 039,62

Celkem za 99 Staveníštní přesun hmot 5 039,62
Díl: 711 Izolace proti vodě
32 711210020rr Izolace proti vodě svislé-sulfátový hydroizol syst m2 3,84 3 090,40 11 867,14

sokl-mineralizace a hydrofobizace podkladu:3.84 3,84

1x mineral a difuz sulfát stěrka:

2x mineral a difuz sulfát stěrka:
33 998711201 ROO Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 118,65 3,80 450,87

Celkem za 711 Izolace proti vodě 12 318,01
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
34 76799001ORAO Atypické ocelové konstrukce kg 10,00 361,50 3 615,00

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 2



Položkový rozpočet

Stavba : Obnova výklenkové kapličky-Poklony-Mařatice Rozpočet: 1
Objekt; SO-01 Výklenkové kaplička

P.č. Číslo položky Název položky ( MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
nova petlice-odhad:10 10,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 3 615,00
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene
35 78213 Rekonstrukce kamen stupně | kp| 1,00 4 520,00| 4 520,00

viz nabídka: 1 1,00

Celkem za 782 Konstrukce z přírodního kamene 4 520,00
Díl: 783 Nátěry
36 783201821 ROO Odstraněni nátěrů z kovových konstrukci opálením | rn2 2,90 384,00| 1 113,60

pozice F: 1,0*1,45*2 2,90
37 783225400R00 Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | rn2 2,90 424,50| 1231,05

pozice F:1,0*1,45*2 2,90
38 783602821 ROO Odstraněni nátěrů truhlářských, oken opálením | rn2 2,40 348,601 836,64

pozice G:1,0*1,20*2 2,40
39 783625300R00 Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel | ni2 3,48 405,50| 1 411,14

ram-pozice E: 1,20*1,45*2 3,48
40 783903812R00 Odmaštění saponáty | ni2 8,20 35,30| 289,46

pozice E-dr.ram: 1.0*1,45*2 2,90

pozice F-ocel.mřiž: 1,0*1.45*2 2,90

pozice G-okno: 1,0*1,20*2 2,40

Celkem za 783 Nátěry 4 881,89
Díl: 787 Zasklívání
41 787600901 ROO Oprava - zasklívání oken - přetmelení | rn 21,90 116,10l 2 542,59

pozice G-odhad:1,0*5*2+0,45*7*2+0,70*4*2 21,90
42 998787201 ROO Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m % 12,13 4,05 49,13

Celkem za 787 Zasklívání 2 591,72
Díl: VN Vedlejší náklady
43 1 Zařízení staveniště-mob.hrazeni,mobil,WC,mob.buňka soub 1,00 5 820,00 5 820,00
44 2 Dokumentace skut.provedeni soub 1,00 1 800,00 1 800,00

Celkem za VN Vedlejší náklady 7 620,00
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