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Smlouva o dílo 
     (dále jen „smlouva“) 
 

Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:  

 

 

1. Objednatel:  Město Vítkov 
 
Sídlo: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 
zastoupené:  ve věcech smluvních Ing. Pavel Smolka, starosta města 

 ve věcech technických Ing. Pavlína Dybowiczová, tel. 556 312 264  
 ve věcech dotačních Ing. Ingrid Adamusová, tel. 556 312 297 

IČ:  00300870 
DIČ:  CZ00300870 
Č. účtu:  19-1323821/0100 

 
(dále jen objednatel) 

 
a 
 
2. Zhotovitel: Michael Alex  
  
Sídlo: Záříčí 170, 768 11 Chropyně     
Zastoupený: Michael Alex   
IČ: 60787902     
DIČ: CZ7008164416    
Č. účtu: 180240676/0300    

 
(dále jen zhotovitel). 

 
 

I. 

Účel a předmět smlouvy 
 

1. Účelem této smlouvy je odborné zajištění přírodního a krajinného zkulturnění extravilánu 
města Vítkova, a to tak, aby byly zároveň splněny podmínky dotačního programu, 
prostřednictvím kterého zajišťuje objednatel financování první fáze tohoto projektu. První 
fází projektu je výsadba porostu (zejm. stromů, keřů a trávníku) a druhou fází je následná 
tříletá údržba řádně zhotoveného díla.  
 

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele pod názvem: „Výsadba aleje 
v extravilánu města Vítkov – směr: křížení u vodojemu – město Vítkov“, kde 
provedení díla zahrnuje především výsadbu stromů a keřů, spolu se souvisejícími pracemi 
a následnou údržbou, a to dle: 
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- Projektové dokumentace zpracované Ing. Olgou Šamárkovou, IČ 76672204, sídlem 
Moravice 27, 747 84 z listopadu 2016, 

 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

 
4. Součástí díla je rovněž: 

- fotodokumentace o průběhu prací, 
- použití pracovních strojů a techniky, zálivková voda, doprava, 
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, 

zvířat a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených prováděním díla), 
- uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu. 

 
5. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud bude v době předání bez vad a nedodělků, a 

zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle podmínek dohodnutých v této smlouvě. 
 

II. 
Doba plnění 

 
1. Práce na realizaci díla zahájí zhotovitel následujícím dnem ode dne účinnosti smlouvy, 

nejpozději však 1. 10. 2017, termín ukončení výsadby dřevin a trávníku bez vad a 
nedodělků je nejpozději do 30. 11. 2017. Následná péče bude probíhat následující tři roky 
ode dne předání první fáze díla.     

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s vadami nebo 
nedodělky. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v 
jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých 
důvodů. V případě převzetí objednatel v protokolu uvede, zdali přebírá bez výhrad nebo 
s výhradami. 

3. Realizace kompletního díla je vázána na včasné přidělení dotačních prostředků v rámci 
Operačního programu Životního prostředí a poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí (SFŽP). Realizace kompletního díla (tzn. obou dvou fází) proběhne 
pouze, bude-li dotace na první fázi přiznána včas a plně v požadovaném rozsahu. Pro 
případ, že dotace nebude přiznána včas nebo plně v požadovaném rozsahu anebo po 
přiznání dotace nastanou podstatné změny v dotačních okolnostech nevyvolané zaviněním 
objednatele, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

 

III.  
Cena díla: 

 
1. Cena za provedení díla podle této smlouvy je stanovena dle položkového rozpočtu ve výši 
 

Výsadba aleje a související práce (1. fáze)  ...........................  153.493,- Kč 
 
Následná péče během tří let (2. fáze)  .............................. 45.552,- Kč 
 
Celková cena díla bez DPH  ............................ 199.045,- Kč 
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DPH 21%  ........................... 41.799,45 Kč 

Celková cena díla včetně DPH  ......................... 240.844,45 Kč 

 
2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 
3. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do doby ukončení díla. 
4. Dohodnutou cenu lze měnit pouze na základě vzájemně odsouhlasených a podepsaných 

dodatků ke smlouvě, a na základě konzultace s poskytovatelem dotace v souladu se 
Závaznými pokyny pro příjemce dotace. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s účinnými právními předpisy. 

