
SMLOUVA O DÍLO
k provedení stavby

,,Oprava chodníku pred pavilonkem"

císlo smlouvy objednatele: 4/2021

uzavrená níže psaného dne, mesíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Obcanského zákoníku c.
89/2012 Sb. v platném znení, mezi smluvními stranami:

Mestská cást Praha 9
se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
ICO: 00063894
DIC: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona c. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní spojení:

císlo úctu:
adresa datové schránky: nddbppc

zastoupená:

Základní školou Novoborská
se sídlem: Novoborská 371/10, 190 00 Praha 9
ICO: 61381276
DIC: CZ61381276, registrované dle § 94 zákona c. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní spojení:

císlo úctu:
zastoupená: Ing. Terezou Štaubrovou, reditelkou Školy

(dále jen ,,objednatel")

a

Stavitelství Pecka s.r.o.
se sídlem: Holeckova 789/49, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IC: 24300543
DIC: CZ24300543

bankovní spojení:

císlo úctu:

zastoupená: Miloslavem Peckou

(dále jen "zhotovitel" )

takto:

I.IDENTIFIKACNÍ ÚDAJE O STAVBE

Název stavby: ,,Oprava chodníku pred pavilonkem"

Místo stavby: Základní škola Novoborská, Novoborská 371, 190 00 Praha 9
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1.

2.

II.PREDMET SMLOUVY

Predmetem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo uvedené v CI. I.
smlouvy na strane jedné a závazek objednatele dílo prevzít a uhradit za nej sjednanou cenu na
strane druhé.

Nedílnou soucástí této smlouvy jsou ve smyslu § 1751 obcanského zákoníku Všeobecné
podmínky objednatele (,,VŠeobecné podmínky" nebo ,Np"), jež tvorí prílohu této smlouvy.
Obe smluvní strany výslovne prohlašují, že se s VP seznámily, porozumely jim a považují je za
platnou soucást smluvního ujednání.

IILDOBA PLNENÍ

l.

2.

Práce na zhotovení díla budou zapocaty po predání stavenište nejpozdeji dne l. 7. 2021.

Dílo bude dokonceno a predáno objednateli do 8. 8. 2021.

IV.CENA DÍLA

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších cinností zhotovitele v
rozsahu CI. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše prípustná a ciní:

Cena BEZ DPH
21% DPH
Cena celkem vcetne DPH

449.109,69 Kc
94.313,03 Kc

543.422,72 Kc

Plnení BUDE v reŽimu prenesené danové povinnosti.

Zhotovitel je povinen úctovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutecnení
zdanitelného plnení. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v prípade, že úcet na ní
uvedený bude registrovaný na FÚ a zverejnený. Pokud je plnení DPH v režimu prenesené
danové povinnosti, musí být faktura dorucena nejpozdeji 3. den následujícího mesíce
zdanitelného plnení. Na fakture dodavatel vždy uvede celé císlo smlouvy.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem dane dle ust. § 106a zákona c. 235/2004 Sb.,
o dani z pridané hodnoty, ve znení pozdejších predpisu, je objednatel oprávnen uhradit
zhotoviteli za zdanitelné plnení cástku bez DPH a úhradu samotné DPH provést prímo na úcet
príslušného správce dane dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením Cástky ve výši DPH na
úcet správce dane zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splnen závazek
objednatele uhradit sjednanou cenu.

Konecná faktura bude vystavena na základe ,,Protokolu o predání a prevzetí díla".

V.ZÁVERECNÁ UJEDNÁNÍ

l. Ve vecech souvisejících s plnením podle této smlouvy je ve vecech technických oprávnen
jednat:

- za objednatele:
- za zhotovitele:

2. Tato smlouva má následující prílohy:
- Všeobecné podmínky;
- položkový rozpocet
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3.

4.

5.

6.

Smluvní strany výslovne sjednaly tyto odchylky od Všeobecných podmínek:

nebyly výslome sjednány.

