
Smlouva o dílo, na akci: „Jezero Chabařovice – údržba příkopů, drénů a propustků“
kód akce: A342
č. ORS/Vo/160/2018
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl AXVIII, vložka 433

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb

xxxxxx, technický pracovník oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

DEKONTA, .a.s.
Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

IČO 250 06 096

DIČ CZ25006096

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 12280

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupena: Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva

Ve věcech technických: xxxxxx, odborně způsobilá osoba

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
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I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem: „Jezero Chabařovice – údržba příkopů, drénů a propustků“, kód akce: A342,
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je zajištění funkčnosti odvodňovací soustavy prováděním potřebné údržby,
a to čištěním odvodňovacích příkopů, břehových linií a údržby trubních propustků. Zajištění funkčnosti
bude spočívat v ručním odstranění sedimentů, pevných překážek a v údržbě a čištění zatrubněných
částí vodních děl v oblasti vodohospodářské soustavy Jezera Chabařovice.

Služby/práce jsou rozděleny na následující části:

SO 01 – Severní svahy
SO 02 – Plochy pro rekreační využití
SO 03 – Východní svahy
SO 04 – Západní svahy
SO 05 – Vnitřní výsypka – jižní svahy
SO 06 – Trubní části vodních děl

Specifikace jednotlivých činností

1.  Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého

Způsob údržby:  strojní sečení, ruční sečení, průběžné ruční čištění příkopů.
Četnost údržby: 2 x ročně v době růstu vegetace.

Veškerá travní hmota z příkopů a břehových linií bude ponechána na místě.

2. Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m a hloubky do 2,5 m v hornině tř. 3

Způsob údržby:  průběžné ruční čištění příkopů.
Četnost údržby: průběžně, v případě nepředvídatelné události (přívalové deště, sesuvy půdy,

apod.) vyčištěny bezprostředně (do 2 pracovních dnů) po výzvě Objednatele.

Sediment vzniklý čištěním příkopů, trubních propustků a trubních částí vodohospodářských objektů,
bude ponechán na místě, které určí zástupce Objednatele.

3. Odstranění travin a rákosu

Způsob údržby:  strojní sečení, ruční sečení, ruční vytrhání porostů v místech vstupů do vody,
vč. shrabání a odvozu biologického odpadu (v termínu do 7 dnů od posečení resp.
vytrhání) z prostoru vstupů do vody do 10 km.

Četnost údržby:  2 x ročně v době růstu vegetace.

4. Odstranění náletových dřevin

Způsob údržby:  strojní popř. ruční vymýcení náletových dřevin.
Četnost údržby:  před zahájením seče.
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5. Čištění trubních propustků a štěrbinových žlabů

Způsob údržby: ruční čištění propustků a žlabů.
Četnost údržby: 1 x ročně, v případě nepředvídatelné události (přívalové deště, sesuvy půdy,

apod.) bezprostředně (do 2 pracovních dnů) po výzvě Objednatele.

6. Čištění trubních částí vodních děl

Způsob údržby:  vizuální prohlídka a vyčištění.
Četnost údržby: 1 x ročně – vždy do 30. 11., v případě nepředvídatelné události (přívalové deště,

sesuvy půdy, apod.) bezprostředně (do 2 pracovních dnů) po výzvě Objednatele.
Sediment vzniklý čištěním příkopů, trubních propustků a trubních částí vodohospodářských objektů,
bude ponechán na místě, které určí zástupce Objednatele.

Bližší vymezení předmětu této Smlouvy je dáno soupisem služeb/prací, který tvoří přílohu č. 1
této Smlouvy.

Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli služby/práce vymezené
v článku II. této Smlouvy, a to na svůj náklad, řádně a za podmínek touto Smlouvou upravených.
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a za poskytnuté služby/práce
hradit Zhotoviteli dohodnutou cenu za podmínek stanovených touto Smlouvou.

III. Termín plnění

Termín dokončení plnění Smlouvy: nejpozději do 30. listopadu 2018

IV. Místo plnění

Místo plnění je prostor Jezera Chabařovice v k. ú. Chabařovice, Roudníky, Vyklice, Tuchomyšl,
Lochočice a Trmice.

Obec: Chabařovice, Řehlovice, Trmice, Ústí nad Labem
Kód obce: CZ0427568007, CZ0427568201, CZ0427553697, CZ0427554804
Kraj: Ústecký

V. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího
řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 817 493,40 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis služeb/prací).
Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení poskytovaných
služeb/prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou
oceněny případné změny rozsahu služeb/prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem
a Zhotovitelem.

2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.
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VI. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení bodu 3.
tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně
provedených a vzájemně odsouhlasených služeb/prací. Každá faktura vystavená Zhotovitelem
bude doložena soupisem skutečně provedených služeb/prací a zjišťovacím protokolem s podpisy
zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem služeb/prací, a to v celé
výši odpovídající provedených služeb/prací.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne
konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné
právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni,
ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje
své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných
částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další)
a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol)
s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH
v % platná v době vystavení faktury.

5. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku

včetně DPH,
- razítko a podpis Zhotovitele,
- v příloze zjišťovací protokol a originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou

Smluvních stran.

