
Veřejnoprávní smlouva 0 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu

statutárního města Ostravy

Í!

Smluvní strany

1. poskytovatel Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupen: náměstkyní primátora Mgr. Zuzanou Bajgarovou

iČO: 00845451

DIČ: c200845451 (plátce DPH)

bankovní spojení: Česká spořitelna as,.

Číslo účtu: 27—1649297309/0800

(dále jen „poskytovatel“)

2. příjemce Římskokatolická farnost Ostrava - Vítkovice

se sídlem: Mírová 156/39, 703 00 Ostrava

zastoupen: farářem Mgr. Antonem Rusnákem

IČO: 45210586

DIČ: CZ45210586 (neplátce DPH)

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo Účtu: 1642657359/0800

Zapsán v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury, č. evidence 8/1—

08-170/1994

(dále jen „Příjemce“)

se dohodly:

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

Č. 250/2000 Sb.“).

2. Poskytovatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Poskytovatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

3. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít

pro účely dle obsahu této smlouvy, způsoby uvedenými v odst. 1 čl. VII. této smlouvy, v rozsahu

územně neomezeném a vrozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu krozsahu a

charakteru užití dle této smlouvy. Příjemce oprávnění užít logo města za uvedeným účelem,

uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.  



   
či. Příjemce prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy není podnikem obtížích v souladu s %R. »

18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterým se v souladu 5 články 10., 10%?

Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s *.;nitřni'm

trhem.

 

5. Příjemce čestně prohlašuje, že k datu podpisu “této smlouvy vůči němu nebyl vydán Komisí (EU)

inkasní příkaz k navrácení neoprávněně vyplacené podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU),

jímž byla vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

& Účelem této smlouvy je podílení se statutárního města Ostravy na finančních nákladech spojených

se zachováním a obnovou kulturní památky kostel sv. Pavla vOstravě — Vítkovicích, zapsané v

Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 23608/8—2754 v rámci Programu

na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního

města Ostravy, o jehož vyhlášení rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. 1738/Zl/i1822'2?

ze dne 10.11.2021 (dále jen „Dotační program“) a výzvy č. 2 — Sakrální stavby, 0 jejímž vyhlášeni

rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. 1738/ZM1822/27 ze dne 10.11.2021 (dále jen

„Výzva“).

7. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o finanční kontrole“), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.

8. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu

poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě porušení

rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných

podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím

účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.

IV.

Učelové určení a výše dotace

1. Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci dotaci v maximální výši 50 % celkových skutečně

vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu ev. č. 22/0061, s názvem „Záchrana střechy

lodi kostela sv. Pavla v Ostravě — Vítkovicích“ (dále jen „projekt“), maximálně však ve výši Kč

450.000,—— (slovy: čtyřistapadesáttisíckorun českých), účelově určenou k úhradě uznatelných

nákladů projektu vymezených v čl. VI této smlouvy. Z dotace lze hradit pouze uznatelné náklady

prokazatelně související s obnovou kulturní památky nebo významné městské stavby, a to na opravu

střechy lodi — východní strana, výměna břidlicové krytiny, oplechování střechy a podkladního

bednění včetně všeho potřebného k dané opravě.

2. Procentní podíl dotace na předpokládaných uznatelných nákladech projektu vyplývá z nákladového

rozpočtu projektu (příloha č. 1 této smlouvy) a může být nižší než maximální procentní podíl dotace

na skutečných uznatelných nákladech projektu.

Konečná výše dotace bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných nákladů

uvedených a doložených v rámci závěrečného vyúčtování.   
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than? profit nf“

  

“Pokud haldou skutečné- i_iz;"iai;elné naklady projel/tu _

náklady, konečná výše dotace. se bude rovnat maxin'iální “řval dotace (Kč 4-51ítCi00,—), “ “

k překročení stanoveného maximálního procentního podílu dotace na skutečných lm.

nákladech projektu,

    

 

Pokud budou skutečné uznatelné náklady projektu nižší než jriředpokládane uznatelné Hl ;.

dotace v maximální výši (Kč 450.000,——) by překročila stanovený maximální procentní podíl c

na skutečných uznatelných nákladech projektu, konečná výše dotace se sníží tak, aby tento

procentní podíl byl zachován

 

/

LU

Pokud skutečné uznatelné nákladv ro'ektu se budou rovnat 'iřeclookli daným uznatelnýrr. iiáldf—„jiťiixv
X ] P i „ ,

nebo je překročí, konečná výše dotace se nezwšuje a příjemce obdrzí 450 OOO,—— Kč.\(

Učelem poskytnutí dotace je podpora realizace projektu příjemcem za podmínek stano/ešních teto

smlouvě,

Ve

Závazky smluvních stran

Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemc1 dotaci na projekt převodem na účet příjemce Wigwam-{r

v čl. I této smlouvy jednorázovou úhradou do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. Platba se

považuje za uskutečněnou dnem odepsání příslušné částky z účtu poskytovatele.

Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky:

a) řídit se při použití poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými v Dotačnim

programu, Výzvě a právními předpisy,

b) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím účelovým určením dle čl. IV této smlouvy a pouze

k úhradě uznatelných nákladů vymezených v čl. VI této smlouvy,

c) nepřekročit stanovený 50% podíl poskytovatele na skutečně vynaložených uznatelných

nákladech projektu

d) dodržet nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

Od tohoto nákladového rozpočtu je možno se odchýlit jen následujícím způsobem:

- bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek v rámci

jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že bude dodržena stanovená výše

příslušného druhu uznatelného nákladu, stanovený procentuální podíl finanční spoluúčasti

na celkových uznatelných nákladech projektu a změny nebudou mít vliv na stanovene

účelové určení,

- vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů navýšit jednotlivý druh

uznatelných nákladů (uvedený vnákladovém rozpočtu projektu) maximálně 0 10 %

z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, že bude dodržena

celková výše poskytnuté dotace, stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace

na celkových uznatelných nákladech projektu a provedené změny nebudou mít vliv

na účelové určení,

- při snižování uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových druzích a při snižování výše

příslušných druhů uznatelných nákladů.

e) vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace, jsou—li vyšší než 10 Kč, zpět na účet

poskytovatele do 7 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování, nejpozději

však do 7 kalendářních dnů od termínu stanoveného pro předložení závěrečného vyúčtování.