Smlouvaje vyhotovena ve trech stejnopisech s platností originálu, z nichž dve obdrží objednatel
a jeden Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy vcetne jejích príloh rádne seznámily,
s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodne, kdy smlouva predstavuje platné
právní jednání, jsoucí nikoli v rozporu s dobrými mravy. Na dukaz pripojují své podpisy.

Smluvní strany sjednávají, že uverejnení této smlouvy v registru smluv dle zákona c. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách úcinnosti nekterých smluv, uverejnování techto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) zajistí ZŠ Novoborská.

V Praze dne 10. 6. 2021 V Praze dne 10. 6. 2021
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY-

príloha Smlouvy o dílo

Úvodní ustanovení:

l. Tyto ,,Všeobecné podmínky - príloha Smlouvy o
dílo" (dále jen ,,VP" nebo ,,Všeobecné podmínky")
jsou nedílnou soucástí Smlouvy o dílo (,,smlouva"),
kterou uzavírá MC Praha 9 jako objednatel a ve

smlouve uvedený zhotovitel.

Specifikace díla
2. Dílo je specifikované v CI. l. a II. smlouvy a jejích

prílohách. Za prílohy smlouvy se považuje též
projektová dokumentace a stavební povolení,
pokud byly zhotoviteli predány.

3. Zhotovitel není oprávnen se od sjednané podoby
díla odchýlit bez predchozího písemného
souhlasu objednatele. V prípade podstatnejších
zmen díla je treba uzavrít mezi smluvními
stranami dodatek smlouvy. Zmenou díla se
sjednaná cena nemení, není-li to smluvními
stranami výslovne písemne sjednáno.

Zahájení realizace
4. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla dnem

prevzetí stavenište (místa plnení). Objednatel
predá zhotoviteli potrebnou dokumentaci, kterou
má k dispozici, a predá (zprístupní) zhotoviteli
stavenište, o cemž bude mezi smluvními stranami
sepsán protokol. Zhotovitel je povinen si na své
náklady zajistit projednání i realizaci záboru
verejného prostranství a dopravních opatrení
spojených s provedením stavby.

5. V prípade, že k realizaci díla má být vydáno
stavební povolení nebo jiné souhlasné
rozhodnutí orgánu verejné správy, je zhotovitel
povinen zahájit dílo až poté, kdy mu bude
pravomocné stavební povolení (nebo jiné
rozhodnutí) objednatelem predáno.

Realizace
6. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu se

smlouvou a postupovat s odbornou pécí,
s respektem k oprávneným zájmum objednatele
a dalších osob, jež realizace díla muže
ovlivnovat, se snahou o minimalizaci
negativních externalit. Zhotovitel je povinen
pohybovat se v objektu nebo na pozemku
objednatele pouze v rozsahu potrebném pro
provedení prací, dodávku materiálu a vybavení a
užití nezbytného zázemí pracovníku zhotovitele.

7. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou
dokumentací a pravomocným stavebním
povolením (pokud bylo vydáno), veškerými

právními a technickými požadavky platnými v
dobe uzavrení smlouvy (zákony, vyhlášky,
CSN), jakož zejména se stavebním zákonem c.

183/2006 Sb. v platném mení a predpisy
souvisejícími.

8. Zhotovitel provede dílo kompletne, kvalitne a v
dohodnutém termínu. Veškeré materiály a
dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak,
aby odpovídaly platným technickým normám,
dohodnutým podmínkám a realizacní projektové
dokumentaci.

9. Zhotovitel se bude pri své cinnosti rídit smlouvou,
výchozími podklady objednatele, jeho pokyny,
zál?isy a dohodami na úrovni osob zastupujících
MC Praha 9.

10. Zhotovitel je oprávnen provést dílo
prostrednictvíin subdodavatelu. Za cinnost
subdodavatelu vcetne zpusobené škody (újmy)
odpovídá objednateli Zhotovitel sám.