6. Faktury, předávací protokoly a soupisy skutečně provedených služeb/prací musí také obsahovat,
kromě výše uvedeného, kód akce (A342) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření
Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na fakturách, předávacích
protokolech a soupisu skutečně provedených služeb/prací uvedeny, nebude faktura proplacena
a bude vrácena k opravě.
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7. Splatnost faktur se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne
na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní
den.

8. Objednatel je oprávněn fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného nebo
nově vyhotoveného dokladu.

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele.
Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka
odepsána z účtu Objednatele.

10. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktur.

12. Služby/práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou
Objednateli účtovány.

13. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě,
že se Zhotovitel stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto
zákona v průběhu realizace Smlouvy, bude faktura za již realizované služby hrazena
Objednatelem tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem

přímo na účet správce daně postupem dle § 109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.

14. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněný
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona
č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený
účet nebude účtem Zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový
přístup, bude faktura za již realizované služby hrazena Objednatelem tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem

přímo na účet správce daně postupem dle § 109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.

15. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé
straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VII. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení termínu pro zpracování služeb/prací dle článku III. této Smlouvy, činí smluvní
pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z ceny bez DPH podle článku V. Smlouvy.

2. Při závažném porušení povinností uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:

- při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle článku VIII. této Smlouvy
2 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení;

- za nesplnění povinností uvedených v článku XII. této Smlouvy 2 000,00 Kč.
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3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VIII. Způsob zajištění řádného plnění

1. Předmětné služby/práce budou realizovány a provedeny v souladu s požadavky Objednatele
v souladu s oceněným soupisem služeb/prací s výkazem výměr.

2. Veškeré služby/práce musí být prováděny pod dozorem odpovědného technika, který odpovídá
za kontrolu jakosti služeb/prací dle předmětu plnění této Smlouvy a za dodržování veškerých
obecně platných norem a dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu plnění dle této
Smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své
činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy a jejich následné uvedení
do původního stavu.

4. Zhotovitel se zavazuje vést o poskytovaných službách/pracích pracovní deník. Do deníku
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění dle této Smlouvy, údaje
o časovém postupu služeb/prací, jejich jakosti, apod. Zápisy budou v souladu s fakturovanými
objemy služeb/prací.

5. Během pracovní doby Zhotovitele musí být pracovní deník v místě plnění trvale přístupný všem
oprávněným osobám.

6. Před zahájením prací bude Zhotovitelem předán technickému dozoru Objednatele harmonogram
prováděných služeb/prací v jednotlivých měsících pro daný rok.

7. Služby/práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu,
nebudou Objednateli fakturovány a v pracovním deníku budou označeny jako nefakturované.

8. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu dle této
Smlouvy jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci
a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

9. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro plnění předmětu dle této
Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla
ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

10. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy
a předpisy upravující oblast životního prostředí.

11. Zhotovitel zabezpečí místo plnění proti možnému úniku ropných látek z používané mechanizace.
Místo plnění bude vybaveno sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných látek.

12. S ohledem na skutečnost že převážná část plánovaných služeb/prací (zejména sečení travních
porostů), bude probíhat v době rozmnožování zvěře, je nutné před každým zahájením
služeb/prací daný úsek projít a v případě zjištění přítomnosti zvěře, informovat Objednatele
(oddělení životního a pracovního prostředí), pokud se zvěř nepodaří zaplašit vlastními silami.
Je přísně zakázáno zjištěnou nebo vyskytující se zvěř přenášet nebo se jí jakkoli dotýkat! Pakliže
dojde k poranění nebo usmrcení některého z vyskytujících se druhů živočichů, bude o této
skutečnosti Objednatel ihned informován a odpovědný pracovník Objednatele stanoví další
postup.
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13. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu služeb/prací v rámci plnění dle této
Smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto služeb/prací
v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

IX. Zařízení, předání a převzetí místa plnění

1. Umístění zařízení v místě plnění bude provedeno Zhotovitelem po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení místa plnění si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou
legislativou.

3. Místo plnění bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

4. K předání a převzetí místa plnění dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů
pro zahájení služeb/prací dle uzavřené Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu
předání místa plnění min. 3 pracovní dny předem, pokud se písemně nedohodnou jinak.

5. O předání a převzetí místa plnění bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán
zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí místa
plnění, který bude shodný se zápisem v pracovním deníku.

6. Odstranění zařízení a vyklizení místa plnění bude provedeno v co nejkratší možné době ode dne
předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

X. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést služby/práce v rámci poskytovaných předmětných
činností dle článku II., jejich řádným provedením a předáním Objednateli, a to ve stanoveném
termínu dle čl. III. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení služeb/prací dle předmětu této Smlouvy předá Objednateli dílo formou
přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých služeb/prací, nejpozději
však do data uvedeného v článku III. této Smlouvy. Objednatel vyhotoví předávací protokol
podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a technický popis
služeb/prací, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad
a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně
požadovaných prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí
Zhotovitel Objednateli minimálně 3 dny předem zápisem do pracovního deníku.

