
Rozpočtová kalkulace k provedení natěračských a malířských prací na Interaktivní základní 
 škole ul.Kar lova 1700 ve Varnsdorfu pro rok 2019 

 
 
Objednavatel:Městský úřad Varnsdorf – Jana Puschová odbor správy majetku a investic 
 
Dodavatel: Jaromír Ivan IČO 66632714, Lužická 1778 Varnsdorf , kontakt 
tel.
 
Věc: provedení oprav a smaltových nátěrů v I.N.P  vnitřních dveří včetně vstupních dveří, přepážek 
a výměna skel v přepážkách. Provedení výmalby v kancelářích ředitelky, výmalba výdejny jídla a 
oprava proteklin ve třídě. 
 
 
Nátěry dveří syntetické- technologický postup prací včetně mater iálu 
123 m2  obroušení plochy a proškrábnutí prasklin v kazetách dveří    36,-                 4428,- 
123 m2 jednonásobný základní syntetický nátěr                                 101,-              12423,- 
123 m2 vyspravení ploch a prasklin na dveřích                                    56,-                6888,- 
123 m2 dvojnásobný vrchní nátěr profil.dveří                                     101,-              12423,- 
    8 ks  vysazení a nasazení dveří na podložku včetně promazání        20,-                  160,- 
    8 ks přesun dveří k nátěru                                                                  30,-                  240,- 
    9 ks demontáž a montáž klik a štítků před nátěrem                           36,-                  324,- 
                                                                                                                               ----------------- 
                                                                                                                                     36886,- 
Demontáž a montáž skel do přepážek a lítacich dveří 
ZHS 250,-/H  16 Hod.            4000,- 
 
 
Výmalba kanceláří a výdejny j ídel- technolog. Postup prací včetně mater iálu 
419 m2 proškrábnutí prasklin a nerovností                                            6,-                 2514,- 
419 m2 sjednocení podkladu penetrací                                                 15,-                6285,- 
419 m2 vyspravení omítek sádrou a akryl.tmelem                               15,-                6285,- 
419 m2 výmalba s vícebarevných tónů                                                 32,-              13408,- 
    3 m2 oprava proteklin ve třídě dvojnásobná izolace                       152,-                  456,- 
                                                                                                                             ----------------- 
                                                                                                                                   28948,- 
 
 
REKAPITULACE 
Nátěry profilovaných dveří a přepážek                               36 886,- 
Výmalba kanceláří, výdejna j ídel a opravy zateklin          28 948,- 
Demontáž a montáž skel          4000,- 
Režie                                                                                          1 000,- 
                                                                                           ----------------- 
                                                                                                 70 834,- Kč 
                                                                                           =========== 
 
Mater ial ( sklo ) bude dodatečně doučtováno!!!! 
 
 
 
 



Závěrečné ustanovení. 
 
Nejsem plátce DPH. Záruční lhůta na provedené práce je 24 měsíců od data předání. Cena může být 
navýšena o náklady dodavatele v případě vzniklých víceprací, které se nedali předvídat. Musí být 
připravena cena v podobě doplňku písemné smlouvy. Součástí ceny je základní úklid a 
přikrývání  podlah. 
 
Ve Varnsdoru 14.2.2019 
 
 
 
 
 