11. Zhotovitel umožní prístup na stavenište pouze
tem osobám, jež jsou k provedení díla a
k cinnostem souvisejícím zapotrebí. Na výzvu
objednatele je zhotovitel povinen predat jmenný
seznam osob, které se na staveništi podílejí nebo
mají podílet na provedení díla.

12. Zhotovitel je povinen v prípade, že dochází
k zakrytí cásti díla tak, že již nebude možné
provést kontrolu, prizvat objednatele pred
zakrytím díla k provedení dílcí kontroly.

Soucinnost objednatele
13. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli

soucinnost ve sjednaném rozsahu. Objednatel je
povinen dostavit se na stavenište ke kontrole
dílcího plnení nebo k projednání veci podstatné
pro provedení díla na výzvu zhotovitele.

14. V prípade, že je objednatel v prodlení
s poskytnutím soucinnosti, je zhotovitel
oprávnen vyzvat jej k poskytnutí soucinnosti
písemne. V prípade prodlení objednatele
s poskytnutím soucinnosti se dnem, kdy byla
objednateli dorucena výzva k poskytnutí
soucinnosti, prerušuje lhuta zhotovitele ke
splnení jeho povinností (zahájení ci dokoncení
realizace), a to o dobu, po jakou je objednatel
v prodlení.

Cena díla
15. Cena díla je uvedena ve smlouve a

konkretizována v položkovém rozpoctu. Cena je
uvedena bez DPH i s DPH. Zhotovitel je povinen
úctovat DPH dle právního predpisu platného ke
dni uskutecnení zdanitelného plnení.



16. Cena je stanovena jako celková, konecná a
nejvýše prípustná. Cena zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele, tj. zejména náklady na
práce, materiál, dopravu, zkoušky, jakož náklady
na prípravu nabídky k uzavrení smlouvy;
zhotovitel tak nebude oprávnen v souvislosti
s predmetem smlouvy požadovat úhradu
jakýchkoli dalších plnení, nákladu ci
kompenzací.

17. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové
platby. Zhotovitel je oprávnen požadovat úhradu
dílcích faktur za již provedené plnení, pokud tak
bylo sjednáno; v takovém prípade sepíši a
podepíší smluvní strany zjištovací protokol o
provedení dílcího plnení.

18. Konecná faktura bude vystavena na základe
predávacího protokolu podepsaného zástupci
obou smluvních stran. Konecná faktura bude
objednatelem uhrazena v plné výši až v prípade,
že dílo bude dokonceno bez vad a nedodelku.

19. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu
objednatele, jak je uvedena ve smlouve a
predloženy ci zaslány v jednom vyhotovení.
Doloženy budou zjištovacím nebo predávacím
protokolem a soupisem provedených prací.

20. Splatnost dílcích faktur i konecné faktury je 30
dní od dorucení objednateli. Termínem úhrady se
rozumí den odpisu platby z úctu objednatele.

21. Oprávnene vystavená faktura - danový doklad -
musí mít veškeré náležitosti danového dokladu
ve smyslu zákona c. 235/2004 Sb. o dani z
pridané hodnoty ve znení pozdejších predpisu a
dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, název, , sídlo, DIC
- údaje zhotovitele, obchodní firmu, sídlo,

DIC

- rozsah a predmet plnení
- evidencní císlo danového dokladu
- fakturovanou cástku ve složení základní cena,

DPH a cena celkem

- datum uskutecnení zdanitelného plnení
- datum vystavení danového dokladu
a dále:

- razítko a podpis oprávnené osoby, stvrzující
oprávnenost, formální a vecnou správnost
faktury

- IC objednatele a zhotovitele
- název stavby
- bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- zápis zhotovitele v obchodním rejstríku

(císlo vložky, oddíl)

- císlo smlouvy

22. V prípade, že faktura nebude vystavena
oprávnene ci nebude obsahovat sjednané
náležitosti, je objednatel oprávnen vrátit ji
zhotoviteli k oprave. V takovém prípade zacne
nová lhuta splatnosti plynout ode dne dorucení
správné ci oprávnene vystavené faktury.