3. Po ukončení služeb/prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla Objednateli následující
doklady a dokumentaci: fotodokumentaci průběhu stavby a závěrečnou zprávu.

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán protokol
o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol
o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den
předání a převzetí,

b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna
pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna smluvní pokuta
dle článku VII. Smlouvy za nesplnění termínu uvedeného v článku III. Smlouvy.
Po odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz
k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání
a převzetí.
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5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VII. Smlouvy pro nesplnění
termínu uvedeného v článku III. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění
vad nedodělků bude sepsán protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem
zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.

XI. Zásady kontroly prováděných prací

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění služeb/prací v celém průběhu činností Zhotovitele
v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce a udržování pořádku. Kontrolu
provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou.
Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel
respektovat okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu provádění služeb/prací nezbavují Zhotovitele odpovědnosti
z plnění smluvních povinností.

XII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části služeb/prací třetí osobu (poddodavatele), v tomto
případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby služby/práce prováděl
sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů
je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném
rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách
poddodavatelů v případě, že nový poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném
v rámci zadávacího řízení.

XIII. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku.
Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran,
jinak je neplatná.

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění
ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel
kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé
straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod
způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě
prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

3. Zhotovitel se zavazuje nakládat s osobními údaji fyzických osob, které mu budou sděleny
Objednatelem v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s obecně závaznými
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právními předpisy a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

4. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude
u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení
cíle Smlouvy.

6. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně. Zhotovitel
se zavazuje chránit obchodní tajemství Objednatele.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto
Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání,
a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže
je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností,
zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.

11. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy Objednatele
týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany a ekologie v daných místech plnění.

12. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé
škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli,
s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku V. bodu 1.
Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel
Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových
dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění.
Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie
České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné
formě.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou
doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené
v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních
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služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu,
tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního
čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv
a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé
Smluvní straně.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
jejího obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit
smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu
bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné,
nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí
příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným
soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak
nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou
Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis služeb/prací s výkazem výměr
- Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne 4. 6. 2018 V Praze dne 11. 6. 2018

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Petr Lenc Ing. Aleš Pražák, MBA

ředitel člen představenstva
Palivový kombinát Ústí, státní podnik DEKONTA, a.s.

(Objednatel)  (Zhotovitel)
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REKAPıTuLAcE oBJEKTü STAVBY A SouPıSů PRACÍ
A 342

Stavba: Údržba drénů, příkopů a propustků

Jezero Chabařovice

Palivový kombinát Ústi, S. p.
DEKONTA, ELS.

_._Hú_d___..
.. . .

__.__i_bšjıešt,šouìfi.í_?šcí_
_ __.____ __

ı.__________.___ .- -_||___ _ -ı-ı-ı--_-__ _

ÉnaĚŽBPH _Ícłfi ' '

Náklady stavby celkem
SO 01 Severní svahy

SO 02 Plochy pro rekreační využití

SO 03 Východní Svahy

SO 04 Západní Svahy

SO 05 Vnitřní výsypka - jižní Svahy

SO 06 Trubní části vodních děl

817 493,40
164132,40

171 453,20

61 252,80

42 096,00

278 640,00

99 919,00

06.05.2018

'_ '_' _TPHĚĚW" íempıfiı'

171 673,61 989 167,01
34 467,80 198 600,20
36 005,17 207 458,37
12 863,09 74115,89
8 840,16 50 936,16

58 514,40 337 154,40
20 982,99 120 901,99

QQ



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ
Stavba:

Udrżba dre'ııü, příkopu a Dropustkü
Objekt:

SO 01 Severní svahy

Místo: Jezero Chabařovı'ce

Zadavaıel: Palivový kombinát Ústí, S. p.
Uchazeč: DEKONTA, a.S.

qKúflfliın - Popis
_

_Í
_

Náklady Soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

06.05.2018

_-ı_ı-\.
___T.[. '_cfläm____

164 132,40
164 132,40

164 132,40

M



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Údržba drénů, přı'I-:opů a propustků

Objekt:

łSO O1 Severní Svahy

Místo: Jezero ChvabařOjViCe DELDEJM E

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Projektant:
Uchazeč: DEKONTA, a.S.

' .
_

_
_

_ _
_

___`_"Eě1š_=èìıšflnı___Ť__PČ Typ K100 Foms MJ Mno-Et“ J.cena [CZK]
[Em Cemvamtava

Náklady soupisu celkem 164 132,40
D HSV Práce a dodávky HSV 164 132,40
D 1 Zemní práce 104 132,40_ _._ _|__ _ _ I

1 | K 5111103212 Kosení ve vegetačnı'm období divokého porostu středně hustého ha 9,5?1I 12 üüüjüü! 114 852,00 CS ŮRS, 2015 01
_ i h

.přikopyI ł :c 305515
_ _ _ _ I

LSEEI
u l I

hřehmı'à lıniE: I x T.“|ů?fı 20115

'n'iI příluha Ě. T a I'_ ı` ı ' `
2 H gìłâlüšlül Čištění otevřených koryt vodotečı' š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3 m3 ! 13,39Uı šñüflflı E EEÚAÚ E5 ŮHS 2ü15 D1

I
13,39

I
10,300

I

viz příloha č. 1 a 2

'i . K 5053004081 _ _.Šišłaflıj 00 hnfflzh 05000000 DN 300 - DN 800 m I 27:0*000! 150,00! 42 000,00;
štěrbinmrè žlaby' 3D.DDL'I
Uuhflı' pmpufitl'i'zı" Illùilül]

vız přı'lnha č. 1 a 2



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Údržba drénů, přikopů a propustků

SO 02 Plochy pro rekreační využití

Jezero Chabazřovice

Palivový kombinát Ústí, S. p.
IEKONTA, '3.5.

