
a

SMLoUVA o DÍ Lo

uzavřená dle $ 2586 a násl. zákona č .89 / 2012 Sb., obč anský zákonk v platné m znění

Smluvní  stÍ any:

1. Město Týnec nadSázavow
se sí dlem K Náklí  404,257 41Týnec nadSázavou
IČ : 00232904 DIČ : CZOO232\O4

zastoupené  Mgt. Matinem I (adrnož kou, statostou města
kontaktní  osoba ve věcech technických:JtÍ í Yrbata,tel:
Bankovní  spojení :  Č eská Spořitelna, u..., č .

jako objednatel na sttaně jedné (dále jen''objednatel'')

2. AGROM-KJ, s.t.o.
se" sí dlem U Sfukátny 25O / 1,37O 01 Č eské  Budějovice
IC: 25174495 DIC: C225174495
společ nost je zapsánav obchodní m rejstří ku vedené m IQajským soudem v Č eských
Budějovicí ch, spis. zn. C 7836
zastoupená Zdeňkem I (otandou, j  ednatelem
kontaktní  osoba ve věcech technických: Jan Matlas , te| :
Bankovní  spojení  č . ú č tu

jako zhotovitelna sftaně druhé (dále jen''zhotovitel'')

Clánek I .

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem té to smlouvy je závazek zhotovitele prové st pto objednatele řádně a vč as
kompletní  stavbu Í uazvanot rrRybní k ,rPecerady" _ odbahnění , stavební  ú pravy(' Předmět
dila je blí ž e specifikován zadávacimi podklady pto veřejnou zakázku, kteté  byly zhotoviteli
předány jako podklad pto stanovení  ceny dí la, což  zhotovitel podpisem té to smlouvy sť VÍ zuie.

Zhotovitel dále odpoví dá za to, ž e dí lo provede v souladu s technickými notmami a předpisy,
urč enými v zadávací  dokumentaci a v ptojektové  dokumentaci pro provedení  Stavby.

D ilo zabrnuje předevš í m:

- odtěž ení  sedimentu a jejich odvoz
- Úpt^ r^ kotuny htáze
- Uptava návodní ho svahu

- Z ptostoruhtázové ho tělesa odstfanit Stfomy a náIetové  dřeviny a kořeny
- Doplňujiciptáce na pozemní ch komunikací ch
- ZÍ í zení jalové ho přelivu

1.2. Předmětemzakázky je odbahnění  a stavební ú ptavy na rybní ku Pecerady.

1.3. Souč ástí  předmětu dí la bude ze stÍ any zhotovitele přeďož ení  atestů  použ iých 1ýtobků
amateriáhi, přeďož ení  ptotokolů  o zkouš kách, předlož eni rcví znich zpráv, předlož ení  ostatní ch
dokumentu potřebných pto vydání  souhlasu s už ivánin č i j iné ho tozhodnutí  stavební ho ú řadu.

Zhotovitel na své  náLďady zajistj ' dokumentaci skuteč né ho ptovedení  stavby ve 2 vyhotovení ch
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(v t iš těné  a digttáI ru podobě). Souč ástí  předmětu dila je rovněž  uvedení  vš ech povrchů  dotč ených
provádění m dí la do pů vodní ho star..u (přilehlé  pozemky, zeleřl, komunikace).

1'4. Před zahájení rn stavební ch ptaci zhotovitel na své  náklady zajistt r7tyč ení  podzemní ch
inž enýrských sí tí  jejich správci a při ýkopo'".ých ptací ch bude postupovat podle jejich pokynů
apož adavků ,.

1.5. Souč ástí  předmětu dí la budou vš echny ostatní  ptáce a náHady nutné  pro ptovedení  stavby
napÍ . r,ytyč ení  inž enýrských sí tí , polohové  vytyč ení  stavby, pří padné  zábory veřejných
prosftanství , dodrž ení  podmí nek uvedených ve vyjádření  dotč ených orgánů  a otganizací .

1.6' Zhotovitel si zajistí  veš ketá pií padná povolení  zvláš tní ho už í vání  pozemní ch komunikací
dIe zákona č .13/1997 Sb., a sice $ 25 odst. 6 pí smeno c) bod 3 a veí ejných ptosftanství . Náklady
s tí m spojené  zahrnu|  zhotoviteldo nabí dkové  ceny.