23. Zhotovitel nese rizika týkající se nákladu na
provedení díla, vcetne zmen trhu a predpokladu,
z nichž zhotovitel vycházel.

Zástupci stran, jednání stran, kontrola
24. Pri písemném jednání ve veci zmen smlouvy

zastupují smluvní strany osoby, jež jsou k tomu
oprávneny podle právních predpisu, prípadne dle
organizacního rádu MC Prahy 9 .

25. Zástupci smluvních stran ve vecech provozních a
technických zastupují smluvní stranu v bežném
jednání a v komunikaci s druhou smluvní
stranou.

26. Zástupce objednatele je za neho oprávnen
zejména l) dávat zhotoviteli pokyny v rámci
realizace díla, 2) predat Zhotoviteli stavenište, 3)
kontrolovat provádení díla a potvrzovat dílcí
plnení, 4) prevzít dílo a podepsat predávací
protokol.

27. Smluvní strany jsou povinny informovat se
bezodkladne o všech skutecnostech, jež jsou
rozhodné pro plnení smlouvy a provedení díla.

28. Jednání smluvních stran v bežných technických a
provozních se uskutecnuje písemne nebo i
telefonicky, emailem nebo osobním jednáním.

29. Zhotovitel je povinen vést stavební deník
v souladu se stavebním zákonem, a kdykoli jej na
výzvu predložit objednateli ke kontrole nebo
k zápisu.

30. V prípade, že není stavební deník veden, je
zhotovitel povinen porídit písemný záznam o
každé podstatné skutecnosti, jež nastala pri
realizaci díla a o které objednatel nemusí být
informován; záznam predloží bez zbytecného
odkladu objednateli.

Dokoncení a predání díla
31. Zhotovitel je povinen ve sjednané lhute dokoncit

a predat objednateli kompletní dílo bez vad a
nedodelku. Ke stejnému dni je povinen vyklidit
stavenište a odvézt z neho veškeré veci, jakož
provést v potrebném rozsahu úklid (uvedení do
rádného stavu) stavenište a okolí.

32. Objednatel je povinen dostavit se na výzvu ke
kontrole a prevzetí díla. O predání díla sepíší obe
smluvní strany písemný predávací protokol.



33. Objednatel není povinen dílo prevzít, pokud má
vady a nedodelky. V prípade nepodstatných vad
a nedodelku muže objednatel dílo prevzít
s uvedením vad a nedodelku; v takovém prípade
je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhute 10
dnu, nebyla-li objednatelem poskytnuta lhuta
delší. Dílo, jež nebylo objednatelem
protokolárne prevzato, se nepovažuje za rádne
dokoncené, ledaže objednatel neposkytuje
k prevzetí potrebnou soucinnost.

Odpovednost, záruka za jakost, smluvní sankce
34. Zhotovitel odpovídá objednateli, že dílo nemá

vady. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla
v délce 60 mesícu. To neplatí pro prípad cásti
díla, jež jsou tvorena samostatným zarízením,
pro než výrobce tohoto zarízení poskytuje záruku
za jakost kratší; v takovém prípade trvá záruka za
jakost techto cástí díla po dobu záruky
poskytnuté výrobcem.

35. Zhotovitel je povinen pri uplatnení reklamace
objednatelem do 7 dnu posoudit oprávnenost
reklamace a do 30 dnu vady díla odstranit, ledaže
byla objednatelem poskytnuta lhuta delší.

36. Zhotovitel odpovídá objednateli a tretím osobám
za veškeré škody (újmy), které zpusobil svou
cinností.

37. Po celou dobu realizace je celé i nedokoncené dílo

ve vlastnictví objednatele. Vec urcená
k vytvorení díla nebo k zapracování se stává
vlastnictvím objednatele okamžikem dodání veci
na stavenište.