 
IV. 

Platební podmínky: 
 

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  
2. Zhotovitel bude objednateli fakturovat zvlášť první fázi projektu (díla) - výsadba, a zvlášť 

druhou fázi – údržba, a to každý rok po dobu tří let, po provedené údržbě. 
3. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce na základě zhotovitelem předložené 

faktury. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených 
prací. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví 
zhotovitel fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis 
provedených prací. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelem 
odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena. 
Případné předem odsouhlasené vícepráce budou hrazeny po předání a převzetí díla na 
základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude sjednaný soupis prací. 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění (dále jen "zákon o DPH") se splatností 30 dnů. V 
případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, objednatel fakturu vrátí 
zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová lhůta splatnosti začne 
běžet opětovně po doručení opravené faktury. Objednatel, který zdanitelné plnění přijímá, 
vystupuje u daného plnění jako osoba nepovinná k dani a u plnění nebude uplatněn režim 
přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH v platném znění. DPH na výstupu bude u 
tohoto plnění odvedeno dodavatelem (zhotovitelem). 

5. Kromě náležitostí stanovených účinnými právními předpisy pro daňový doklad je 
zhotovitel povinen ve fakturách uvádět i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, 
d) uvedení názvu a čísla projektu: „Alej mezi Vítkovem a Prostředním Dvorem – 

II. etapa, CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002688“, 
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
f) lhůta splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
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h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo. 
6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou 

náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl, nebo 
c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury. 

7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je 
povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Vícepráce 
provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli 
uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla na vlastní 
náklady a nebezpečí odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových 
víceprací dodatečně písemně schválí. 

8. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou 
prostřednictvím držitele poštovní licence. 

9. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře bez ohledu 
na číslo uvedené v čl. I. této smlouvy. 

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

V. 
Provádění díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní 
odpovědnost a nebezpečí.  

2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektu bez zbytečných odkladů prověřit, zda 
projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se 
předmětu smlouvy nemají zjevné vady nebo nedostatky. 

3. V případě zjištěných vad projektového zadání je zhotovitel povinen na ně ihned písemně 
upozornit objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla 
trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než 
jeden týden, dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby odstranění 
vady. 

4. Při předání pozemků, na kterých se bude realizovat výsadba, bude sepsán předávací 
protokol. 

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů pouze osobami, které tuto podmínku splňují. 

6. Zhotovitel je povinen provedené práce zabezpečit před poškozením a krádežemi až do 
předání díla objednateli, a to na vlastní náklady.  

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

8. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu a 
k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, 
se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně. 
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VI. 
Předání díla 

 
1. První i druhá fáze díla se budou předávat každá zvlášť. 
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 

výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne zahájení. 
3. O předání díla bude oběma stranami sepsán zápis, který bude obsahovat: 

a) označení díla včetně uvedení jeho přesného názvu  
b) označení objednatele a zhotovitele díla 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle 
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá 
f) datum a místo sepsání zápisu 
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele 
h) seznam převzaté dokumentace 
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 
j) termín vyklizení staveniště  
k) datum ukončení záruky díla   
l) soupis vad a nedodělků díla s termínem jejich odstranění. 

4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za 
nutné. 

VII. 
Vady díla a záruka za jakost  

 
1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo 

jiné závazné dokumentaci vztahující se k provedení díla. 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. 
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době. Záruční doba pro 

první fázi díla počíná běžet předáním této, relativně samostatné, části díla. 
4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 

jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 
5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruka se 

nevztahuje na dřeviny odcizené, poškozené vnějšími vlivy (vandalství, přírodní 
katastrofy).  

6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního díla bez vad a 
nedodělků. 