Rozhodným okamžikem vrácení nevyčerpaných finančních prostředků dotace zpět na účet

poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příjemce,

f) v případě, že realizaci projektu nezahájí nebo ji přeruší zdůvodu, že projekt nebude dále

uskutečňovat, do 7 kalendářních dnů ohlásit tuto skutečnost administrátorovi písemně nebo

U.)  
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9)

h)

 

ústně do písemn-eno protf: colu zi: následně vrátit notaci zpět rm u _ ,

poskytnuté výši do 7' kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 7 kaierIdéi‘nbt‘x

ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem “\,./ráiťení l'iliarir'rricll

prostředků dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání :. Žičtu příjemce,

  

nepřevést poskytnutou dotaci na jiný právní subjekt,

Příjemce je povinen postupovat při prezentaci poskytovatele v rámci projektu f souladu 5;:

nařízením města č. 2/2020, kterým se stanoví zákaz šůení reklamy na veřejně pli gm:

místech mimo provozovnu, v aktuálním znění platném ke dni umístění rekla

umístit reklamu projektu pouze po udělení předchozího souhíasu vlastníka věci {Idem

movité), na které má být taková reklama projektu umístěna. Příjemce je povinen na wi "

poskytovatele takový souhlas vlastníka věcí s umístěním reklarny projektu poskytovatel dr _,

  
  

  

  

3, Příjemce se zavazuje dodržet tyto podmínky související s účelem, na nějž byla dotace poskytnuta

a)

Q“

\_J

d)

€)

f)

g)

h)

řídit se při vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou, podmínkami uvedenými Dotačnirn

programu, Výzvě a právními předpisy,

zrealizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a naplnit učelove

určení dle čl. IV této smlouvy,

dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 30.6.2023,

vést oddělenou účetní evidenci celého realizovaného projektu, a to včlenění na náklady

financované z prostředků dotace a náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být

podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci uznatelných

nákladů realizovaného projektu není považováno za účetní doklad,

označit originály všech účetních dokladů vztahujících se k projektu názvem projektu, nebo jiným

označením, které projekt jasně identifikuje, u dokladů, k jejichž úhradě byla použita dotace, pak

navíc uvést formulaci „Financováno z rozpočtu Statutárního města Ostravy“, číslo smlouvy a výši

použité dotace v Kč,

na požádání umožnit poskytovateli nahlédnutí do všech účetních dokladů týkajících se projektu,

předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním

vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do

15.7.2023. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání

kpřepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně Magistrátu města

Ostravy. Příjemce předloží závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu na

předepsaných formulářích, úplné a bezchybné, včetně

- závěrečné zprávy jako slovního popisu realizace projektu s uvedením jeho výstupů

a celkového zhodnocení,

- seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu včetně uvedení

obsahu jednotlivých účetních dokladů,

- kopií účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (v případě

nesrovnalostí může být příjemce vyzván k předložení kopií účetních dokladů týkajících se

ostatních uznatelných nákladů projektu),

- čestného prohlášení osoby oprávněné zastupovat příjemce o úplnosti, správnosti

a pravdivosti závěrečného vyúčtování,

- fotodokumentace průběhu realizace projektu,

řádně v souladu s právními předpisy uschovat originály všech účetních dokladů vztahujících

se k projektu,

umožnit poskytovateli v souladu se zákonem o finanční kontrole řádné provedení průběžné

a následné kontroly hospodaření sveřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití
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dle trčelrzweiio určení stanoveného touto smlouvou, pr , , .

činnosti na místě a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jine dokla

místě bude dle pokynu poskytovatele provedena v sídle příjemce, místě l'GEšlch:i=„x, i;:

nebo v sídle poskytovatele,?

  

    
j) při peněžních operacích dle této Smlouvy převádět peněžní jzilos'iiřeclli'_g na , "

uvedený v čl. I této smlouvy a při těchto peněžních operacích vždy uvádět "v'čflcibiilil ::;w.:

15882022,

k) neprodleně, nejpozději však do ? dnů, informovat poskytovatele o všech změnách SOUR/iS-flwffilff’v

s čerpáním poskytnuté dotace, realizací projektu či identifikačními udaji příjemce,

ie n :1

 

i) neprodleně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, informovat posle/tovatele o vlastní u ' .

nebo zrušení s likvidací, v případě přeměny i o tom, na který subjekt přejdou práva a pon.:v.nnos'ti

z této smlouvy,

rn) realizovat projekt,. na který obdržel dotaci od poskytovatele, v souladu se závazným sltam)“.n¢kerr

ZS 134/2020 úřadu Magistrát města Ostravy, č.. j SMD/418065/20/ÚPaSŘ/Tich ze dne 6.8.2020

(závazné stanovisko orgánu státní památkové péče vydané podle % 14 zákona č. 20/1983? Shu,

o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), k zachování a obnově předmětné

kulturní památky..

 

n) zajistit, že veškerá reklama umístěná na kulturní památce, jejíž obnova byla podpořena z dotace

dle této smlouvy, bude v souladu s Nařízením města č.. 2/2020, kterým se stanoví zákaz šíření

reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

4. Porušení podmínek uvedených v odst. 3 písm. g) tohoto článku je považováno za porušení méně

závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za tato porušení rozpočtové

kázně se stanoví následujícím procentem:

Předložení závěrečného vyúčtování podle odst. 3 písm. g) po stanovené lhůtě:

do 7 kalendářních dnů
5 % poskytnuté dotace,

od 8 do 30 kalendářních dnů
10 % poskytnuté dotace,

od 31 do 50 kalendářních dnů
20 % poskytnuté dotace,

Jestliže příjemce dotace nepředloží toto závěrečné vyúčtování poskytovateli ani do 60 dnů po

termínu stanoveném v odst. 3 písm. g) tohoto článku, je toto porušení povinnosti považováno za

porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č, 250/2000 Sb., za které je stanoven

odvod v plné výši.