üťhüiłüfi

IKúfl Sůl-EEE | ._ _. _

Náklady soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

*:TFŤŤ cena celkem [cm|_

171 453,20
171 453,20

1:'1 453,20

93



(v:

SouPıS PRACÍ

tJdı-žpo dráhu, přikopo a píoptzstku

viz technická zpráva - popis prací

SO 02 Plochy pro rekreační využití

Jezero Chabařovice 06.05.2018

Palivový kOmbinát ÚStí, S. p. Projektant:
_DEKONTA, a.S.

l-PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] I cenřcêìllkem Cenová soustava

Náklady Soupisu celkem 171 453,20
D HSV Práce a dodávky HSV 171 453,20
D_ 1_ Zemní práce _ _ _ _ _ _ 171 453,20

1 K |111103212 Kosení ve vegetačnı'm období divokého porostu Středně hustého ha 0,228| 12 000,00 2 736,00 CS ÚRS 2015 01
_ _ _

'šřt'kopyz 2x0,114
_ _ _ _ _ _

0,228
'_ _ I _ _'_

vı'Z příloha č. 1 a 2 _ _ _ _ __

I 2 K 129203101 Čištění otevřených korvt vodotečí š dna do 5 m hı do 2,5 m v hornině tř. 3 | m3 0,570 360,00 205,20 ICS ÚRS 2015 01
pˇn'Kopy

_ _ _ _ _
0,570

_ u _ _ _ _ _

__ viz_přílıha č. 1 a 2

3
I K 111101103 Odstranění travìn Z celkové plochy přes l ha ha | 2,140 10 200,00 21 828,00 'CS ÚRS 2015 01

__ _
_-I'vstupy do vody, pláž: 2 x 1,070

_ _ _ _
2,140

_ _ _ __ I

viz příloha č. 1 a 2

ı_ ' '_ _ _ 7 ` I _' ˇ _ _ _ , '
4 K 111101104 'Odstranění rákosu | ha | 2,140 32 600,00 69 764,00 CS URS 2015 01

_ _ u _
"vstupçtıo vody: 2x 1,070

_ _ _ '
2,140

'

viz příloha č. 1 a 2 _

5 K I162701105 'vodorovné přemístění do 10000 nn výkopku/Sypeniny z horniny tř. 1 až 4 I m3 21,400ı 260,00I 5 564,00Ics ÚRS 2015 01
.' __ _ _ _:__ _ _ I ı |_ _ _ _

vstupy do vody 21,400



| 6 I K 185803101 Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny

I | K i 185803102

vstupy do vody

viz technická zpráva - popis prací

Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny

2,140| 5 800,00 | 12 412,00 cs úRS 2015 01

2,140

I .
2,140 24 000,00

vstupy do vody

viz technická zpráva - popis praci

'_ 8 I K |_9529041 R1 'Čištění trubních propustkůml 300_- RN 800
trubní propustky
viz pˇrı'loha č. 1 a 2

| ha

2,140' _ _ i _

m 48,000__ __158,_00_
48,000

51 360,00 cs ÚRS 2015 01

_7 584,00!

85



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ
Stavba:

Údržba drénů, příkopù a propustků
Objekt:

SO 03 Východní Svahy

Místo: Jezero Chabařovice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p.
Uchazeč: DEKONTA, a.'$.

_______
_]__

_ __ __- __ „__
IKčıd dílu - F'Opis

Náklady Soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Datum: 06.05.2018

[_
_ _ _I_H_

_Í- _Eeı'ıa celkem [EIHH

61 252,80
Ed 252,80

E1 IELEŰ

GZ



(LO
CŽ'J

SOUPIS PRACÍ

Udrzba dreıšı'š, příkopu o pıopusìku

SO 03 Východní Svahy

Jezero Chabařovice 06.05.2018

Palivový kombinát Ústí, s. p. Projekıant:_
DEKONTA, a.$.