38. Zhotovitel nese nebezpecí škody na díle až do
doby predání díla objednateli.

39. V prípade, že je zhotovitel v prodlení s prevzetím
stavenište, zahájením provádení dílZ dokoncením
a predáním díla nebo s odstranením vad a
nedodelku díla podle smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu až do výše 2.000,- KC
(slovy: dva tisíce korun ceských) za každý den
prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotceno

právo objednatele na náhradu vzniklé škody
(újmy).

Trvání smlouvy
40. Smlouva nabývá platnosti a úcinnosti dnem

podpisu obema smluvními stranami.

41. Každá smluvní strana je oprávnena od smlouvy
odstoupit v prípadech, kdy to pripouští zákon
nebo smlouva. Za podstatné porušení povinností
zhotovitele, pro které je objednatel oprávnen
odstoupit od smlouvy, se považuje zejména l)
prodlení se splnením kterékoli povinnosti

zhotovitele o dobu delší než 7 dnu, 2) odchýlení
se pri realizaci od specifikace díla jak uvedeno ve
smlouve, 3) opakované porušení i méne závažné
povinnosti zhotovitele, jakož opakované
porušování (i ruzných) povinností zhotovitele
pres upozornení objednatele, 4) ztráta schopnosti
zhotovitele dílo provést, tzn. napr. ztráta
potrebného oprávnení, osvedcený úpadek
zhotovitele, atd.

42. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od
pocátku a smluvní strany jsou povinny vrátit si již
prijatá plnení. V prípade, že od smlouvy odstoupil
objednatel a zhotovitel již dílo nebo jeho cást
realizoval a realizované plnení mu nebylo zcela
zaplaceno, uhradí mu objednatel pouze úcelne
vynaložené náklady na ty provedené práce a
dodávky, jež mají pro objednatele funkcní
význam, snížené o náklady objednatele, jež si
vyžádá zmena zhotovitele k dokoncení díla,
oprava vadného plnení, dokoncení neúplného
plnení a/nebo náprava škod.

Záverecná ustanovení
43. Zhotovitel bere na vedomí, že objednatel je

oprávnen originál podepsané smlouvy
v elektronické podobe v souladu se svými
zákonnými povinnostmi uverejnil a to bez
casového omezení.

44. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávneny
smlouvu uzavrít a plnit své závazky v ní obsažené
závazky. Zhotovitel zejména prohlašuje, že je po
odborné, technické a ekonoinické stránce schopen
dílo realizovat a že k tomu má potrebná
oprávnení.

45. Otázky smlouvou neupravené se rídí príslušnými
ustanoveními obcanského zákoníku, prípadne
dalších právních predpisu, ledaže je - a to i
z kontextu — zrejmé, že se smluvní strany od
ustanovení zákona v prípustném rozsahu
odchýlily.

46. V prípade rozporu mezi temito VP a textem
smlouvy mají prednost ustanovení smlouvy, a to
at již v prípade, že ve smlouve je odchylka od VP
popsána výslovne, tak i v prípade, kdy odlišnost
vyplývá z textu smlouvy jinak.





VERLAG
DASHÓFER

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zacátek výstavby:

jKSO:

Krycí list rozpoctu

Oprava chodníku objektu družiny " l "
- . Ob'ednatel: MC PrahaZS Novoborska

Projektant:

Praha 9 Zhotovitel: Stavitelství Pecka s.r.o.

