
MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV 

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Dukelská 144 
739 91 JABLUNKOV 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

OBJEDNÁVKA 
ČÍSLO: ŽPaZ/2022/3 

      

                     
VYŘIZUJE: Ing. Jiří Vavřač 
TEL.:  558 340 690 
FAX:  558 358 041 
E-MAIL:  jiri.vavrac@jablunkov.cz 
 
DATUM:  2022-04-19 

 
 
 

 
Předmětem této objednávky je odstranění náletových dřevin, kácení havarijních stromů včetně úklidu klestu 
štěpkováním na pozemku parc.č. 1646/1 a 1642/2 v k.ú. Jablunkov dle níže uvedené specifikace. 

 
Celková cena díla podle této objednávky je stanovena v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele Koňařík 
Zeleň s.r.o. se sídlem Bezručova 822, 739 61 Třinec, IČ: 04031598 (dále jen zhotovitel) na částku celkem 
64.549,- Kč (slovy: Šedesátčtyřitisícpětsetčtyřicetdevět korun českých) bez DPH.  
 

položka Popis jednotka množství
cena v Kč 

za jednotku

cena celkem 

bez DPH

1 Kácení - Robinia pseudoacacja ks 5 5518 27 590,00

2 Kácení - Salix alba ks 1 9485 9 485,00

3

Odstranění dřevin výš.nad 1m, v rovině, 

bez pařezu m2 105 122 12 810,00

4 Drcení klestu štěpkováním m3 9,4 1560 14 664,00

64 549,00

13 555,29

78 104,29

Cena celkem bez DPH

DPH 21 %

Cena celkem s DPH  
Místem plnění je území města Jablunkov.  

Termín ukončení prací: 30.4.2022. 

 

Takto sjednaná cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému zhotovení díla ve 
sjednaném termínu a požadované kvalitě podle této objednávky a podmínek Města Jablunkov (dále jen 
objednatel). Tato cena díla je pevná a nepřekročitelná. Faktura vystavená zhotovitelem bude obsahovat 
náležitosti obvyklé a bude splatná do 14 dnů od jejich vystavení. Oprávněnost fakturace je podmíněna 
řádným plněním objednávky, což musí potvrdit pověřený zaměstnanec objednatele. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržování základních pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všech obecně závazných právních 
předpisů souvisejících se zhotovením díla. Zhotovitel je povinen udržovat při realizaci této objednávky 
pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
 

Koňařík Zeleň s.r.o. 
Bezručova 822  
739 61 Třinec 
IČ: 04031598 
DIČ: CZ04031598 
Koňařík Zeleň s.r.o. 

Objednáváme u Vás služby a materiál dle níže uvedené specifikace za těchto obchodních podmínek: 
 



Objednatel je oprávněn seznamovat se prostřednictvím pověřených osob s průběhem provádění díla a s jeho 
stavem. Kontrolou plnění závazků vyplývajících z této smlouvy objednatel pověřil Ing. Jaroslava Ježowicze 
(tel. 558 340 692) - pracovník odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Jablunkov. 
Nastanou-li ze strany objednatele skutečnosti bránící plnění této smlouvy, je objednatel povinen toto bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. 
 
 
 
 
 

Účtujeme výhradně 
provedenou a ukončenou 
práci potvrzenou správcem 
organizace. 
K faktuře závazně připojte 
kopii objednávky a uveďte 
číslo objednávky. 
 
Ing. Vavřač Jiří, odbor ŽPaZ 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.                                 IČO: 00296759                                  web: www.jablunkov.cz                                                            
Číslo účtu: 1681984379/0800                            doručovací adresa:      Město Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov 739 91 
 

 
 
 

Ing. Jan Nieslanik 
tajemník MěÚ Jablunkov 

 