5. Při porušení podmínky uvedené v odst. 3 písm. n) tohoto článku, ke kterému dojde v průběhu 5 let

od předložení závěrečného vyúčtování projektu, je příjemce povinen poskytovateli vrátit dotaci v celé

výši.

VI.

Uznatelný náklad

1. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen vobdobí realizace projektu, tj. vobdobí od 1.1.2022

do 30.6.2023,

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV této smlouvy, ostatními podmínkami této

smlouvy a podmínkami Dotačního programu,

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud

příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

U1  
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kachny ostatní naluaw Wanamiere I . éf'ricem jsou

VIL

Pojmu-má pubiicjta

Příjemce se zavazuje ktomu, že v průběhu realizace prOjektu bude prokazatelným a vino-cípyn:

způsobem prezentovat statutární město Ostrava, a to v tomto rozsahu:

Zveřejní, že se předmětná obnova se uskutečňuje za podpon/ poskytovatele, & to i.ii'nístěnífn tabuli/$<

(viz„ příloha č. 6 programu) v blízkosti/u vstupu do kulturní památky nebo významně r . '

stavby, jejíž obnova je spolufinancována z rozpočtu poskytovatele. Tabulka bude na tomto r

umístěna nejpozději 3 dny po nabytí účinnosti této smlouvy, odstraněna může být nejdrive

30.6.2023, Povinností označit tímto způsobem obnovovanou kulturní památku nebo ’11";§':1‘151n"111:101.]

městskou stavbu nejsou dotčeny povinnosti vlastníka kulturní památky nebo významnc most-„skri—

stavby dle zákona č, 20/1987 Sb„ o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

   

Příjemce dotace je povinen doložit způsob prezentace statutárního města Ostravy, a to jako

povinnou součást závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu

Příjemce souhlasí, že poskytovatel je oprávněn poskytnuté materiály dále použít v rámci “x,/lastní

propagace projektu.

Veškeré náklady, které příjemce vynaloží na splnění povinností stanovených vtomto článku

smlouvy, jsou neuznatelnými náklady.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Právní vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo

výpovědí kterékoliv ze smluvních stran uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba je dvouměsíční

a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně

V případě ukončení smluvního vztahu je příjemce povinen předložit poskytovateli finanční

vypořádání dotace a vrátit peněžní prostředky dotace, které jím nebyly ke dní ukončení smlouvy

použity v souladu s touto smlouvou, zpět na účet poskytovatele ve lhůtě do 15 dnů ode dne

ukončení smlouvy.

Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně

číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této smlouvy označeny.

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, znichž dva obdrží

poskytovatel a jeden příjemce.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015

Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv

zajistí poskytovatel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelné, a že se

dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění

práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje

poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
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* O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodío ZBSÍZLEDĚ'ÍZGÍSU/Ú města smím ííiší'íataiv my:

( Č„ 2059/ZM1822/34 ze dne 18.5.2022.

\! Ostravě dne: * fi "US ÉÚŠŽ V Ostravě dne:

 

 

Mgr, Anton Rušnák

farář

Mgr. Zuzana Bajgarova

náměstkyně primátora

  
!& u:; 282.2?

 

 

 



fl L- e

l „e 25mm a   

    

   
C j ei: flleeiáwegglííze ,.

Sídlo: Mírová l 56/ «9, 703 GO OsírevewZÉ/rř Fe?!

Zasloepený: ? Anion fiusnék, ma?

ré; 45210536

DíČ: “

Zásždpee pověřený jednáním ve věcech;

Smševnícší; P. Anlen Resnék

Technických; lng. Karel Slade, lng. Miroslav Hurník

(dele gen objednatel)

Ehe'íevížeš: “žÉSLlGE CŽ e.;áo,

Sídlo: Jiráskova 701, 755 O? Vselín

Zasloupený: Řadek Šlech, jednaíeí

lčoz 27775003

DlC: CZ27775003  Zástupce pověřenýjednáním ve věcech:

a) Smluvních: Radek Stach, jednatel

b} Technických: RadekŠíach

(dále jen zhotovitel)

Smluvní „el-raný se dohodly na doplnění SOD a Dodatku č. 1 takto:

5. Předměž

?, Ze zakázky „anove krytiny lídežela ev., ?avla v Úsíravěawžkovíoích „ hemp? „ lodm budou přednostně
provedeny práce na obnově východní části lodí v rozsahu dílčího položkoveho rozpočlu, lderý je nedílnou
součástí tohoto dodatku.

 
ll. Termín plnění

Termín ukončení prací: 5/2023

Hl. Cena díla

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a činí:   základní cena bez DPH 298178182 Kč

DPH 2l% 826.174,20 Kč

celkem vč. DPH 21% 360795372 Kč
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Za zhoiovětele 

Zékiad pro sníženou BPM
“iš %

353% CZK

Snížená DPH
“55“ %

53,36 CZK

Zákiad pm základní DPH
2? %

2 %? Mišý? CZK

Za’kiadni DPH
21? %

“2% ÉÝŠŠEG CZK

„Zaokrouhíení

Říší; CZK

Žena ma'fkem s: ©9373

3 %? %ÉJŠÉ am;

v %!sseíímě
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Za bjednatele
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„ "Kostel svazem Pavia

? Gona-me krytiny kneíe

730 0531000101310; ešagev „Esaki tění „nože et

00: 00 , Mšena" % 01000010030000

1 9429410221100 íviontáž lešení těž., ření. 5 pod. š. 2.5. H 20 m. 300 kg m2 53000000

2 042041192R00 Příplatek za každý měsíc použítí lešení k pol. 1022 m2 2 120,00000 40,00 84 000,00

3 942941822R00 Demontáž lešení těž. řad. a pod. š. 2,5, $1 20 m. 300 kg m2 530,00000 40,00 21 200,00

4 944944011R00 Montáž ochranne sítětz umělých vláken m2 530.00000 12,00 6 360.00

5 0409440315200 Příplatek za každý měsíc použítí sítí 1: pol. 4011 m2 2 120.00000 4.00 0480.00