7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně 
oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel 
odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, 
neuvede-li v oznámení jinak. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nebude-li v této lhůtě vada 
odstraněna, je objednatel oprávněn se domáhat práv v souladu s čl. IX. této smlouvy. 

9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. O odstranění vady bude 
zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany a který musí obsahovat: 

a. označení zástupců smluvních stran 
b. číslo smlouvy o dílo 
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c. datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady 
d. popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
e. datum zahájení odstraňování vady 
f. celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění 
g. vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu 
poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku.  

11. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobená vadným plněním zhotovitele. K odevzdání nového plnění 
v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této 
smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 

12. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude 
uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené 
s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace. 

 
VIII. 

Odpovědnost za škodu 
 

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.  

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. 

 
IX. 

Sankční ujednání 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením lhůty splnění jedné či druhé fáze díla (tj. 
předání dané fáze díla bez vad a nedodělků) stanovené v čl. II této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každý 
den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat 
po zhotoviteli dokončení díla nebo náhradu újmy ani povinnost zhotovitele dílo dokončit 
v náhradním dohodnutém termínu. Rozhodné pro určení termínu zahájení a ukončení díla 
jsou termíny sjednané v této smlouvě. 

2. Nebude-li faktura uhrazena objednatelem ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním místa provádění díla po jedné či druhé fázi 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

4. Nenastoupí-li zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu 
(článek VII. odst. 8) k odstraňování vady díla (případně vad), je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení, a to kumulativně 
za každou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil v daném či vzájemně sjednaném 
termínu. 
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5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně, 
jelikož se s nárokem na jakoukoliv smluvní pokutu dle tohoto článku ani z části 
nevylučuje. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
11. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele.  
 

X. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Změnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny 

zadávací podmínky stanovené zadavatelem (objednatelem) pro zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, 
výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění díla a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní 
strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

3. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti 
s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou 
třetím osobám. 

4. Zhotovitel nemůže postoupit svá práva ani povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 
5. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, 
které by nejlépe naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého 
z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

6. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 
týkajících se předmětu díla. 

7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její 
doručení odmítne či jinak znemožní. 

8. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli písemnou formou veškeré informace, 
doklady apod., které se týkají této smlouvy. 

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom 
stejnopise. 

10. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno až po podpisu smlouvy 
o přidělení finančních prostředků ze SFŽP (Operační program životní prostředí) či jiných 
grantů pro financování akce. Zhotovitel není oprávněn započít se zhotovováním díla do 
okamžiku doručení písemného potvrzení objednatele ohledně přidělení příslušné dotace 
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v celém rozsahu. Objednatel neodpovídá zhotoviteli za náklady vynaložené v případě 
porušení tohoto závazku zhotovitele.  

11. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel uzavřením této smlouvy 
bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu OPŽP nezávislý 
vnější audit, přičemž při provádění auditu je povinností zhotovitele spolupůsobit k jeho 
řádnému dokončení. 

12. Smluvní strany jsou povinny: 
a) poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci 

projektu 
b) podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a 

na pozemky související s projektem nebo jeho realizací   
c) poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí 

v rozsahu, který souvisí s projektem OPŽP 
d) provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění 

kontrolních zjištění a o těchto následně informovat příslušný kontrolní orgán, 
objednatele (zadavatele) a poskytovatele dotace 

e) archivovat originál Smlouvy o dílo včetně jejích případných dodatků a jejích 
příloh, veškeré originály účetních dokladů, originály projektové dokumentace a 
dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu OPŽP, přičemž povinnost 
archivace bude po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní 
prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po 
dobu 10 let následujících po roce, ve kterém investor obdrží protokol o 
závěrečném vyhodnocení akce; Informace o uzavření OPŽP bude zveřejněna na 
internetových stránkách SFŽP. 

 
13. Smlouva byla schválena radou města Vítkov dne 27. 6. 2017 č. usnesení 1973/49 

nadpoloviční většinou členů rady města. 
 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet výsadby a následné péče 
 

 

 

 

 

Ve Vítkově dne 30. 6. 2017     V Záříčí dne 30. 6. 2017 
 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
Ing. Pavel Smolka, starosta města Michael Alex   
    



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
Výsadba aleje ve městě Vítkov

Stavba : Název stavby : SKP :
vÝSADBA ALEJE V EXTRAVILÁNU MĚSTA VÍTKOV-

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 153 493

N PSV celkem 0

ZRN celkem 153 493

HZS 0

RN II.a III.hlavy 153 493 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 153 493 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Michael Alex Jméno :Ing. Pavel Smolka
Datum : Datum : 30. 6. 2017 Datum : 30. 6. 2017

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč
DPH 15 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 153 493 Kč
DPH 21 %  činí : 32 233,53 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 185 726,53 Kč

Poznámka :

Ing. Olga Šamárková
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 vÝSADBA ALEJE V EXTRAVILÁNU MĚSTA VÍTKOV-
 Výsadba aleje ve městě Vítkov

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 153 493 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 153 493 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0
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 vÝSADBA ALEJE V EXTRAVILÁNU MĚSTA VÍTKOV-
 Výsadba aleje ve městě Vítkov

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 183 10-1213.R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5 kus 406,00 5,00 2 030,00

2 184 10-2111.R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 406,00 10,00 4 060,00

3 keře Prunus padus vel. 100-150 ks 1,00 85,00 85,00

4 keře Corylus avellana vel. 60-80 ks 80,00 35,00 2 800,00

5 keře Euonymus europaeus vel. 60-80 ks 65,00 32,00 2 080,00

6 keře Ligustrum vulgare vel. 60-80 ks 65,00 39,00 2 535,00

7 keře Lonicera xylosteum vel. 60-80 ks 65,00 32,00 2 080,00

8 keře Prunus spinosa vel. 60-80 ks 65,00 32,00 2 080,00

9 keře Viburnum opulus vel. 60-80 ks 65,00 35,00 2 275,00

10 183 10-1214.R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,196 m3 1:5 kus 27,00 15,00 405,00

11 184 10-2113.R00 Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině kus 27,00 20,00 540,00

12 stromy Ovocný strom prostokořenný vysokokmen ks 27,00 325,00 8 775,00

13 183 10-1221.R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 kus 11,00 45,00 495,00

14 184 10-2115.R00 Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině kus 11,00 180,00 1 980,00

15 stromy TILIA CORDATA OK 12-14 s balem ks 3,00 2 450,00 7 350,00

16 stromy SORBUS AUCUPARIA OK 12-14 s balem ks 1,00 2 450,00 2 450,00

17 stromy SORBUS AUCUPARIA "EDULIS" ok 12-14 s balem ks 3,00 2 850,00 8 550,00

18 stromy BETULA PANDULA ok 12-14 s balem ks 3,00 2 850,00 8 550,00

19 stromy FAGUS SYLVATICA ok 12-14 s balem KS 1,00 3 250,00 3 250,00

20 materiál -  zahradní zemina bal 11,66 115,00 1 340,90

21 184 20-2112.R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m 3 kůly kus 11,00 45,00 495,00

22 materiál - kůly (do 3 m) ks 33,00 75,00 2 475,00

23 materiál - příčky (spojovací laťky) ks 33,00 25,00 825,00

24 184 20-2111.R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m - 1kůl kus 27,00 25,00 675,00

25 materiál - kůly (do 2 m) ks 27,00 65,00 1 755,00

26 materiál - úvazek ks 60,00 20,00 1 200,00

27 184 80-4112.R00 Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině stromy kus 27,00 15,00 405,00

28 materiál - ochrana pletivo výška min. 150 cm (pod korunku) ks 27,00 75,00 2 025,00

29 184 92-1093.R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 120,50 10,00 1 205,00

30 materiál -  mulčovací kůra (drcená borka) m3 12,05 500,00 6 025,00

31 185 80-2114.R00 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině t 0,01 20 000,00 208,00

32 materiál
hnojivé tablety -  pomalu rozpustné hnojivo s vysokým 
obsahem živin kg 10,40 48,00 499,20

33 185 80-4312.R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 10,13 65,00 658,45

34 materiál -  voda m3 10,13 85,00 861,05

35 R-položky zmlazení keřů m2 110,00 7,00 770,00

36 R-položka Dočasná ochrana keřů do 160 cm bm 820,00 85,00 69 700,00

lesnické uzlÍové pletivo STANDART 160/20/15, výška pletiva 
160 cm, počet vodorovných drátů 20, sloupky zapuštěny do 
země 60 cm, střední průměr sloupku 10 cm, délka jednotlivých 
polí max. 4 m,  vzpěry proti vyvrácení v každém lomovém bodu, 
pletivo přichycenu k zemi dřevěným řezaným kolíkem rozměru 
3x5x40 cm v každém poli oplocenky, součástí oplocenky 
dřevěná "vysazovací" brána pro vjezd údržbové techniky. 
Pletivo velmi zahuštěno do výšky cca 75 cm. Pletivo zaručuje 
ochranu porostu před drobnou zvěří ( zajíc, bažant, králík, pes 
,atd...) zejména pak před spárkatou zvěří a jeleny. Vyznačuje 
se zmenšujícími se oky směrem dolů.
Určeno do oblastí se zvýšenými sněhovými srážkami a 
zejména k výstavbě oplocenek listnatých porostů ( duby, buky 
,atd...)

Celkem za 153 492,60

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

Stránka 2 z 2



Kč\Ks Celkem

R-položka Následná péče- stromy- 1 rok ks 38,00 250,00 9 500,00

R-položka Následná péče- stromy- 2 rok ks 38,00 250,00 9 500,00

R-položka Následná péče- stromy- 3 rok ks 38,00 250,00 9 500,00

R- položka  Následná péče- keře- 1 rok m2 406,00 14,00 5 684,00

R- položka Následná péče- keře- 2 rok m2 406,00 14,00 5 684,00

R- položka Následná péče- keře- 3 rok m2 406,00 14,00 5 684,00

Celkem bez DPH 45 552,00

DPH 21% 9 565,92

Celkem s DPH 55 117,92

Následná péče-  stromy listnaté, ovocné

    A doplnění mulčovací kůry (odplevelení kořenových mís) 1 x ročně

      B zálivka (kontrola kořenových mís) 3 x ročně

       C kontrola a úprava úvazků (2 x ročně)

        D kontrola a úprava kůlů (2 x ročně)

      E zastřižení poškozených čás  rostlin (2 x ročně)

         F přihnojení rostlin (1 x ročně)

G kontrola ochrany dřevin před okusem (2 x ročně)

 

Následná péče-  keřové skupiny

        A doplnění mulčovací kůry (1 x ročně)

          B zálivka (3 x ročně)

      C zastřižení poškozených čás  rostlin (2 x ročně)

       D odplevelení keřových skupin v průměr 0,5m kolem sazenice (2 x ročně)

         E přihnojení rostlin (1 x ročně)

F kontrola dočasné ochrany keřů  (2 x ročně)

ROZPOČET následná péče



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
následná péče 3 letá

Stavba : Název stavby : SKP :
Výsadba aleje v extravilánu města Vítkov- směr: křížení u vodojemu- město Vítkov

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 45 552

N PSV celkem 0

ZRN celkem 45 552

HZS 0

RN II.a III.hlavy 45 552 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 45 552 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Michael Alex Jméno : Ing. Pavel Smolka
Datum : Datum : 2. 6. 2017 Datum : 30. 6. 2017

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč
DPH 15 %  činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 %  činí : 45 552 Kč
DPH 21 %  činí : 9 565,92 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 55 117,92 Kč

Poznámka :  
 
 
 
 
 
 
 
  

Ing. Olga Šamárková