1.7. Zhotoví tel potvrzuje, ž e se v plné m rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dila, ž e jsou mu
známy veš keté  technické , kvalitativní  a )iné  podmí nky provádění  dí La a ž e ďsponuje takorými
kapacitami a odbornými znalostmi, které  jsou k provedení  dí l'.a nezbytné  a kteté  deklaroval
v Cenové  nabí dce. Zhotovitel { slovně poť vrzuje, ž e ptověřil veš keré  podklady a pokyny
objednatele, kteté  obdrž el do dne lzavření  té to Smlou'"7 o 

"ď1o 
i pokyny, které  jsou v té to

smlouvě obsaž eny, ž e je shledalvhodnými' ž e ,,Cena dil^ " 
^ ,'Cas 

plnění " Qhů ta pto dokonč en|
obsahuje a zohledňuje vš echny rýš e uvedené  podmí nky a okolnosti, jakož  i ty, kteté  zkuš ený
zhotovitel' jako subjekt odbotně způ sobilý k provádění  takové ho dí la měl nebo mohl předví dat,
přesto, ž e nebyly v době uzavŤ eri smlouvy zce| a zřejmé , t.j. přesto, ž e nebyly obsaž eny
v podkladech pto uzavIení  sm1our,7 nebo z nich zjevně nevypýaly. Zhotovitel na záldadě r,1'š e

uvedené ho ptohlaš uje, ž e s použ ití m těchto vš ech znalosti' podkladů  a pokynů  sp| ní  závazek
založ ený Smlouvou o dí lo vč as, řádně a za sjednanou cenu' ar;rž by vyž adova|  od objednatele j iné
než  dohodnuté  spolupů sobení .

1.8. Souč ástí  předmětu dila )e rcvněž  zají š těn bezpeč nostní ch opatření  na ochranu liď a majetku
a uvedení  vš ech povtchů  dotč ených provádění m ďla do pů vodní ho Sta\ ,'u (chodní ky,
komunikace, přilehlé  pozemky' zeleň).

1.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění  dí La zachovávat pIatné  bezpeč nostní , hygienické  a jné
obecně závazné  předpisy, noÍ my a tozhodnutí  otgánů  veřejné  správy.

Č lánek I I .
Č as plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje ptové st dí lo ve sjednané  kvalitě, dohodnuté m tertní nu, na svů j náklad
a na své  nebezpeč í  v následují cí ch termí nech ode dne zahájení  stavby:

2 Jl'.l. Zahá| ení  stavby
dnem podpisu pÍ otokoláfní ho předání  staveniš tě

2.l.2.Dokonč ení  dí la _ stavby
Nejpozdě| i do 15.10.2020

objednatel převezme dokonč ené  dí lo s lýhradami nebo bez wýhrad. objednatel je optávněn
nepŤ evzit dí lo, pokud toto není  způ sobilé  slouž it své mu ú č elu. objednatel nemáprávo odmí tnout
pievzetl dí la pro ojeďnělé  drobné  vady, kteté  samy o sobě ani ve spojení  s j inými nebrání  už í váni
stavby funkč ně nebo esteticky, ani její už í vánpodstatným způ sobem neomezují .

Tetmí n dokonč ení  dí la se prodlouž í  v pří padě, ž e ve stavbě nebude moci být poktač ováno
z dů vodu klimaú ckých vlivů , a to o dobu, kdy tyto vlir,7 trvají  - např. poklesu teploty pod 5o C,
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sněhová pokr".ýwka - aj. objektivně bú ní cí  řádné mu provedení . Tato skuteč nost bude

zaznamenána ve stavební m dení ku.

2.2. Zhotovitel se zavazuje k do&ž ení  stanoviska ž ivotní ho ptostředí , a to:  ,,odbahnění  bude
provedeno mimo blavni období  tozmnož ování  obojž tvelní ků  ahnizděni vodní ch ptáků , t j. mimo
období  od 01. dubna do 30. č etvna běž né ho Í oku."

2.3. Zhotovitel se zavazuje k dodrž ení  termí nu prc lryváž ení  sedimentu' Sediment je mož né
nar,ybrané  pozemky č .895/20 a 895/25 vk.ú . Pecetady vyváž et vtermí nu odsouhlasené m

v AGRo Poří č í  spol' S Í 'o. I 'g. Miroslav Dvořák, tel. 39 předpoklad
po 20. č enrení 2020.

2.4. objednatel se zavazuje ptovedené  diIo pÍ evzí t s ryjimkou pří padu uvedené ho v předchozí m
odstavci, a zap| ait za ně sjednanou cenu.

2.5.Pto vylouč ení  vš ech pochybností  se uváď, ž e smluvní  StÍ any shodně považ ují  tuto Smlouvu

za smlouvu odváž nou dle ustanovení  $ 2756 obč anské ho zákoniku a tudí ž  se na závazky z ní

vzniklé  nepouž ijí  ustanovení  s 1764 až  1,766 obč anské ho zákoní ku o změně okolností  a

ustanovení  s 1793 až  1,795 obč anské ho zákoniku o neú měmé n zktácení .

Č Hnek I I I .
Cena dí la a platební  podmí nky

3.1. Smluvní  Stfany se dohodly na ceně dí la specifrkované ho v č lánku I . té to smlouvy v rozsahu

dle cenové  nabí dky zhotovitele ze dne17.0'l'.2020

Cena dí | abez DPH č iní  celkemz'l'852137'35'_ Kč
(s1or.7:  jedenmilionosmsetpadesátdvatisí cstotřicetsedmcelýchtřicetpětkotunč es\ých)
DPH bude ú č továno ďe platné  legislativy'

3.2. Tato cena je sjednána jako nejqýš e pří pustná pro předmět dí la, její ž  ú plnost je zaruč ena

ve smyslu s 2620 a 2621' obč anské ho zákonku, a obsahuje veš keté  náklady potřebné  k jeho

ú plné mu a bezvadné mu dokonč ení  ve sjednané m tozsahu a kvalitě, dané m cenovou nabí dkou.
Předmět dí Ia a jeho cena zahtnuje veš keré  věci (zejmé na vybavení  zhotovitele, rnateriáIy,

technologická zabí zení ), veš keté  ptáce vč . pomocných, jakož  i dalš í  č innosti, služ by, dodávky

a rýkony, kter"ých je zapot} .ebí  ke splnění  závazku za| ož ené ho touto smlouvou' jakož  i zí sk
zhotovitele.

3.3. Pií padná změna ceny dí la mů ž e nastat jestliž e:
_ objednatel bude pí semně pož adovat ptovedení  ptací , kteté  nebyly souč ású  s)ednané ho

předmětu smlouvy
- objednatel bude pí semně pož adovatvypustit některé  práce předmětu dí la

- při rcahzaci se zjistí  skuteč nosti, které  nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel
je nezaviniJ' a ani nemohl předví dat a maji vliv na cenu dí la

- při rcaltzací  se zjistí  skuteč nosti odliš né  od dokumentace předané  objednatelem (např.

neodpoví dají cí  geologické  ú daje, apod.)

V pří padě změn u prací , které  jsou obsaž eny v polož kové m rozpoč Lu, bude změna ceny

Stanovena na zálďadě jednotkové  ceny dané  práce v polož kové m tozpoč tu. V pří padě prací , které

nejsou v polož kové m tozpoč tu uvedeny, bude cena Stanovena na zá| dadě platné  cenové  Soustavy

URS nebo RTS v souladu s cenou v mí stě a č ase obvyklou.

Bude-li objednatel pož ádán o dodateč nou změnu č i doplnění  tozsahu prací  oproti předaným

podkladů m, bude smlouva po odsouhlasení  oběma smluvní mi sttanami doplrrěna pí semným
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dodatkem smlouvy se zpřesnění m smluvní ho předmětu a č asu plnění  a ocenění m dodateč ně
sjednaných prací .

3.4. Smluvní  sttany se dohodly, ž e ú hrada ceny dí la bude provedena na záldadě daňor,7ch dokiadů

- faktut a koneč né  faktury. Přflohou vš ech faktut bude objednatelem odsouhlasený soupis
provedených prací  s tí m' ž e bude fakturováno za skuteč ně provedené  práce v cenách
vyplyvají cí ch z poIož kové ho tozpoč tu. Faktutace bude ptobí hat po dokonč ení  dí lč í ch č ástí
dila. I (oneč ná faktuta bude uhrazena zhotoviteli po ptotokolámí m předání  celé ho dí la
a odsftanění  pilpadných vad a nedodělků  dí la. Splatnost daňorých dokladů  se sjednává
na třicetidenní  lhů tu poč í tanou ode dne dotuč ení  daňové ho dokiadu'

3.5. Smluvní  strany si ujednaly, ž e za den ihtady ceny dí la dle daňové ho dokladu se považ uje den,
kdy je č ástka odepsána z uč tu objednatele.

3.6' Dař.o: ,ry doklad bude obsahovat veš keré  zákonné  nálež itosti stanovené  platnými ptávní mi
předpisy. Bude-li daňor,.ý doklad vykazovatvady, je objednatel oprávněn vtáat jej zpět zhotoviteli
ve lhů tě jeho splatnosti, s uvedení m dů vodů  jeho vrácení .

Clánek IV.
Ptáva a povinnosti smluvní ch stran

4.1. Kptojednání  podstatných skuteč ností  plnění  té to smlouv!, celkové ho posť upu stavby
a postupu stavební ch pncí , dáIe také  k projednání  pro splnění  zakázky poďebné  spoluptáce mezi
zhotovitelem a objednatelem, se uskuteč ní  pravidelné  kontrolní  dny' I (ontrolní  dny se uskuteč ní
v termí nech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel postupuje při provádění  dí la samostatně při tespektování  obsahu té to smlouvy a:

- stavebniho zákona a jeho ptováděcí ch vyhláš ek, ustanovení  o bezpeč nosti práce a zaÍ izetú
při provádění  stavební ch prací

- pož adavků  stanovených ptávní mi předpisy v oblasti ochrany ž ivotní ho prostřeď apod.
- předpisů pož ární ch a předpisů  hygrenických

4.2. Staveniš tě ve stavu způ sobilé m k zahájeni teahzace předmětu dí la bude předáno ptotokolátně
zhotoviteli.

4.3. Zhotovitel je povinen prové st dí lo na svů j náklad a na své  nebezpeč í  ve sjednané  době
a v dohodnuté  kvalitě. Veš keré  matetí á| y a qýrobky použ ité  pro zhotovení  ďla musí  odpoví dat
ne;vyš š í  jakostď tií dě a být v souladu se vš emi platnými notmami a předpisy'

4.4' objednatel nebo j í m pověřený zástupce je oprávněn konttolovat pÍ ovádění  dí la. Z1istt-n
objednatel, ž e zhotovitel prováď dí lo v tozpoÍ lJ se s1ými povinnostmi, je objednatel optávněn
dož adovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé  vadným provádění m dí la a dí lo ptováděl
řáďným způ sobem. Jestliž e zhotovitel ďla tak neuč iní  ani v přiměřené  lhů tě mu k tomu
poskytnuté  a postup zhotovitele by veď nepochybně k por'rrš ení  smlouvy, je objednatel optávněn
od smlour.ry odstoupit.

4.5. Zhotovitel je povinen l,ryzvat objednatele nebo j í m pověřené ho zástlpce minimálně dva
ptacovní  dny před zápisern do stavební ho dení ku ke kontrole a k ptověření praci, které  v dalš í m
postupu budou z^ kryq nebo se Stanou nepří sť upnými. Neuč iní -li tak, je povinen na ž ádost
objednatele odkr"ýt ptáce, které  byly zawq nebo které  se staly nepří stupnými na svů j nákiad.
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4.ó' Pokud se objednatel nebo j í m pověřený zástlpce ke kontrole přes vč asné  pí semné  vyzvánt
nedostaví , je zhotovitel oprávněn předmětné  pú ce zak$t. Bude-li v tomto pří padě objednatel
dodateč ně pož adovat jejich odkryts, je zhotovitel povinen toto odkrytí  prové st na náHady
objednatele.

4'7. Zhotovttel zajistt na své  náklady a odpovědnost vybudování  veš keté ho zařizení  staveniš tě,

kteté  bude nezbytné  pro ptovedenl dí 7a a jeho pÍ ovoz' Zhotovttel se zavazuje, ž e iádně označ í
staveniš tě v souladu s obecně platnými právní mi předpisy. Zhotovitel zabezpeč i mí sto stavby -
staveniš tě od okolní ch ploch, které  nebudou dotč eny stavební  č inností  zhotovitele.

4.8. Zh'otovitel je povinen zajisit v rámci zaÍ í zeni staveniš tě podmí nky pro rrykon funkce
autorské ho dozotu ptojektanta a technické ho dozotu stavební ka, pří padně č innost koordinátora
bezpeč nosti a ochrany zdravipŤ ipú ci na staveniš ti a to v přiměřené m tozsahu.

4.9. Zhotovitel je povinen udtž ovat na póevzaté m staveniš a a pn1ezdovych komunikací ch
pořádek a č istoť u a je povinen odsttaňovat odpady a neč istoty vznilrJé  jeho provozem nebo
č inností . V pří padě jaké hokoliv natuš ení  č i poš kození  okolrrí ch ploch zhotovitelem, uvede
zhotovitel poš kozené  plochy nejpozději k tetmí nu pŤ edáni hotové ho dí la do pů vodní ho stavu.

Pů vodní  stav před zahájenm pnci zhotovitel ptokazatelně zdokumentuj e.

4.70. Zhotovitel si za1istt na své  náldady pří padná odběrná mí sta enetgií , vody a ostatní ch služ eb
nutných k ptovedení  dfla vč etně měření  odběd. Napojovací  body si dohodne s poskytovatelem
mé dií .

4.11,. Zhotovitel v plné  mí ře zodpoví dá za bezpeč nost a ochranu zdtaví  vš ech osob v pÍ ostotu
staveniš tě, kteté  Se zde nacházeji optávněně (tyto osoby mají  povinnost Se hlásit
u stavbyvedoucí ho zhotovitele) z zabezpeč i jejich vybavení  ochtannými pracovní mi pomů ckami.
Zhotovitel je povinen zajisat bezpeč nost ptáce a pÍ ovozu podle platných pú vní ch předpisů
a noÍ em bezpeč nostní ch, hygienichých, pož átnich a ekologických. Prostory staveniš tě budou
vylž í vány qýluč ně pro ú č ely souvisejí cí  s provádění m dfla.

4.12. Veš keré  odbotné  práce musí  vykonávat ptacovní ci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů ,
rnají cí  pří sluš nou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovní ků  je zhotovitel na pož ádán
obj ednatele povinen předlož it.

4.13. Zhotovitel je povinen umož nit r,rykon technické ho dozoru stavební ka a autorské ho dozoru
ptojektanta, pří padně vykon č innosti kootďnátora bezpeč nosti a ochrany zďtaví  přt prácí
na staveniš ti pokud to stanoví  jný pú vní  předpis.

4.14. Technlc| ý dozot stavby nesrní  ptovádět dodavatel ani osoba s ní m ptopojená.

4.15. Technic\ í  dozor objednatele není  optávněn zasahovat do č innosti zhotovitele, je vš ak
optávněn dát ptacovní ků m zhotovitele pÍ kaz přetuš it ptáce, pokud odpovědný zástupce
zhotovitele není  dosaž í telný a je-li ohrož ena bezpeč nost pfováděné  stavby, ž ivot nebo zdtaví
pracují cí ch na stavbě nebo zhotovitel ptovádí  ďlo vadně č i v Í ozpoÍ u s pož adavky a potřebami
objednatele.

4.16. Zhotovitel je povinen ptové st dí lo v kvalitě odpoví dají cí  p| atným právnim předpisů m
anotmám.

4.1'7. Zhotovitel bude respektovat předpisy ýkají cí  se, ze1mé na zákona č . 309 / 2006 Sb., kteqým

se upravují  dalš í  pož adavky bezpeč nosti a ochrany zdravi při ptáci vpracovněprávní ch vztazí ch
a o zajiš tění  bezpeč nosti a ochrany zdtavt při č innosti nebo poskytování  služ eb mimo
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pÍ acovněpÍ ávní  vztaby (zákon o zajtš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ocht'any zdraví  pÍ i
pú cí ), a naLizelt vlády č .591/2006 Sb', o bliž š í ch minimální ch pož adavcí ch na bezpeč nost
a ochranu zdtavi při práci na staveniš tí ch'

4.1B. Zhotovitel na sebe pÍ ejí má zodpovědnost za š kody způ sobené  na zhotovované m dí le
po celou dobu '4ýstavby, tzn. do převzetí  předmětu dí la objednatelem, stejně tak za š kody
způ sobené  svou stavební  a j inou č inností  třetí  osobě.