O Konec
výstavby:

Zpracoval: M.Pecka

Rozpoctové náklady v KC

1C/DlC:

IC/DIC:

IC/DIC:

Položek:

Datum:

24300543/CZ24300543
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13.5.2021

A Základni rozpoctové náklady B Doplnkové náklady C Náklady na umístení stavby (NUS)

HSV Dodávky 98 202,36 Provizorní oplocenI 8 000,00 Zarízení stavenište 12 265,33
Montáž 201 341,64 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 15 000,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 5 000,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpoctu 0,00

Ostatní materiál 21 764,00
Presun hmot a suti 87 536,36
ZRN celkem 408 844,36 DN celkem 8 000,00 NUS celkem 32 265,33

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z ob,j. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z oký. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 449 109,69
Základ 21% 449 109,69 DPH 21% 94 313,03 Celkem vcetne DPH 543 422,72

Projektant Objednatel

Datum, razítko a podpis
Poznámka:

Datum, razítko a podpis

A

Zhotovitel

Datum, razítko



f



VERLAG
dashôfer Stavební rozpocet

Název stavby: Oprava chodníku objektu družiny -ZŠ Novoborská Doba výstavby: Objednatel: MC Praha

Druh stavby: Zacátek výstavby: Projektant:

Lokalita: Praha 9 Konec výstavby: Zhotovitel: Stavitelství Pecka s.r.o.

jKSO: Zpracováno dne: 13.5.2021 Zpracoval: M,Pecka

c objekt Kód zkrácený popis M.j. Množství jednot. Náklady Kc Hmotnost t Cenová
Rozmery, _, _ _ . , cena jKc) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1

2

3

4

5
6
7

8

9
10

11

12
13
14
15

16

17
18
19

20

21
22

23
24

25
26
27
28
29

11 Prípravné a pridružené práce
113202111R00 Vytrhání obrub z krajníku nebo obrubníku stojatých
12 Odkopávky a prokopávky
121103111R00 Odstranenizeminy
16 Premistení výkopku
167101101R00 Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3
17 Konstrukce ze zemin
171151101R00 Hutneni podkladu
18 Povrchové úpravy terénu
182001112R00 Plošná úprava terénu
181101121R00 Doplneni a rozprostreni zeminy
180402113R00 Založeni trávniku parkového výsevem
27 Základy
275321311R00 Základové patky B 20 (C 16/20) vC bedneni
56 Podkladni vrstvy komunikací, letišt' a ploch
564772114R00 Podklad z kam.drceného 8-16
564811111R00 Podklad ze šterkodrti po 2hljtneni
57 Kryty pozemních komunikaci, letišt' a ploch z kameniva nebo živicné
578111001RAO Oprava krytu komunikace pro peší z litého asfaltu tl.4 cm do1m2
59 Dlažby pozemních komunikaci a ploch
596841111R00 Kladeni dlažby z dlaždic kom.pro peší
599432111r00 výpln spár dlažby kremecitýn piskem
771249114R00 Rezáni dlaždic diamant. kotoucem ti. 60 mm

59245303 Dlažba BEST prírodní 20X10x6
90 Hodinové zúctovací sazby (HZS)
900 ROl HZS-stavebni pripomoc
91 DoplnujLcÍ konstrukce a práce pozemních komunikaci, letišt' a ploch
916561111RT4 Osazení záhon.obrubniku do lože z B 12,5 s operou
916991191R00 Príplatek za provedení oblouku r do 20 m
912291111ROO Osazeni 1avicek,stolu a košu do betonu B 12,5
95 Ruzné dokoncovací konstrukce a práce pozemních staveb
952908111ROO Hrubé vycišteni a úklid vnejších ploch
96 Bourání konstrukcí
965043341RT3 Bouráni podkladu bet., poter do ti. 20 cm,
965043321ROO Bouráni dlaždic 500x500
H22 Komunikace pozemní a letište
998223011ROO Presun hmot, pozemní komunikace, kryt dláždený
998222012R00 Presun hmot, zpevnené pbchy, kryt z kameniva
SO Presuny sutí
979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
979081111R00 Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km
979081121R00 Príplatek k odvozu za každý další 1 - 15 km
979087113R00 Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostredky
979999997R00 Poplatek za skládku sut'i - cistá sut'