_-_,.____ _- _ __ _________ _______ __- _______-__ ______ _____
| PČ TYP' Kód í Popis í MJ I Mnoˇfitví J.cena [CZK] ł CenĚcä-(lřem Cenová Soustava

I _ _ _ __
Náklady soupisu celkem 61 252,80

D HSV Práce a dodávky HSV 61 252,80
D 1 Zemní práce 61 252,80

I _ _ _ ___.__
1 I K |111103212 'Kosení ve vegetačním období divokého porostu Středně hustého ha 2,548 12 000,00 30 576,00 CS ÚRS 2015 01

I I I
păopy: 2 x 0,904

_ _ _
1_,BOš

_

břehová linie: 2 x 0,370 0,740

viz příloha Č. 1 a 2

ı v i “ '__
_'

I
2 K 129203101 Cištění otevřených koryt vodotečíš dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3 m3 ı 1,480ı 360,00| 532,80 CS URS 2015 01“ _ _. _ _ _ I _ ._ _ _ _

příkopy 1,480

víz pˇn'loha Č. 1 a 2

| 3 K '111101103 Odstranění travìn Z celkové plochy přes 1 ha ha 0,300| 10 200,00 3 060,00 CS ÚRS 2014 01
_._. ı ______ __ _ _ __.

vstupy do vody, pláž: 2 x 0,150 0,300

viz příloha Č. 1 a 2
I I

'_

_ _ _ _ _ _
' ' _'I_

'__-__ı4
I

K 111101104 Odstranění rákosu ha 0,300 32 600,00 9 780,00 CS URS 2014 01
_. š. _ i. _ _ _ _ _ _._'

vstupy do vody: 2 x 0,150 0,300

viz příloha Č. 1 a 2

_ 5I I K 162701105 vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/Sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 ' 3,000|
260,00I

780,00 |cS ÚRS 2015 01
_ _

.vstupy do vody 3,000
I ˇ _ _ _ _ _'

viz technická zpráva - popis prací



| 6 | K |185803101

i _ _ ..

I
7 I K 185803102

vstupy do vody

_______-

vstupy do vody

viz technická zpráva - popis prací

|_ 8P!__K_l'9529041 R1

_ _ ' II

I łlShraba'ıní a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny ha 0,300' 5 800,00 l
740,00|CS URS 2015 01I __ _

0,300I
I

viz technická Zpráva - popis praci

|Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny ha | 0,300| 24 000,00| 7 200,00 CS ÚRS 2015 01

0,300'
I __

_
m 48,000' 158,00Í 7 584,00!

48,000

ıČištění trubních propustků 001-n - DN 800
trubní propustky
viz příloha č. 1 a 2

H3



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPıSu PRACÍ

SD D4 Západní Svahy

Jezťrfl Chabařcrfice

Pfluvnvý hflmhiná: L'ısıı', 5+ p.
DEKDHTÄ, .3.5.

ľÉfliınflPnnifl
' '

'i

Nákìady Soupisu ceiken'ı
HSHr - Práce a düdávky Hžš'iťł

1 - Zemní práce

_ì___

üfiflñlmfi

cèna fleııflflm [cm]

42 090,00
42 ÚQůflU

42 ü'šůflü



SOU PIS PRACÍ

Stavba:
Údržba drénü, příkopů a propustků

Objekt:

SO 04 Západní svahy

Místo: Jezero Chabařovı'ce Datum: 06.05.2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Projektant:_
Uchazeč: DEKONTA, 3.5.

i Př Typ Kind I Pupa; hu Mnnìnvi .Lflflnfl [mi cenäąkem tmavá“ mm
Náklady soupisu celkem 42 096,00

D HSV Práce a dodávky HSV 42 096,00
D 1 Zemní práce 42 005,00_ __ Í ____ _

I 1 | H; '111103212 Kosení ve vegetačnı'm období divokého porostu středně hustého ha 2,EEB| 12 000,00 32 015,00 LCS ŮRS 2015 01

pfiflúpfl z xmau
_ _ _

11515
I

břehm'á Eır'ıı'e: 2 x 0,250 0,500

hráze: Ialuřany - 1 x 0.110 0,540
1m: pñiflha f; 1 a I

I .' _ .

2 | K |129E03101 Čištění otevřených koryt vodote'či'š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 3 m3 | 4.300ı
350,00ı

1 540302125 ÚRE 2015 01

_pñhùp?

I

qıluuı

viz přı'Lcırıa Ě. T a I
I5 I K Iaszgnflu R1_ __Éăçęyigruhníflh prnpufltkü DN and v DN adu m | 54,DDDI 153,Dn| 8 532,00'

trubm' propustil? 54.000
viz přı'łüha E. 1 a 2



l/'É

REKAPITULACE čLENĚNí SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Údržba drénů, příkopů a propustkü
Objekt:

SO 05 Vnitřní výsypka - jižní svahy

Misto: Jezero Chabařovı'ce

Zadavatel: Palivový kombinát Ústi, S. p.
Uchazeč: DEKONTA, a-5.

lšıďıfiuÍPflflT _'_'[___
_" -__ _

Náklady Soupisu celkem
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

_ı--ı_ı_______.ı._

[115351015

__J_ _Tenfl flflmflm [cm]

ZF'B Eı4ü,üü
273 »5413,Úü

ZTE MWJU



CJ?

SOUPIS PRACI

Učifřt'af1.`olıi'ć. Iˇı-ˇ'fkopfl, z_`: ,ˇJxHJn-SLI-št:

SO 05 Vnitřní výsypka - jižní svahy

Jezero Chabařovı'ce

06.05.2018
Palivový kombinát Ústí, s. p.

Jan Vondruška, DiS.
DEKONTA, a.s.

