
Smlouva o dílo č.2/2018
(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb - občanský zákoník dále jen "NOZ“)

I.
Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou
Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou 

Nám. T. G. Masaryka 89 
751 31 Lipník nad Bečvou 

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta 
IČO: 00301493

CZ00301493DIČ:

Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku 
Alena Sohlichová, DiS., vedoucí Oddělení správy budov

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou 
Číslo účtu: 27-2119050207/0100 
Telefon:
Fax:

581 722 111 
581 722 202

dále jen objednatel

2. TK Vision s.r.o.
sídlo: K Nadsklepi 1550, 751 31 Lipník nad Bečvou 
statutární zástupce: Ing. arch. Tomáš Konvičný 
IČO: 02771497 
DIČ: CZ02771497 
Zástupce ve věcech smluvních.
Zástupce ve věcech technických:
Bankovní spojeni: Komerční banka Lipník nad Bečvou 
Číslo účtu: 107-6847430257/0100 
Telefon:
Email:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 58480

dále jen zhotovitel

Ing. arch. Tomáš Konvičný 
Ing. arch. Tomáš Konvičný

774413834
konvicny@tkvision.cz

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo ,,Oprava a statické zajištění podloubí 
objekt č.p. 89“
Provedení zakázky na objektu - bytový dům čp.89 nám. T G. Masaryka , který je součástí 
pozemku pare. č. st. 180 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, dle 
položkového rozpočtu - je součástí smlouvy.

Předmětem díla je realizace následujících prací:
statickém zajištění trhlin ve zdivu podloubí, v opravě omítky po statickém zajištění 
trhlin po oklepání omítky a odhalení zdivá bude před jakýmikoliv statickými zásahy 
vypracován podrobný návrh statického zajištění stavby. Návrh bude založen na 
výsledcích odpovídajícího objektivního, exaktního a podrobného statického 
průzkumu.
omítka v místě trhlin bude otlučena v pásu cca 500mm a bude provedena sanace 
trhlin pomocí vlepené nerezové výztuže průměru cca 6mm.
dle potřeby budou do konstrukce klenby provedeny kotvy průměru 8mm pro 
přikotvení zdivá klenby.
Po provedené sanaci trhlin bude provedena oprava omítky.

a)

b)

c)

d)

/



e) k opravě stávajících omítek budou použity malty svým složením, strukturou 
a barevností blížící se maltám použitých k vyhotovení stávajících omítek.

f) způsob povrchového zpracování nových omítek bude shodný s povrchovým 
zpracováním starších omítek.

g) k opravě omítky paty sloupů bude použita sanační omítka.
h) sanační omítky zamýšlené nanést na paty kleneb loubí budou s nehydrofobním 

podhozem a nehydrofobním porézním jádrem pro jímání solí.
ch) opravená omítka bude natřena fasádní minerální barvou (AVENARIUS, KEIM apod ) 

v bílém odstínu.
Před nátěrem omítky bude provedena penetrace podkladu pro sjednocení savosti 
podkladu a překlenutí drobných vlásečnicových trhlin (do 1mm).

j) Suť z otlučené omítky bude odvezena na skládku odpadů

2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů a podmínek 
vztahujících se k předmětu díla jako stavby.

3. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti 
a použitelnost prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby 
splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

4. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu 
plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností 
výměr nebo počtů.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

i)

III.
Doba a místo plnění

Práce na realizaci předmětu smlouvy „Oprava a statické zajištění podloubí objekt č.p. 89“
1. budou započaty po obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, nejpozději do 10 dnů. 

Před zahájením prací bude objednateli předložen harmonogram prací.
2. Celková nejvýše přípustná doba pro provedení díla je max.60.pracovních dnů ode dne 

zahájení stavby. Den zahájení bude vyznačen ve stavebním deníku. Dílo je provedeno, 
je-li dokončeno a předáno současně se stavy vodoměrů v bytech,. Dílo je dokončeno, je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel 
i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda přebírá dílo 
s výhradami, či bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami bude v protokolu dále 
uveden popis vad a nedodělků a lhůta jejich odstranění.