_ 6 94404408‘1R00 Demonžáž ochranne sítě z umělých všáken m2 53000000 7.00 3 710,00

7 707914130R00 Montáž optooení rámového H (ŽO 2,0 m “ m 88.00000 100,00 8 800,00

8 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m m 88.00000 50.00 11400.00

ein: ert #:0100013.in
' ' ' ?e paseo

9 979011321R00 Montáž a demontáž shozu kus 8.00000 500,00 4 000,00

10 979011311R00 Svislé doprava suti a- vybourenýoh hmot shozern %, 35,70000 210.00 7 497,00

11 9790921111200 Vyklízení uiehlé suti ručně m3 10,00000 2 000,00 20 000.00

12 979082111R00 Vnítrostaveníštní doprava sutí do 10 rn t 35.70000 250.00 8 925,00

13 979082121R00 Příplatek k vnítrost. dopravě suti za delších 5 m t 71,40000 20,00 1 428,00

14 9790811111200 Odvoz suti a vybour. hmot na skíádku do 1 km t 35.70000 250,00 8 025.00

15 9790811211200 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t "(1400000 15.00 10 710.00

1G 979097011R00 Pronájem kontejneru 4 i:
den 60.00000 50,00 3 000.00

17 979990121R00 Poplatek za skládku suti — asřaítove pásy t 0,70000 4 500.00 3 150,00

18 9799190162900 Poplatek za skládku sutí - dřevo + lepenka t 14.00000 350.00 4 900,00

10 979990105R00 Poplatek za skládku sutí - břidlice t 21.00000 300,00 6 300,00

po: 702 Konetmkoe taeeřehe
_ 370 043222"

20 762330911R00 Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t t 20,00000 500,00 10 000.00

21 762331911R00 Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2 m 50.00000 156,00 7 800.00

22 762331921R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2 rn 2000000 194,00 3 880.00

23 762331931R00 Vyřezání části střešní vazby do 200 cm2 m 13.00000 240.00 3 120.00

24 782331941R00 Vyřezání částí střešní vazby do 450 om2 m 30.00000 257,00 7 710.00

25 762331951R00 Vyřezání částí střešní vazby nad 450 cm2 m 15.00000 270.00 4 050,00

26 702332931R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 m ' 50.00000 280,00 14 000,00

27 762332932R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 m 2000000 411,00 8 220,00

28 7623329315000 Dopínění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 m 13.00000 495.00 B 435.00

29 762332934R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 om2 m 30.00000 712.00 21 36000

30 752332935R00 Doplnění střešní vazby 2 hranoiů do 600 cm2 m 15.00000 1 009,00 15 135,00

31 7620851511200 Hoblova'm' řeziva a sražení hran m3 4.00000 1 850,00 7 400,00

32 605152421? Hranol SM/JD 1
m3 4.00000 9 000.00 36 000,00

33 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 351,00000 41,00 14 391,00

34 762341210R00 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 351,00000 110,00 38 610,00

35 60512566R Prkno SAG/JD ll. jak. tl. 30 mm dl. 400—600 š. 12-16. omítané m3 16.30000 6 800,00 110 840.00

36 752341420RT2 Ezgfzdfiigfi'ssgrfflm Elam“ prkna M'ba Včetně “dám m2 27,00000 300.00 8100.00

37 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2070000 850,00 17 595.00

38 752088113R00 Zakrývání provizorní plachtou 12x15m, včodstranění kus 2.00000 9 800,00 19 600.00

39 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 7,00000 3 542.46 24 797,22

Bít: 76$ Konstrukce ktempířekě
' 1 002 720 20

40 764211243RT2 Krytina faícovaná Cu, svitky š. 670mm. nad žlabem m2 27,00000 4 080,00 110 160,00

41 764221220R00 Erziehcuhování Cu rš 500 mm, podkladní plech pod falcovenou 2100000 2 020.00 54 540,00

42 764521240R00 SŽŠĚDVÉŘÍ okapů Cu, rš 250 mm, vyztužení podkladniho 27100000 970700 26 190,00

43 764221220R00 Oplechování Cu atik u žlebu rš 500 mm rn 27,00000 2 020.00 54 540.00

44 764530230R00 nghzhovénl Cu atik u žlabu rš 400 mm, vyztužení atíkového m 2100000 1 560,00 42120.00   
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a _:A [04202220000
. ešní o?na 2 C0 \,rynr: hladka’, 00 )% 60 cm __ __ ______Í_2____ 2,00000E 5 400 00E _ ,

E 52 E70420520
EZa’véEmé néza 00 dvojdíína rš 1000 mm

' ___ 2s 00000E __ ___3 .280 00 _______05280,0__03

EMF—- 7342312011200
Oplechování hřebene— Cíí. ,š 1000 mm zdobnw 5172090220 _ ' E _ 32 ,00000E 3 080 00 12%03

j“ Zdobný my? Cu 00 měníme

_ g E V 7,00000?—__ __34 000 .00le _ _ V V

“ _05000:: c kovaný
VF”— _ _

E ___0000000š _ 550,00? 2700100

W003
ERepllka 200000 mam—„ice Cu Vs prste_ncem “___“

_ __ 1,00000 _ 35 00000 35 000 __0_0Š

57,704. 00T___ ERepase hrožu 0 00,003, vc néíéru = 212 cení
_Ě “100000., __25 000 00 25 00000,.

55?qu R05 Repiikazdobnamažcouiée
Cusprstařšíqííóíc

_eml ,*- E _ 100000M_____ 55 000, 00,_____»'_____ 55 000 03,5

, 704. R00 Pepasekříže vč. náaéru, admoné'no aleš/En, MVVVMVVV "FM 0:05 5 _ _ _ ”:,?00000 ___ V40 000,00 _ _“ 30 000,00,

_ 1 1; v
a

F_—
\1 E _) _ VV

_
?