0,00 1 290,00 1 290,00 0,53
m 15,00 86,00 0,00 1 290,00 1 290,00 0,04 0,53

0,00 7 127,20 7 127,20 0,00
m3 9,44 755,00 0,00 7 127,20 7 127,20 0,00 0,00

0,00 3 256,80 3 256,80 0,00
m3 9,44 345,00 0,00 3 256,80 3 256,80 0,00 0,00

0,00 6 890,00 6 890,00 0,00
m2 106,00 65,00 0,00 6 890,00 6 890,00 0,00 0,00

4 017,08 4131,92 8 149,00 0,00
m2 45,00 35,00 0,00 1 575,00 1 575,00 0,00 0,00
m3 4,00 982,00 3 338,03 589,97 3 928,00 0,00 0,00
m2 45,00 58,80 679,05 1 966,95 2 646,00 0,00 0,00

1 393,47 586,53 1 980,00 1,21
m3 0,50 3 960,00 1 393,47 586,53 1 980,00 2,42 1,21

39 897,46 10 966,54 50 864,00 18,17
m2 136,00 285,00 31 628,16 7 131,84 38 760,00 0,12 16,70
m2 136,00 89,00 8 269,30 3 834,70 12 104,00 0,01 1,47

0,00 0,00 0,00 0,00
m2 0,00 1 120,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00

33 373,08 43 406,92 76 780,00 38,92
m2 136,00 289,00 3 510,96 35 793,04 39 304,00 0,17 22,91
m2 136,00 46,00 4 017,13 2 238,87 6 256,00 0,01 1,16
m 28,00 265,00 2 044,99 5 375,01 7 420,00 0,00 0,00
m2 140,00 170,00 23 800,00 0,00 23 800,00 0,11 14,84

0,00 7 750,00 7 750,00 0,00
h 25,00 310,00 0,00 7 750,00 7 750,00 0,00 0,00

18 852,63 32 172,37 51 025,00 13,45
m 160,00 285,00 17 616,69 27 983,31 45 600,00 0,08 13,10
m 5,00 185,00 0,00 925,00 925,00 0,00 0,00
kus 2,00 2 250,00 1 235,93 3 264,07 4 500,00 0,18 0,35

668,64 2 867,36 3 536,00 0,14
m2 136,00 26,00 668,64 2 867,36 3 536,00 0,00 0,14

0,00 80 896,00 80 896,00 21,96
m2 88,00 890,00 0,00 78 320,00 78 320,00 0,22 19,36
m2 28,00 92,00 0,00 2 576,00 2 576,00 0,09 2,60

0,00 9 916,20 9 916,20 0,00
t 30,42 250,00 0,00 7 605,00 7 605,00 0,00 0,00
t 14,16 163,22 0,00 2 311,20 2 311,20 0,00 0,00

0,00 77 620,16 77 620,16 0,00
t 44,98 229,00 0,00 10 300,42 10 300,42 0,00 0,00
t 44,98 203,00 0,00 9 130,94 9 130,94 0,00 0,00
t 449,80 22,00 0,00 9 895,60 9 895,60 0,00 0,00
t 44,98 395,00 0,00 17 767,10 17 767,10 0,00 0,00
t 35,64 525,00 0,00 18 711,00 18 711,00 0,00 0,00

RTS ii l 2017

RTS 11 /2017

RTS l] /2017

RTS ll /2017

RTS || l 2017

RTS || l 2017

RTS ll l 2017

RTS || l 2018





30

31
32

979999998R00 Poplatek za skládku zemina t
Ostatní materiál

74910403 Venkovní koš VINCENT s popelníkem kus
74910306 Lavicka Vincent s podruckami a operadlem 1400x480x790 mm MO/kov kus

9,34

1,00
1,00

1 265,00 0,00
21 764,00

12 642,00 12 642,00
9 122,00 9 122,00

Celkem:

11815,10 11815,10 0,00 0,00
0,00 21 764,00 0,15
0,00 12 642,00 0,11 0,11 RTS || l 2017
0,00 9 122,00 0,04 0,04 RTS || l 2017

408 844,36
Poznámka:




