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Předmětem této objednávky je realizace zavěšené květinové výzdoby na VO a zábradlí na území města 
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 
153.336,- Kč (slovy: Jednostopadesáttřitisíctřistatřicettšest korun českých) bez DPH.  
 

Rekapitulace nákladů za péči o květinovou výzdobu na VO a zábradlí

DEMI

BAL1

S2

S1

Celkem za všechny závěsné nádoby bez DPH

Cena celkem s DPH za všechny závěsné nádoby 

Závěsné nádoby DEMI - LA0107 26 80 488,20

typ nádoby počet nádob cena z v Kč bez DPH

závěsné truhlíky (40 cm) 68 49 907,24

závěsné truhlíky Floravil (70 cm) 14 15 573,46

závěsné truhlíky (100 cm) 6 7 366,80

153 335,70

DPH 21 % 32 200,50

185 536,20  
Místem plnění je území města Jablunkov.  

Termín zahájení prací: 01.05.2022. 

Termín ukončení prací: 30.11.2022. 

 

Objednatelem budou hrazeny skutečně provedené práce na základě dílčích daňových dokladů (dále jen 
„faktury“), ke kterým bude přiložen oboustranně podepsaný předávací protokol. Platby budou probíhat v Kč. 
Objednatel je oprávněn od celkové ceny odečíst ceny činností a prací zhotovitelem nerealizovaných, a to dle 
cenové nabídky zhotovitele. Skutečně provedené práce budou zaznamenány v oboustranně podepsaném 
předávacím protokolu. Splatnost faktur činí 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktura musí mít 
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

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: 
 



Zhotovitel se zavazuje provádět práce, které jsou předmětem této objednávky, na vysoké odborné úrovni, 

v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy a českými státními normami (ČSN) týkajícími se 

předmětu objednávky. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, veškeré vzniklé náklady 

hradí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provádění prací, které jsou předmětem této objednávky, byly 

dodržovány právní předpisy vymezující pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

Zhotovitel zajistí, aby všechny osoby podílející se na provádění prací, které jsou předmětem této objednávky, 

byly proškoleny v problematice bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a byly vybaveny 

potřebnými pracovními a ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly prvků 

květinové výzdoby (v minimálním počtu dvakrát týdně) tak, aby nedošlo k úhynu rostlinného materiálu 

z důvodu proschnutí či přílišného zamokření. V případě nepříznivých klimatických podmínek (dlouhého 

období sucha či deště, přívalových dešťů apod.) proběhne každodenní kontrola nádob. 

Zhotovitel se zavazuje, že odpad vzniklý při provádění prací, které jsou předmětem této objednávky, nebude 

skladovat na zpevněných plochách (chodníky, komunikace, parkoviště apod.). V případě, že nebude možné 

odpad uložit na plochách trávníku či jiných nezpevněných plochách, je zhotovitel povinen odpad odstranit 

neprodleně. Odpad uložený na plochách trávníku či jiných nezpevněných plochách musí být odstraněn do 24 

hodin. Zpevněné plochy znečištěné odpadem vzniklým při provádění prací, které jsou předmětem této 

smlouvy, budou na náklady zhotovitele vyčištěny neprodleně. 

Zhotovitel se zavazuje provádět práce, které jsou předmětem této objednávky, takovým způsobem a 

v takovou dobu, aby došlo k co nejmenšímu nepříznivému ovlivnění okolí (např. z hlediska hluku, ovlivnění 

dopravní situace apod.). Zhotovitel odpovídá za to, že práce, které jsou předmětem této objednávky, jsou 

provedeny podle podmínek a v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost, 

bezvadný zdravotní stav a kondici vysazeného rostlinného materiálu. 

Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prací, které jsou předmětem této smlouvy a o případných 
nedostatcích, požadovaném způsobu a termínu jejich odstranění písemně bez zbytečného odkladu uvědomit 
zhotovitele. 
 
 
 
 

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

 