E 60754-03; EEQEZESECEEZQ &ÍĚÁÍÉŠŠÍE 3,000. Ohm ________?f_"___ “ 2000000 „„ f480 00* _jff 980 :03:

'____61 9987642035200"
:PFesun hmot pro kíempí řské konstr; ,výšky V00 24 m

% _ ___ “mm 2,00000_________
E4 634 ,V60

20 269, 20Í

,00: 700
@7000 0000

_-
_ 702 02g; 005

E 62;?6534184’1R00
Demontáž bndíičné kryfiny, šupiny neiříd do 500‘ MMM m2___ ___ 351 0,0000

_ 80,00
28 080 00E

E 03Š712300833Rš—1
lDemonžáž

lepenky pod břidlíci
_

_ _ E702 E 051000005
_ _ _ 30 ,00? ______'_íO 530 ___,_00g_

EV—VETETW'TFWVVT
EKn/Eina 2 břidlice 30x30 cm, 3000070003130
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E45°00 00°
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m
80 ,OOOOOEs-M,

160 OCH
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E tB‘Tgm‘?“328512Roo:EHEeben
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Em _ _ 13 50000] 000,001
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68E7V65799312RN3
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351200000

123_0031 „„ 431733
00 008765203R00

__íPřesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 2__4___f_n____ __ V V !% í _ 1000000
7112,95E ___ 71 720,53?

,00: 700 30300000
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nás „.., :::,

Žíví'rteúwfe; a: tl“

podle 5 387 c; n3ei Občanského zákoníku, zel-azan tě?/žití? SE},

Římekcketetšeka tareoež “šet * ífitttovtee

   
Mírová 156/39, 703 D0 Oetrev .bfeh

?;aatoupený: F3. Anton Řesraátt, ee;

18:“ 45230586

DEC: »

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

Smlevních ? P. Anton Rusnák

Technických: ing, iíatet Bluda, log, Miroslav Hurník

(dáte jen objednatel)

zeetevttešz TESLlGE GZ etue,

Sídlo: Jiráskova 701, 755 Ot Vsetín

Zastoeper;ýz Radek Štacl'r, jednatel

lČO: 27775003

pač: 0227775003

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

&) Smluvních: Radek Štaoh,jednatet

b) Technických: RadekŠtach

(dále jen zhotovitel)

l, Základní ustanovení

1, Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 2586 a násl. zák, č. 89/2012

Sb., Občanský zákoník.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody.

íl. ??edmět

'l. Zhotovitel se zavazuje k provedení stavby „Obnova krytiny kostela sv. Pavla v DatravěNítkox/íeích „.

tetapa =- lod“ kostela", spočívající v demontáží krytiny na lodi kostela, opravě tesařských konstrukcí, vyklizení

suti, montáží noveho bedneni, provedení klempířských prací, položení nové krytiny z přírodní břidšice dle

položkoveho rozpočtu, který je nedílnou součástí SOD

2. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít bez vad a nedodělků v době předání, zaplatit za ně zhotoviteli cenu

podle smtouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě a být se zhotovitelem součinný po celou dobu platnosti smlouvy.

m, Vlastnictví k státu

i. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
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Cena za provedená dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a činí:

základně cena bee DPH 53 28:3 931 , Nikč—

DPH 2? % t "119 Od5,67í<č

celkem vč DFH 2í% 395 3M tší“

Cena platí po celou dobu sjednanou ve smlouvě.

Položkový rozpočet díla je nedílnou součástí této smlouvy.

V případě, že doj e k prodlení z. předání díla z důvodu ležících na Síí'Ežr ei zhotovitele, je cena neměnná až do doby

skutečného ukončení díla.

Vi, Platební podmínky

Fakturace bude probíhat po 2 měsících.

Po dokončení, řádném předáni dokončeného dila, bude vystavena konečná faktura.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vydčtovanýoh prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací přímo

na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedeni kontroly umožnit.

Faktury budou splatná do ”I4 dní; od jejího doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany pít

dhradě jiných plateb (např. uroku z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, aj.).

Doručení faktury se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty.

Faktura musí obsahovat náležitostí stanovene platnými právními předpisy.

V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyděluje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat

některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve

vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nove faktury.

Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta sptatnosti. Cela lhůta běží opet ode dne

doručení nově vyhotovené faktury.

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

tOPokud budou nad rámec této smlouvy vykonány další práce, nezbytné kreatizaot celého díla a neznáme před

l .

zahájením díla, musí být tyto vícepráce předem odsouhiaseny objednatelem, oceněny dle jednotkových cen

v poiožkove'm rozpočtu, přlpadnej'ine práce oceněny dle platného ceníku RTS ve výši 90% cen RTS.

Vít. Jakost díla

Zhotovitet se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit

stanovené potřeby, tj, využitelnosti, bezpečností, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního

prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým techníokým normám, ČSN přebirajícími evropske

normy, projektové dokumentaci a podminkám zadávacího řízení.

Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a

při předáni a převzetí dila.
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dojednatei je pox/men předat staveniště zhotoviteli.

Zhotovitei zabezpečí vytýčení případných it'ížeriýrekých siti před zahajcairf

Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovšteí potřeoovat pro toatizací díla prostor vetší, zajistí si jej

na vtastní naklady.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odberu vody a elektrické energíe.

Zhotovitet se zavazuje vykšidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od převzetí dila objednatelem, Při nedodržení tohoto

termínu se zhotovitel zavazuje uhradtt objednateti veškeré náklady a Škody, které mu tím vznikíy.

Žííotovitei odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních,

hygienických & požárních předpisů včetně prostotu zatízení staveniště, bezpečnosti stíničního provozu v prostoru

staveniště.

Zhotovitel se zavazuje udržovat oa převzatem staveníšti pořadek a čistotu, na svůj nektere odstraňovat odpady

nečistoty vznikle jeho činnosti, a to v souladu .s přisiušnými předpisy, zejmena ekoioglckými a o 'iíkvidaoí odpadu.

 

tší; žárové—zdění dita

Odpovědný zastupce zhotovítele je povinen se účastnit kontrolních dnu.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednateíe.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svým jménem a na vlastni zodpovednost. \f případě, že pověři provedením častí

díla jinou osobu, ma zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sam,

Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými \! průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich

vyplývající.

Zhotovitei se zavazuje realizovat prace vyžadující zvlastni způsobilost nebo povošení podle přísíušných předpisu

osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně tí pracovní dny předem k prověření kvality prací, jenž budou daiším

postupem při zhotovovani díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednateí bez vážných důvodů nedostaví,

může zhotovitel pokračovat v provedení dila po předcházejícím písemném upozornění objednatele.

Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i spravce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k

jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zapísem ve stavebním deniku,

KSÍavební deník

Zhotovitel povede ode dne převzetí staventště stavebni deník. Do stavebního deniku bude zapisovat všechny

skutečnosti, rozhodné pro piněni smlouvy, zejmena údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek

prováděných praci od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení praci organy státní správy

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavebni denik kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

Stavební denik, který bude k dispozici na stavbě mj. obsahuje:

a) zakladni list, ve kterém se uvádí nazev a sidlo objednatele, projektanta a změny těchto udajů,

) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,

) přehled smluv včetne dodatků a změn,

d) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

a) seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplněni.

Denni zaznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovaný/mi pro dva

oddělitelná průpisy. Perforovaně listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.

Denní zaznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo

kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

Do deníku je oprávněn provadet zaznamy kromě statniho stavebního dohledu take technický dozor objednatele a

projektant.
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,esvíi objednatel s obsahem zaznamu ve slevepnin'i deniku. vyznačí námitky svým zápisem do žš'Ě-f" s- "

ííiesor.rlrlesí—íi slevu)/vedouci se ze:/„nemeni uš, uvedení/oh v předchozí-wi usíenovenš, připojí k jejicl'i ZŠZřlFJšTl-íi clo
lři pracovnich duzi sve vyjád „ní „ jinak se má ze lo, ze s oc alieni 2322222221- rhíesi.
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”Emtwi‘iei bude objednateli, nebo jeho zástupci) předával druhý průpis denních záznamu. Nesouhlasivlí objednerei s

m.

i

obsahem žechi'o záznerriů, vyznačí nemiíícy svým zápisem do slavebního deníku. V připede, že bude objednateli
růpís předán pošlou; zašle sve nemiíky doporučeným dopisem znoíovííelí do jednoho iýdne od doručení záznamu. v

případě, že lek neučiní, me se ze zo, ze s obsahem zaznamu souhlasí.
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Úbjeoneíei převezme po dokončení dílo, případně jeho části, ktere bude men uvesí do provozu.iiřřejímecí řízení bude objedneíelem zahájeno do lí) pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhoíovišeše e
ukončeno nejpozději do i5 dnu ode dne zahájení.

O předení díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a. převzetí. Teplo zápis sepíše zhoíovítel e. br..,šde
obsahovat

a) označení díla

5 ) označení objednatele e zhoíoviíele díle

) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

) zahejeni a dokončení prací na zhotovovanem díle

) prohlášení objednatele, že dílo přejímá

?) datum a místo sepsání zápisu

jména a podpisy zástupců objednaíele a zhotovlíele

seznam převzaté dokumentace

i) soupis nákladu od zahájení po dokončení díla

) termín vyklízení staveniště

<) datum ukončení záruky na dílo.

Zároveň zhotoviíel předá objednateli doklady o řádném provedení díle dle technických norem a předpisů,
provedených zkouškách, atestech a dokumeniaci podle smlouvy.

Zhotovitel & objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považoval za nuíne.
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KM, Záruční podmínky a záruční dobe  Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu čl. ll. te'ío smlouvy a zaručuje se, že

bude zhoíoveno v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech stanovených projektovou dokumentaci, a že
jakost provedených prací a dodávek bude odpovidaí iechnickým normám a předpisům platným v ČR v době jeho
realizace.

Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díle dle čl. ll této smlouvy záruku v délce 60 měsíců na provedené prece,
záruka na materiál dle záruky výrobce, (bňdlícova' krytina - 30lel, typ a výrobce břidlice bude před dodáním na slavbu
vzájemně odsouhlasen zápisem do stavebního deníku). Zavezuje se, že v záruční době bude předmět díla bez vad a
bude mít vlastnosti v těle smlouve dohodnuté

Záruční doba začíná běžet dnem prolokolárnlho převzetí řádně dokončeného díla, Záruční doba se prodlužuje o
dobu, po kterou bude trvat odstranovani vad zhotovitelem.

Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním dila, jeho poškození živelnou
událostí, či lřeií osobou.
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převzetí nelelr oo

Zhotovitel nese odpovedm si puvodne ooncov zavazuje ;.:„3

škodlivvoht \:>;te \ 1'13 e\„vpe

Zpotovilel je povinen neluadit objednateli Škodu \\ plné výši, kteroo způsobil realizací díla

thotovltel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. valky, vojenské operace, invaze, pousta

revoluce, nep pingu, občansko valky, vojensk eno převratu, ttakov—e vlny letadtema ostatních vzdušných prosned

šarvátek, porušení veieinetto pořádku, atd.

S1011. je objednatel oprávněn započíst pro '1 poneiedavo 2110 0111313 \\ případě, že taková. pohledávka neexistuje,

bude objednatelem vystavenoe zr otovi teiem un leze-na íalfrura \\ souladu s 1311110 DJQhGC'llI't podminš (anti
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Zhot oviteí je povinen zeptažit oojecmeh e\nEuvní pokutu ve výši 5.000 Kč ze každy i za .počatv den prodten

předanímdiíe, .

Nebudeíi taktura\ ;ht'azene ve lhůtě splatnosti že objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši G,“l %

z dlužné částky

V případě nedodržení termínu k odedaneni vady, které se projevila v zamění době, je objednatel oprávněn účtovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.0013; Kč za každý den prodlení.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinna strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a \\ jake výši

vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatne. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu připadne

vznikle Škody. Smluvní strany se dohodly, že jsou oprávněny požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody,

způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, & to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka

neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura \\ souladu s těmito obchodními

podmínkami,

žít!. Výpovědní podminky

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupne

číslovany, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zastupci smluvních stran;

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě, že dojde ze

strany zhotovitele k porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy. Výpovědní lnůta začíná běžet dnem doručení

výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dilo včetne věci,

které opatřit a ktere jsou součástí dila.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne

předložení vyúčtování;

V případě zaniku zavazku před splněním dila uzavřou smluvní strany dohodou, ve které upraví vzájemná práva a

povinnosti.