ĹPČ 'Typìř I- Popis
in!Množstvíı___-__IJ.cena [CZK]_í CenĚcëìllkem Cenová soustavaNáklady Soupisu celkem

278 640,00
D HSV Práce a dodávky HSV

278 640,00
D 1 Zemní práce

278 640,00

' __

_|___

___ _'__

______'__-_____'_ˇ_ˇ__ı-_ı___________.l
'____fl|___

.__-___H-I _ _'

II 1 K 111103212 .Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého I ha 16,328| 12 000,00 195 936,00 ICS ÚRS 2015 01

ı '

_ _ _ I

_ _. ___ _-___
_________________ _____

___EJ_____

příkopy: 2 x 6 ,600

13,200bezpečnostní přeliv: 2 x 0,2625

0,525hráze: Roudníky- 2 x 0,7045, Rabenov- 2 x 0,495, Protieutrofizační nádrž- 2 x 0,102
2,603viz příloha'c. 1a 2___I.. ___ ___ _ _

___
___I _ _ __. ______ __. __

| 2
I' K 129203101 Čištění otevřených koryt vodotečı'š dna do 5 m hı do 2,5 m v hornině tř. 3 II m3

I 33,000 II 360,00 II 11
880,00Ilcs ÚRS 2015 01

.___ _-_\_\_I_ _
__

_I_-_\_I_I_-___'_~_-__
___-'_I-\_I_I_'-

_____II_\___'

pñ'kopy

33,000viz příloha č. 1 a 2
I_ı-i_ı_`_ _ __

|F_'_
_

________
_I_I_I___I___I_

___|_
_'___

___i`________-'___

J 3 II K I111101103 IOdstranění travin Z celkové plochy přes 1 ha

I
ha |

0,100II
10 200,00| 1 020,00 ICS ÚRS 2014 01

__ _
vstupy (Evan-pláž: 2 x 0,050 _

0,100 Iviz příloha Č. 1 a 2___. __
_____.______-__________

_I I___I____-_-_-_________..
I 4 I K I111101104 :Odstraněnírákosu

I
ha Í

0,100|
32 600,00 3 260,00ICS ÚRS 201401

_'_n_,.
_____ _ ___

__
_____ ____ _.___I_

'_____I__
____I_-__ _

vstupy do vody: 2 x 0,050

0,100vi_Z příloha Č. 1 a 2.___ ___`_ ___ _`_ _ _ 'I' ˇ -_ _ _-|__'____-“ _
5 I K '162701105 IVodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

I m3 | 1,000I
260,00' 260,00 |CS ÚRS 2015 01

I___!___ __ _|_ __ _
__`_________ ___ ;____ _ ____ ___ _: _

vstupy do vody_

1,000
í vı'z technická zpráva - popis p_racíı_:'_'ı_'_

_ __ ____ _ _ ____ '
'___'__

_'_I'
_'

i____""__ ____-`_'
ł

_ _

II 6
I

K 185803101 IShrahánl a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny ı ha
J

0,100| 5
800,00' 580,00 ICS URS 2015 01

_ k _ _ _
vstupy cívod? ___ _

_________ _

0,100
I _F. _-



viz technická zpráva - popis prací

O, 100 I
2 400,00={:5 úRS 2015 01

trubnı' propustky

vı'z příloha č. 1 a 2

7 K 185803102 Ehrahäní a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny ha
I

24 000,00

vstupy do vody 0,100
viz technická Zpráva - popis prací

| 8 L K '0529041 R1 Ičišıêni truhninh prnpustkú DN 300 - DN 800 I nn 218,000 153ml 36 024,00
_

štěrbinová žlaby 12,000

216,000

u



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOuPısu PRACÍ
Stavba:

Údržba drénů, příkopů a propustků
Objekt:

SO 06 Trubní Části vodních děl

Místo: Jezero Chavbařovice

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, S. p.
Uchazeč: DEKONTA, a.5.

Datum: 06.05.2018

Projektant:

_

Ěıíaìì Í inpì
'

_|_
_

__í
______ _ _ __

_I'
_
__Ĺ_ | Cena celkem [CIHÍĚ_

_ _

Náklady soupisu celkem 99 919,00
Hsv - Práce a dodávky HSV 99 919,00

1 - Zemní práce 99 919,EID

II' n' 'III



SOU PIS PRACÍ

Iıı

Stavba:
Údržba drénů, příkopů a propustků

Objekt:

SO 06 Trubní části vodních děl

Místo: Jezero Ch,abářovíce Datum: 06.05.2018

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, S. p. Projektant:
_Uchazeč: DEKONTA, a.S.

PČ . _ _. . Cena celkem . .
_

Typ Hod Popıs MJ Mnofltuı Liana [EEK]
[EMI

Cenova Maura

Náklady soupisu celkem 99 919,00
D HSV Práce a dodávky HSV 99 919,00

__ D 1 Zemní práce 99 919,00

I K 59529041 H2 Čištěnípøtrubi DN 400 - DN 1000 ha
i

E13,!Ĺłüfl IEEJJU | 99 919313 iES ÚRS 2ü15 D1

zatmtınıëné části vodních děl: [113

viz pñloha č. 1 a 1

mitıuu
__.

CI?
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A 342 - Údržba drénů, příkopů a prospustků
SouPıs PŘÍKOPŰ. P'mtiı='u5Tı‹;íiI voDNí DĚL

Svahy

ok Ze ím
k Zalužanské vrátnici
u

ocelárnou
Příkop 1
Příkop 2

3

10
Příkop 11
Příkop 12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

í komunikace
Příkop u páteřní komunikace

Břehová linie

íštěrbinových žlabů

SO 01

příloha č. 1

Plochy pro rekreační využití SO 02 Vnitřní výsypka -jižní svahy SO 05

Příkopy pod přitěžovací lavicí I 285lm Příkop A, P6 a P6-1 725 m
Obtokové koryto 365 m

Příbřežní partie - vstupy do vody [ 1 070l m Bezpečnostní přeliv 2 625 m2
Příkop odtoku Z PE nádrže N 250 m

Čištění propustků ] 8|ks Příkop odtoku Z VD Roudníky 675 m
Příkop u páteřní kom. - Západní Část 1 160 m

svahy Příkopy ve Střední části vnitřní výs. 560 m
|P_řı'ı‹0p F 1 090' m

v1 - v4 [Příkop G 675 m
Příkop přítoku do VD Roudníky 1 800' m

Břehová linie Příkop M 650| m
Příkop L 315 m

Příbřežní Příkop K 785 m
Příkop u příbřežní komunikace 1 645 m

propustků Příkop u páteřní kom. - východní část 565 m
Příkop odtoku Z VD Rabenov 815 m

svahy Příkop přítoku do VD Rabenov 350 m
Příkop pod oplocenkou 1 080 m

C1 - C5 445 m Příkopy ze Svahu Rabenov 905 m
u komunikace 170 m PříkopJ 930 m
do nádrže 740 m Příkop B 115 m

170 m Příkopy Ze Svahu uhlenÝch výchozů 1 045 m
íkomunikace 510 m

Příbřežní partie - vstupy do vody 50_lm
Břehová linie 500 m

VD Roudníky - hráz 7 045 m2
- hráz 2 700 m2 VD Rabenov - hráz 4 950 m2

Protieutrofizační nádrž - hráz 1 020 m2
9 kS

Odstranění náletových dřevin
Trubní části vodních děl SO 06 - příkop pod oplocenkou 620 m

Protieutrofizačnínádrž 19- m Čištěníštěrbinových žlabů 2 ks
Převedenímodlanského potoka 202 m Čištěnípropustkü 36 ks
PřevedeníJCH řeka Bílina 192 m
VD Roudníky 25 m
VD Zalužany 20 m
Trubnívedení příkopu F 155 m
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A 342 - Údržba drénů, příkopů a prospustků

REKAPITULACE

SO 01 Severní svahy
Kosení ve vegetačním Období divokého porostu Středně hustého

příkopy délka 9 195,00 m 4,000 m2 na 1 m
břehová linie délka 2 215,00 m 5,000 m2 no 1 m

Čištění otevřených koryt
delka | 9 195,00 m | 0,002 m3 na 1 m I

Čištění štěrbinových žlabů
počet I 5,00 m I 5,000 m na 1 ks I

Čištënı'truhnı'ch propustkü DN 300 - DN 800
počet I 40,00 m I 6,000 m na 1 ks I

SO 02 Plochy pro rekreační využití
Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého

příkopy delka I 185,00 m I 4,000 m2 na 1 m |
Čištění otevřených koryt

příkopv délka I 285,00 m I 0,002 m3 na 1 m |
Odstraněnítravin a rákosu, vč. Shrabání a odvozu biol. odpadu do 10 km

de'lkcı | 1 010,00 m I 20,000 m2 na 1 m
Čištění trubnı'ch propusrků DN 300 - DN 800

počet I 0,00 m_I 6,000 m na 1 ks

SO 03 Východní svahy
Kosení ve vegetačním období divokého porostu Středně hustého

příkopy délkllìl 2 260,00 m 4,000 m2 na 1 m
břehová linie de'lko 740,00 m 5,000 m2 na 1 m

Čištění otevřených koryt
příkopy délka I 140,00 m I 0,002 m3 na 1 m I

Odstranění travin a rákosu, vč. shrabání a odvozu biol. odpadu do 10 km
delka | 150,00 m | 20,000 m2 ne 1 m

Čištění trubnı'ch propustkü DN 300 - DN 800
počet I 3,00 m I 6,000 m na 1 ks

celkem 36 780,00 m2
celkem 11 075,00 m2

celkem] 18,39 m3 I

celkem I 30,00 m I

celkem I 240,00 m |

celkem | 1 140,00 m2 I

celkem I 0,57 m3 I

celkem I 21 400,00 m2 I

celkem I 48,00 m I

celkem 9 040,00 m2
celkem 3 700,00 m2

celkem I 1.48 m3 I

celkem | 3 000,00 m2 |

celkem I 48,00 m J

příloha č. 2
Strana 1
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A 342 - Údržba drénů, příkopů a prospustků

RE KAPITU LACE

SO 04 Západní svahy
Kosení ve vegetačním Období divokého porostu Středně hustého

příkopy délka
břehová linie délka
hráze

Čištění otevřených koryt
příkopy délka

Čištěnítrubních propustkü DN 300 - DN 800
počet

SO 05 Vnitřní výsypka - jižní svahy

2 035,00 m 4,000 m2 na 1 m
500,00 m 5,000 m2 no 1 m

z 700,00 m

I z 035,00 m | 0,002 m3 noı m I

| 0,00 m | 6,000 m no 1 ks I

Koseníve vegetačním období divokého porostu Středně hustého
příkopy délka 16 500,00 m 4,000 m2 na 1 m
bezpečnostní přeliv 2 625,00 m2
hráze 13 015,00 m2

Čištění Otevřených koryt
příkopy dćıko I 16 500,00 m I 0,002 m3 na 1 m I

Odstranění travin a rákosu, vč. Shrabání a odvozu biol. odpadu do 10 km
dèıko I 50,00 m I 20,000 m2 nø 1 m I

Odstranění náletových dřevin
dèıko | 020,00 m I 4,000 m2 no 1 m I

Čištění štěrbinových žlabů
počet | 2,00 m I 6,000 m no 1 ks I

Čištěnítrubnı'ch propustkü DN 300 - DN 800
počet | 10,00 m | 6,000 m no 1 ks |

SO 06 Trubní části vodních děl

Čištění potrubí DN 400 - DN 1000 613,00 m I

celkem 8 140,00 m2
celkem 2 500,00 m2
celkem 2 700,00 m2

celkem | 4,07 m3

celkem | 54,00 m

Celkem 66 000,00 m2
celkem 2 625,00 m2
celkem 13 015,00 m2

celkem | 33,00 m3

celkem Í 1 000,00 m2

celkem I 2 480,00 m2

celkem I 12,00 m

celkem I 216,00 m

celkem I 613,00 m

příloha č. 2
Strana 2



 

SoD č. ORŠ/Vo/160/2018 
,,Jezero Chabařovice – údržba příkopů, drénů a propustků“  
kód akce:A342 
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Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA POSKYTNUTÉ SLUŽBY/PRÁCE DLE PŘEDNĚTU PLNĚNÍ

č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: XXXX Počet příloh: X

Zhotovitel: IČO: XXXXX DIČ: XXXXX   

Název a sídlo:  XXXXXXXXXXXX

Objednatel: IČO:   00007536 DIČ:   CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2

403 39 CHLUMEC

Číslo Smlouvy o dílo 

Objednatele:
XXXXXXXX

Číslo Smlouvy o dílo 

Zhotovitele:
XXXXXXXX

Název akce: XXXXXXXX

Místo plnění:        XXXXXXXXX Číslo zakázky: XXX

Celková cena za dílo: XXXXXX,- Kč

Kód akce: XXXX

Odsouhlasené údaje

Na základě tohoto zjišťovací protokolu Zhotovitel předává a Objednatel přebírá objemy služeb/prací dle Smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem.

Za Zhotovitele: XXXXXXXXX Podpis :

Za Objednatele: XXXXXXXXX Podpis :  

Dne: XXXXX

Služby/práce - dokončené 

 Zbývá k dokončení 

celého díla

Celkový finanční objem 

od zahájení služeb/prací

Zjišťovací protokol na provedené služby/práce dle předmětu plnění

Finanční objem  v příslušném roce:                     

XXXXXXX,- Kč

Celkem od zahájení 

služeb/prací  do konce 

předchozího měsíce 

příslušného roku 

Ve sledovaném měsíci 

příslušného roku

Od zahájení v příslušném 

roce do konce 

sledovaného měsíce  



Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na poskytnuté služby/práce dle předmětu 
plnění 

 
Celková cena za poskytnuté služby/práce: 
 

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem 
služeb/prací, který bude realizován v příslušném roce dle 
Smlouvy o dílo. 
 

 
Jedná se o celkový finanční objem realizovaných služeb/prací 
od zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním 
měsícem pro fakturaci. 
 

 
Celková finanční částka k fakturaci za realizované 
služby/práce ve sledovaném měsíci v příslušném roce. 
 
 

 
Celková finanční částka za realizované služby/práce za celé 
kontrolované období v kalendářním roce.  
 
 

 
Celkový finanční objem za realizované služby/práce 
od zahájení do posledního fakturovaného měsíce. 
 
 

 
Rozdíl celkové částky za již realizované služby/práce 
a celkové částky dle Smlouvy o dílo. 
 

Finanční objem                         
v příslušném roce:                     

XXXXXXX,- Kč 

Celkem od zahájení 
prací do konce 

předchozího měsíce 
příslušného roku  

Ve sledovaném měsíci 
příslušného roku 

Od zahájení 
v příslušném roce 

do konce sledovaného 
měsíce 

Celkový finanční 
objem od zahájení 

služeb/prací 

Zbývá k dokončení 
celého díla 
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