3. Místem plnění je dané lokalitou: bytový dům čp. 89 nám. T.G. Masaryka, 
pozemku pare. č. st. 180 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou.

součástí

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 233.492,00.Kč

Celkem bez DPH 233.492,00Kč
Slovy: dvěstatřicettřitisícčtyřistadevadesátdvakorunkorunčeských

2. Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta 
jako cena konečná za provedení díla podle zadávací dokumentace a platí po celou dobu 
realizace díla.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro radne a úplné zhotovení díla.



4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 
to až do doby ukončení díla.

5. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č.1.
6. Objednatel nepřipouští překročení ceny. Nabídková cena může být měněna pouze na 

základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.
7. Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení 

daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

V.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen 

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
4. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat skutečně provedené práce 50% z celkové částky díla 

této smlouvy průběžně a dalších 50% až po realizaci po jeho předání bez vad a 
nedodělků.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována 

je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod 
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.

7. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín 
splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. 
úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj ).

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na 
bankovní účet zhotovitele, který je zveřejněný v registru plátců a je definovaný touto 
smlouvou. V případě, že zhotovitel nepoužije na faktuře bankovní účet zveřejněný 
v registru plátců definovanou touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,-- Kč.

cena

VI.
Jakost díla

1. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována zákonem předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2. Pokud není v zadávací dokumentaci či v této Smlouvě stanoveno jinak, musí materiály, 
výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této 
Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VII.
Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 60 měsíců. Na 
dodávaný materiál dle záruční doby výrobce.

2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
s předáním díla bude současně předaná výchozí revizní zpráva el. instalace..

3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.



4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně 

oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých 
důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává.

7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně 
v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu 
nebo ohrožují život, budou - pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení 
opravného požadavku, nejpozději do 24 hodin.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou 

opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců.

Vlil.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení 
se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého 
díla.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě

3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, 
hygienické, protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě 
případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby 
včetně likvidace zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla.

IX.
Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel neprovede dílo ve lhůtě podle čl.III., zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou 
vadu.

4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s 
odstraněním každé vady.

5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně.

6. Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne 
obdržení jejich vyúčtování.



X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník ve smyslu § 157 zák. č. 183/2006 Sb. a dle náležitostí přílohy č. 5 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu a jakosti prací. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

XI.
Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a 
pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se 
provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit 
všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, 
popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu 
pohybovat.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v 
dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

3. Výzvu k prověření prací musí zhotovitel učinit písemně nejméně tři dny předem a to 
provedením zápisu do stavebního deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4. Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na 
nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do 
původního stavu.

5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto 
spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

XII.
Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení 
přejímacího řízení.

2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, 

soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny 
nebo jiná opatření.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných 
dokladů, kterému jsou zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých 
materiálů, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní 
zkoušky a zprávy, stavební deník, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných 
prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům.

5. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků.

6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez 
vad a nedodělků.



XIII.
Ostatní ujednání

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou
písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

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

4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost
stvrzují svými podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení
s platností originálu.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Přílohy smlouvy: č.1 Položkový rozpočet
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt:
1001

Název objektu :
Oprava a stát, zaj. podloubí č.p. 89
Název stavby:
Dúm č.p. 89 a 90, Lipník nad Bečvou

JKSO :

Stavba :
20171097

SKP :

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

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0
R HSV celkem 228 914 Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem 0 Mimostaveništní doprava
ZRN celkem 228 914 Zařízení staveniště 4 578

Provoz investora
HZS Kompletační činnost (IČD)0

RN ll.a III.hlavy 228 914 Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS 233 492 VRN celkem 4 578
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

J

D
P

éno
tum
dpis

Datum :

l

bI

K

T

Základ pro DPH 233 492 Kč
49 033 Kč

Základ pro DPH 0,0 % činí 0 Kč
0,0 % činí 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 282 526 Kč

Poznámka:

Strana





Stavba : 
Objekt:

20171097 Dům č.p. 89 a 90, Lipník nad Bečvou 
1001 Oprava a stát, zaj. podloubí č.p. 89

Rozpočet: 1
Základní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Montáž HZS
6 Úpravy povrchu,podlahy 

Ostatní konstrukce, bourání
187 510
41 404
228 914

0 0 0
9 0 0 0—--------------- --

0I

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 228 914 0
Oborová přirážka 0 0,0 228 914 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 228 914 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 228 914 0
Zařízení staveniště 0 2,0 228 914 4 578
Provoz investora 0 0,0 228 914 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 228 914 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 228 914 0
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

20171097 Dům č.p. 89 a 90, Lipník nad Bečvou 
1001 Oprava a stát, zaj. podloubí č.p. 89

Rozpočet: 1
Základní

P.č. Název
Díl: 6 Úpravy povrchu,podlahy

Oprava váp.omítek slropů do 30% plochy - štukových 
;klenuté stropy a oblouky 
;1. pole od východu+oblouk od východu+jižní oblouk+západní oblouk 
6,25*4,85*1,3

1 611421331R00 m2 119,69 112,00 13 404,79

39,41
10,96(3,14*6,2/2-0,3*2)*1,2 

(3,14*5,8/2-0,9*2)*1,3 
(3,14*6.2/2)*0,8
;2. pole od východu+oblouk jižní+oblouk západní 
4,2"(5,7+6)/2*1,3 
(3,14*5,9/2-1,05*2)*1,5 
(3,14*6,4/2-0,35*2)*1,0 
Zakrýváni 
;1 pole

6,25*4,85+5,6*1,2+4,05*1,3+6*0,8 
:2. pole
4,2*(5,7+6)/2+3,8‘1.6+5,7*1 
Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 
;po statickém zajištění trhlin 
;1. pole východní oblouk, spára ve vrcholu oblouku 
1,2*0,5
;spára mezi obloukem a zaklenutým stropem 
(3.14*4,8/2)*0,5
;1. pole jižní oblouk - spára mezi obloukem a zaklenutým stropem 
(3,14*4,8/2)*0,5
;1 pole západní oblouk - spára ve vrcholu oblouku 
0,8*0,5
;1.pole západní oblouk - trhlina mezi obloukem a zaklenutým stropem 
(3,14*5,4/2)*0,5 
Mezisoučet
;2.pole východní oblouk 
3,14*6/2*0,5 
;2.pole jižni oblouk 
3,14*3,8/2*0,5+1,3*0,5+0,5*3 
;2.pole západní oblouk 
3,14*5,7/2*0,5+1*0,5 
;2.pole severní stěna 
0,5*1+0,5*2,5 
Mezisoučet
Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 %
;1. pole severní stěna 
5,1*1,5+(3,14*2,25*2.25)/2 
;1. pole východní stěna 
1,4*5,6+3,14*2,8*2,8/2-0,3*5,6-3,14*2,8*2,8/2 
;1 .pole západní stěna 
1.2*6+3,14*3*3/2-3,14*3*3/2 
;1.pole jižní stěna
4.05*1,9+3,14*2*2/2-4,05*0,9-3,14*2*2/2 
Mezisoučet 
;2.pole severní stěna 
4,2*1.9+3.14*1,8*1.8/2-2,25*1,7 
;2.pole východní stěna 
6*1,2+3,14*3*3/2-6*0,2-3,14*3*3/2 
;2.pole jižni stěna
3,8*1,95+3,14*1,9*1,9/2-3,8*1,05-3,14*1,9*1,9/2 
;2 pole západní stěna
5.7*1,35+3,14*2.85*2,85/2-5.7*0.35-3,14*2,85*2.85/2 
Mezisoučet

9,50
7.79

31.94
10,74
9.35

| m22 620991121R00 83,45 48,00 4 005,48

47.10

36.35
29.343 622421143R00 m2 256,70 7 532,22

0.60

3.77

3,77

0.40

4.24

4,71

5,13

4,97

1,75

4 622422321R00 m2 57,37 121,60 6 976,18

15,60

6,16

7,20

4.05

9.24

6.00

3,42

5,70
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Položkový rozpočet

Rozpočet: 120171097 Dům č.p. 89 a 90, Lipník nad Bečvou 
1001 Oprava a stát, zaj. podloubí č.p. 89______

Stavba : 
Objekt: Základní

celkemMJ množství cena / MJNázevP.č.
5 622471317R00

Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 barva KEIM 
;klenuté stropy a oblouky 
;1. pole od východu+oblouk od východu+jižni oblouk+západní oblouk 
6,25*4,85*1,3 
(3.14*6,2/2-0,3*2)*1.2 
(3.14*5,8/2-0,9*2)*1,3 
(3,14"6,2/2)*0,8
;2. pole od východu+oblouk jižní+oblouk západní 
4,2*(5,7+6)/2*1.3 
(3,14*5,9/2-1,05*2)*1,5 
(3,14*6,4/2-0,35*2)*1,0 
Mezisoučet 
;stény

;1. pole severní stěna 
5,1*1,5+(3,14*2,25*2,25)/2 
;1 pole východní stěna 
1.4*5,6+3,14*2,8*2,8/2-0,3*5,6-3.14*2,8*2,8/2 
;1 .pole západní stěna 
1,2*6+3,14*3*3/2-3,14*3*3/2 
;1.pole jižní stěna
4,05*1,9+3,14*2*2/2-4,05*0,9-3.14*2*2/2 
Mezisoučet 
;2.pole severní stěna 
4,2*1,9+3,14*1,8*1,8/2-2,25*1,7 
;2.pole východní stěna 
6*1,2+3,14*3*3/2-6*0,2-3,14*3*3/2 
:2.pole jižní stěna
3,8*1,95+3,14*1,9*1,9/2-3.8*1,05-3.14*1.9*1,9/2 
;2.pole západní stěna

5,7*1,35+3,14*2,85*2,85/2-5,7*0,35-3,14*2,85*2,85/2 
Mezisoučet
Sanač vnější omít systém 
:1 .pole severní stěna+východni oblouk 
5,1*0,5+0,5*1,2+0.5*1,2+0,5*(0,55+0,25)
;1.pole jižní oblouk 
1,0*1,6*2

;1 pole západní oblou z jihu 
1,2*0,9
;2.pole jižní oblouk 
0,7*1,5*2
Nátěr penetrační pro sjednoceni podkladů např. KEIM 
CONTAKT-PLUS-GROB 
;klenuté stropy a oblouky 
;1. pole od východu+oblouk od východu+jižní oblouk+západnl oblouk 
6,25*4,85*1,3 
(3,14*6,2/2-0,3*2)*1,2 
(3.14*5,8/2-0,9*2)*1,3 
(3,14*6,2/2)*0.8

;2. pole od východu+oblouk jižní+oblouk západní

4,2*(5,7+6)/2*1,3
(3,14*5,9/2-1,05*2)* 1,5
(3,14*6,4/2-0,35*2)*1,0

Mezisoučet

;stěny

:1 pole severni stěna 
5,1*1,5+(3,14*2,25*2,25)/2 
,1 pole východní stěna 
1,4*5,6+3,14*2.8*2,8/2-0,3*5,6-3,14*2,8*2,8/2 
;1 .pole západní stěna 
1,2*6+3,14*3*3/2-3,14*3*3/2

177.06 163,30 28 913,16m2

39,41

10,96
9,50
7,79

31,94

10,74

9,35

15,60

6.16

7,20

4,05

9,24

6,00

3,42

5,70

622476015U006 m2 10,53 800,30 8 427,16

4,15

3.20

1,08

2.10

6017
177,06 170,70 30 223,37m2

39,41

10,96

9,50
7,79

31,94
10,74

9,35

15,60

6,16
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

20171097 Dům č.p. 89 a 90, Lipník nad Bečvou 
1001 Oprava a stát, zaj. podloubí č.p. 89

Rozpočet: 1
Základní

P.č. Název HTť-MTi.N
;1.pole jižní stěna
4,05*1,9+3,14*2*2/2-4,05*0,9-3,14*2*2/2
Mezisoučet
;2.poie severní stěna
4.2*1,9+3,14*1,8*1,8/2-2,25*1,7
;2.pole východní stěna
6*1,2+3,14*3*3/2-6*0,2-3,14*3*3/2
;2.pole jižní stěna
3,8*1,95+3,14*1,9*1,9/2-3,8*1,05-3.14*1,9*1,9/2

4.05

9,24

6,00

3,42
;2.pole západní stěna

5.7*1,35+3.14*2,85*2,85/2-5.7*0,35-3,14*2,85*2,85/2
Mezisoučet
Sanace trhlin ve zdivu
;zajištění trhlin pomocí nerezové spirálové výztuže 
izavěšení oblouku klenby do horní části klenby 
;1. pole východní oblouk, spára ve vrcholu oblouku

5.70

8 602 58,69 1 500,00m 88 027,50

1.2 1.20
;spára mezi obloukem a zaklenutým stropem 
(3,14*4,8/2)
;1. pole jižní oblouk - spára mezi obloukem a zaklenutým stropem 
(3,14*4,8/2)
;1.pole západní oblouk - spára ve vrcholu oblouku

7,54

7,54

0,8 0.80
;1 pole západní oblouk - trhlina mezi obloukem a zaklenutým stropem 
(3,14*5,4/2)
Mezisoučet
;2.pole východní oblouk 
3,14*6/2
;2.pole jižní oblouk 
3,14*3,8/2+1,3+3 
;2.pole západní oblouk 
3,14*5,7/2+1 
;2.pole severní stěna 
1+ 2,5 
Mezisoučet

8,48

9,42

10,27

9.95

3,50

Celkem za 6 Úpravy povrchu,podlahy 187 509,86
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

Čištěni ploch tlakovou vodou938902122ROO9 m2 177,06 71,00 12 570,94
; klenuté stropy a oblouky
;1 pole od východu+oblouk od východu+jižni oblouk+západní oblouk
6,25*4,85*1,3
(3,14*6,2/2-0,3*2)*1,2
(3,14*5,8/2-0,9*2)*1,3
(3.14*6,2/2)*0,8
;2. pole od východu+oblouk jižní+oblouk západní
4,2*(5,7+6)/2*1,3
(3,14*5,9/2-1,05*2)*1,5
(3,14*6,4/2-0,35*2)*1,0
Mezisoučet

39,41
10,96
9,50
7.79

31.94
10.74
9.35

.stěny
; 1. pole severní stěna
5,1*1,5+(3.14*2,25’2,25)/2
;1. pole východní stěna

1,4*5,6+3,14*2,8*2,8/2-0,3*5,6-3,14*2,8*2,8/2
;1.pole západní stěna

1,2*6+3,14*3*3/2-3,14*3*3/2
;1.pole jižní stěna
4,05*1,9+3,14*2*2/2-4,05*0,9-3,14*2*2/2 
Mezisoučet 
;2.pole severní stěna

15,60

6,16

7.20

4.05
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

20171097 Dům č.p. 89 a 90, Lipník nad Bečvou 
1001 Oprava a stát, zaj. podloubí č.p. 89______

Rozpočet: 1
Základní

qlOJI MjBTTfFTB BřglSSS'3 Název
9,244,2*1.9+3,14*1,8*1,8/2-2,25*1,7 

;2.pole východní stěna 
6*1,2+3,14*3*3/2-6*0,2-3,14*3*3/2 
;2 pole jižní stěna
3,8*1,95+3,14*1.9*1,9/2-3,8*1.05-3,14*1,9*1,9/2 
;2.pole západní stěna

5.7*1,35+3,14*2,85*2,85/2-5,7*0,35-3,14*2,85*2,85/2 
Mezisoučet
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 
;1.pole

6,25*4,85+3*1,2+2*1,3+3*0,8 
;2. pole

4,2*(5,7+6)/2+2*1,5+3*1 
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 
;1 .pole
6,25*4,85+5,6*1,2+4,05*1,3+6*0,8 
;2. pole
4,2*(5,7+6)/2+3,8*1.6+57*1 
Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %
;1 pole od východu+oblouk od východu+jižni oblouk+západni oblouk 
6.25*4,85*1,3 
(3,14*6,2/2-0,3*2)*1,2 
(3,14*5,8/2-0,9*2)*1.3 
(3,14’6,2/2)*0,8
;2. pole od východu+oblouk jižní+oblouk západní 
4,2*(5,7+6)/2*1,3 
(3,14*5,9/2-1,05*2)*1.5 
(3,14*6,4/2-0,35*2)*1.0
Otlučeni omítek vnitřních vápenných stropů do 100%

;1. pole východní oblouk, spára ve vrcholu oblouku 
1,2*0,5
;spára mezi obloukem a zaklenutým stropem 
(3,14*4,8/2)*0,5
;1. pole jižní oblouk - spára mezi obloukem a zaklenutým stropem 
(3,14*4,8/2)*0,5
; 1 .pole západní oblouk - spára ve vrcholu oblouku 
0,8*0,5

; 1 .pole západní oblouk - trhlina mezi obloukem a zaklenutým stropem

(3,14‘5,4/2)*0,5

Mezisoučet

6.00

3.42

5,70

941955002R0010 m2 69,48 100,90 7 010,78

38,91

30,57

83,45952901111R0011 m2 58,20 4 856,64

47,10

36,35
119,69978011141R0012 m2 14,80 1 771,35

39,41

10.96
9,50
7,79

31,94
10,74

9,35
978011191R0013 1 784,02m2 29,34 60,80

0,60

3,77

3,77

0,40

4,24

;2.pole východní oblouk

3,14*6/2*0,5

;2.pole jižní oblouk

3,14*3,8/2*0,5+1,3*0,5+0,5*3
;2.pole západní oblouk

3,14*5,7/2*0,5+1*0,5

;2.pole severní stěna

0,5*1+0,5*2,5

Mezisoučet
Otlučeni omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 % 
;1. pole severní stěna 
5,1*1,5+(3,14*2.25*2,25)/2 
;1. pole východní stěna 
1,4*5,6+3,14*2,8*2,8/2-0,3*5,6-3,14*2,8*2,8/2 
,1 pole západní stěna 
1,2*6+3,14*3*3/2-3.14*3*3/2 
;1 pole jižní stěna

4,05*1,9+3,14*2*2/2-4,05*0,9-3.14*2*2/2 
Mezisoučet 
;2.pole severní stěna

4,71

5,13

4,97

1,75

| m2978015241R0014 57,37 11,00 631,07

15,60

6,16

7.20

4.05
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

f 20171097 Dům č.p. 89 a 90, Lipník nad Bečvou 
1001 Oprava a stát, zaj. podloubí č.p. 89

Rozpočet: 1
Základní

P.č. Název
4,2*1,9+3,14*1,8*1,8/2-2,25*1,7 
;2.pole východní stěna 
6*1,2+3,14*3*3/2-6*0,2-3,14*3*3/2 
;2.pole jižní stěna
3,8*1,95+3,14*1,9*1,9/2-3,8*1,05-3.14*1,9*1,9/2 
;2.pole západní stěna
5,7*1,35+3,14*2,85*2,85/2-5,7*0,35-3,14*2,85*2,85/2
Mezisoučet
Otlučeni omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % 
;paty pilířů
;1 .pole severní stěna+východní oblouk 
5,1*0,5+0,5*1.2+0,5*1,2+0,5*(0,55+0,25)
;1.pole jižní oblouk 
1,0*1,6*2
;1 .pole západní oblou z jihu 
1,2*0,9
;2.pole jižní oblouk 
0,7*1,5*2
Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo komín.
119,6856*0,3
293 425
57,3699*0,3
10,53
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
Poplatek za skládku stavební suti
9 Ostatní konstrukce, bouráni

9,24

6,00

3.42

5.70

15 978015291R00 m2 10,53 36,90 388,56

4.15

3.20

1.08

2,10
16 978023411R00 m2 92,99

35,91
29,34
17,21
10,53

40,50 3 766,06

17 999281111R00
18 979081111R00
19 979081121R00
20 979082111R00
21 979990001R00 

Celkem za

t 6,90 586,90
255,00

4 047,98
1 403,78 

161,85 
954,57

2 056,12 
41 403,73

t 5,51
t 16,52 9,80
t 5,51 173,40

373,50t 5,51
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