)(v'l. Závěrečná ujednání

t. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

2.

3

Písemnosti se považují za doručené \ v případě, že kterékoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci z postupu prací.

 

 

 



 

iš. !“.-12:0 smlouva jí:—2 ;:loíná & účinná ;o ;:ioošoíso ooo-š.,; smluvních sifon oíooouušgo souhlasu lÉ—š

ooovokono.

5 lniošmaoo L zpracování osobních Maglia:

   

Prosžřoonioívim ianovoní ifol'ioio ' ' Lia; oční Římokokaíošíoká iaií'goai Osnova—vukol/šoa

článku 'í3 nařízení Evě'opského oaoamoníu & Rody (EU) č 2016/679 o oohšaoé fyzšokýoh oooo v souvislosti so

zpracováním osobních L'icšajů 2— o volném pohybu těohío udajů (dále jen „GDPŘÚL

      

svou oooínnosžg Jori—

  ll:
w

“J SGLLLrisms’d s uzavřooím &; oáoleoným plněním iéio smlouvy zpracovává jako sorávse okay.; ve smyslu GDP?

osobní (událo (zoomu/foi), & to: osobní údaje ovoořeno v íé-ío smlouva osooni Wage slu'ol'nážoěoo af :‘émci oloéoi

smlouvy, iŽ-ioojo (& např. platebni Mole, čislo bankovního účtu, číslo plaleíaol kart}! am.).

 

Osobní udaje jsou zpracovávány zas i'éčolem plnění šoío smlouvu za učošom vooonš áíčo'íoioolí Římskokatolické

íai'nosií Ostrava—Vítkovice a za žičoéom ochrany oprávněných zájmů Římskokatolické 'řĚF'l'lOSÍi Dslravo—Vilkovíoo

v případě sporu vzniklých v souvislosli s míněním toio smlouvy, Osobní uoajo jsou zoraoovávony z titulu plnění

ssroíouvy, plnění zákonné povinnosíi &. z ?kola oprávněného zájmu správce nebo tře-ší osoby.

Omit-mi údaje budou zpracovávány po dobu ování smluvního vzžaho a po dam; 4 lei násleouííoíoh po skončení

smluvního vztahu. Pro účely vedení učoinioívi budou osobní údaje uchovány v nozbyíném rozsahu maximálně po

dobu “ED lež.

Římskokatolická íamosí Oslravawl/iíkovíoe _šmonovala v souladu se svými oovinnosll podle GDPŘ povéience pro

ochranu osobních údajů, kteíým je íekius advokáti s.r.o., lČ: 04668933, se sídlem Na Pocíkovce 281/10, 147 00

Praha 4 » Podolí, odpovědná osoba JUDr. Jakub Kříž, Ph.D, advokát. Pověřence pro ochranu osobních údajů je

možné kontaktovat na tel. čísle +420 703 M2 855 nebo na emailové adrese gdgí'Qlexiusoz . O případné změně

v osobě pověřenoe pro ochranu osobních údajů se Římskokatolická farnost OslravaVížkovíoe zavazuje ii'iformovaéí

bez zbytečného od kladu,

Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou předány Biskupství ostravsko-opavskémo, lČ: 65468953, se sídlem

Kostelni náměstí 3172/1, 702 00 Oskava, Moravská Ostrava, za účelem schválení smlouvy, které je nezbytné

k nabytí platnosti smlouvy podle předpisů Cino/o římskokatolické.

A

Vv Ostravě-Vítkovicích dne 1:15? €? , “12 O ?, “

  

 

za objednatele
za zhotovitele

Anton Rusnak, farář

Souhlasím

\] Ostravě dne .........
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Rozpis ceny

Ceike‘m

HSV

&% Z"?GÁKJ

PSV“

4 80? Sszš—42

MON

0,00

Vedfiejéfi náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

(žákem

5 285% říší-iš? ,?4

 
  
      
   
 
 

   

 

 

   

 

 
  
 
 

 

  
 

 
  

Rekapiiuiace dam’

Základ pro sníženou DPH
'25 %

&% CZK

Snížená DPH
‘ES %

@566 CZK

Základ pro základní DPH
21 %

3 28m $339723 CZK

Základní DPH
21 %

‘E "MG Máša—“?“? CZK

Zaokrouhieni

{MEG CZK

Cena $53,!!ka s DPH

% ÉQŠ'ŠÝÉÁĚ {321%
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Za zhotovitele

Za objednateie     
Zpracováno programem EWS Stavitei -E, © ŘTS, ans.

Stránka 1 z 2  
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líoeteí evaíeho Pavle apoštola, Vítkovice

Stanov-a krytiny kostela ev. Pavla v Ostravak?litím'150"-

 

 

 

Čleíe roíežle Název poíožšcr 114,1 mená-5011 oenaš ,
/ WW 4 _ ,

WW3. „.;-Jé    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1'30: &% _ , Leem; & eieeebnílvýíány ,1. .

1 942941022R00 Montáž lešení tež., Fad, 5 pod. š. 2,5, H 20 m, 300 kg m2 1 06000000 80,00 84 800,00 a

12 042941192R00 Příplatek za každý měsíc použítí lešení k pol. 1022 mZ 4 240,00000 40,00 169 600,00

3 94204182215200 Demontáž lešení téz. řad. 5 pod. Š. 2,5, H 20 m, 300 kg m2 1 06000000 40,00 42 400,00

4 944944011R00 Montáž ochranne sítě z umělých vláken mz 1 050,00000 12,00 12 720,00

5 044344031 R00 Příplatek za každý měsíc použítí sílí lt pol, 4011 m2 4 240,00000 4,00 16 000,00

6 944044081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 06000000 7,00 7 420,00

? 767914130R00 Montáž oplocení rámoveho H do 2,0 m m 88,00000 100,00 8 800,00

8 7670148301200 Demontáž oplocení rámoveho H do 2 m rn 88,00000 50,00 439.9492

org: o? Prořážení otvorů _ , __ “ - : 13? 130,00

0 970011321R00 Montáž a demontáž shozu kus 15,00000 500,00 7 500,00

10 979011311R00 Svislé doprava suti a vybouranýoh hmot shozem t 71,40000 210,00 14 094,00

11 979002111R00 Vyklízení ulehíé suti ručně m3 1000000 2 000,00 20 000,00

12 070082111R00 Vnitrostaveništnl doprava sutí do 10 rn 1 7140000 250,00 17 850,00

13 970082121R00 Příplatek k vnítrost. dopravě sutí za dalších 5 mW & 142,80000 20,00 2 856,00

14 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km l 71,40000 250,00 17 850.00

15 9790811211200 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 428,00000 15,00 21 420,00

16 97909701'IR00 Pronájem kontejneru 4 t den 120,00000 50,00 6 000,00

17 079990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 1,40000 4 500,00 0 300,00

18 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo + lepenka t 28,00000 350,00 9 800,00

19 079990105R00 Poplatek za skládku sutí ~ břidlice t 42,00000 300,00 12 600,00

oil; 702 nominace tesařská ' “ _ nes 5135524

20 762330911R00 Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 121 t 40.00000 500,00 20 000,00

21 762331911R00 Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2 m 100,00000 156,00 15 000,00

22 762331921R00 Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2 m 40,00000 194,00 7 760,00

23 7623319311200 Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2 rn 25,00000 240,00 6 000,00

24 762331 941 R00 Vyřezání části střešnl vazby do 450 cm2 m 60,00000 257,00 15 420,00

rn 30,00000 270,00 8 100,0025 762331951R00 Vyřezánl části střešní vazby nad 450 cm2

26 762332931R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cmZ m 100,00000 280,00 28 000,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
 

 

 

 

 

27 762332932R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 m 40,00000 411,00 15 440,00

28 762332933R00 Doplnění střešní vazby ;: hranolů do 288 cm2 rn 25,00000 405,00 12 375.00

29 762332934R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 m 60,00000 712,00 42 720,00

30 702332935R00 Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 rn 30,00000 1 009,00 30 270,00

31 762085151R00 Hoblování řeziva a sražení hran m3 7.40000 1 850,00 ‘13 600,00

32 60515242R Hranol SM/JD 1 m3 7,40000 0 000,00 86 500.00

33 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 702,00000 41 ,00 20 782,00

34 762341210R00 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 702,00000 110,00 77 220,00

35 605125661? Primo SM/JD ll. jak. ti. 30 mm dl. 400-800 š. 12-16, omítane m3 32,30000 6 800,00 219 640,00

36 752341420RT2 ři/lontaz bedneni stresních zlabu, prkna hruba, vcetne dodavky m2 5400000 300100 16 200,00

rezava, desky tl, 35 mm

37. 782395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 39,70000 850,00 33 745,00

38 762088113R00 Zakrývání provizorní plachtou 12x15m, vč.odstranění kus 4,00000 9 800,00 30 200,00

39 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 rn % 7,00000 6 977,62 48 843,34

Díl: 764 Konstrukce klempířské < 2 353 007,40 \

40 764211243RT2 Krytina falcovaná Cu, svitky š. 570mm, nad žlabem m2 54,00000 4 080,00 220 320,00 ,

41 764221220R00 Eriiieflovam Cu rs oOO mm, podkladní plech pod falcovanou m 5400000 2 020,00 109 080,00 I

42 7645212401200 nghcuhovam okapu Cu, rs 450 mm, vyztuzenr podkladnrho ro 5400000 970,00 52 380,00

43 764221220R00 Oplechování Cu atik u žlabu rš 500 mm m 54,00000 2 020,00 109 080,00

44 7545302301200 Oplechovaní Cu atria u zlabu rs 400 mm, vyzruzenl atrkoveho m 54‘00000 1 560,00 84 240100          plechu
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:77 II?’ 7JoI7IROO 7IDemonL2 7Hfi§7 , ŠQÉŠI 7 “f.

I 53-{I77I23 00833RTI7 7|Ee§3iji7a2 |ep_:~rI7 ,sz I 77 ;; 773703de 7 7 2I [3670.001

64 7652 :22 ©? T3 I.’ (niIIIIIa_ z lgfldlice 30 _ cIII IedIIodIich: ! |;\\t\' “\y “\\" m»: I 702000005 I'I'02IO-0' | \ng 804.00:

I___ ;; I45 „o se _ _ _ I I 7 I ; 7 ; 77

65 735.3 961 IRTIO I7I\/i0nIaZ annex/ESE? Iaju b\icllicí; 7 77 777 7 ;i'íí I 7 7166 603070I77 1373,6377 7207 300 oo

, 7 66 I7653053I inCI7 ;]Priřezaní a uchvcenI čtvercu. obdéln aZeGČMOQM ; 7 77Im I 'I50,OOOOOI7—7 ;; 180,00 7'25 600 ,00

'; 57 76532850366 IITI9I37en i\ěríš bridficéééifiEEm ;;; ;;;;|m 77 i; ,quch _ _ smog I7324253)

| 68 765799312le IIIIIgItte/PSQ na bednění přibitím, vc dodá/Í; \! (ř;iííliní Fólie DeI’ia Im2 I 702,000CIDI 123,00 86 3 IS L’IIDI

l; 59|790737I63203P00 IProbJII—II7I1707I7I37IE7Im/IIIIII iIIFcIé {ELI/(Io 24 r7.I777 ;;;;_Ií;_ 7I77 7IC707360§I7 [47739590 77 7 _ 25950)

I I1; , * '_____„_ „i; I „ 7‘ „.wa \\)

70 783/8272705 OO Ii—Qater iesařs ’:\'IC7II „onmuku Bochemilěm GB; 27:7 In? I 27Š0, OOOOOI 30,00 82 800 QOÍ

[;;7IŽEĚ991/3ŘŠ0;ÉČŠŠÉÉHÍ dřeqšných _\pn3\r;u£\_a_\;r_\;_c_e_í_1__||_\j 7 ;; ; 77 7IIII2 I I 73670 OOOOOI77 40,00 

    