4'1'9. Zhotovitel je povinen být pojiš těn ptoti š kodám způ sobeným jeho č inností  vč etně mož ných
š kod pracovní ků  zhotovitele. Stejné  podmí nky je zhotovitel povinen zajistlt u swých

subdodavatelů . Doklad o pojiš tění  je zhotovitel povinen na pož ádánt objednateli předlož it.

4.20. Zhotovitel se v souladu S ustanovení - $ 2 pí sm. e) zákona č . 320/2001 Sb., o finanč ní
konftole ve veřejné  správě a o změně někteých zákonú , ve zněni pozdějš í ch předpisů  stává
osobou povinnou spolupů sobit při 1ýkonu finanč ní  kontroly ptováděné  v souvislosti s ú hradou
zbož í  nebo služ eb z veřejných wýdajů  nebo veřejné  finanč ní  podpory. Týká se i kontrol
ptováděných Státní m fondem dopravní  inftasttuktury.

4.21' Zhotovitel odpoví dá za to' ž e předmět dí la bude mí t v době jeho předání  objednateli
a po dobu záruč n doby vlastnosti stanovené  obecně závaznýmí  předpisy a závaznýmí  notmami.
Po záruč ni dobu má objednatel ptávo pož adovat a zhotoyitel povinnost bezplatně odstranit
reklamované  vady bez zbyteč né ho odkladu v termí nech dohodnuých s objednatelem.

4.22. Likvidace veš keté ho ýkopové ho a demontované ho materiáhl' ktery je maietkem
objednatele, tnlž e být ptovedeno pouze s jeho pí semným souhlasem. Zhotovitel odpoví dá
zaÍ ádnol likvidaci vzniklých odpadů , nejpozději při přejí mací m bí zent předá zhotoviteli dok]ad
o zajtš těni likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č .185/2001Sb. o odpadech'

4.23. Zhotovitel se zavazuje poskytnut souč innost při kolaudač ní mií zeni.

Č lanek V.
Stavební  dení k

5.1. o podstatných zá| ež í tostech vprů běhu ptovádění  dí la vede zhotovitel stavební  dení k dle

$ 157 odst. 4 zákona č ' 1,83/2006 Sb', o izemní m plánováni a stavební m řádu (stavebnt zákon),

ve zněni pozdějš í ch předpisů  a $ ó vyhl. č . 499 / 2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební  dení k
musí  být pří stupný osobám pověřeným objednatelem konttolou ptováděných prací , osobám
pověřeným k provádění  autotské ho dozotu, dalš í m osobám oprávněným k nahlí ž ení  nebo zápisu
do dení ku ze smlouvy a to po celou dobu ptovádění  dí la.

5.2. IGomě zápisů  podle odst. 5.1. tohoto č lánku se do stavební ho dení ku zapisují také  zápisy
z pÍ edání  staveniš tě, zápisy o zabÁjení  ptací , zápisy o zdtž ení  prací , zápisy o pří padných
technických změnách řeš ení , záměnách materiálrů , zápisy o konttolách apod.
Stavební  dení k musí  být v ptacovní  době pří stupný pto oprávněné ho zástupce objednatele
na stavbě.

5.3. Do stavební ho denil< u se zapisují  veš keré  rozhodné  události pro plnění  smlouvy, ú daje

o č asové m postupu prací  a jejich jakosti, přejí mky zakryých č ástt a ú daje pro posouzení  ptací
otgány státní  sptávy.

5.4. objednatel je optávněn r,yjadřovat se k jednotliqým zápisů m ve stavební m dení ku, pří p.
zapisuje své  pož adavky na zhotovitele. Smluvní  stÍ any se k jednoďi1ým zápisů m ve stavební m
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dení ku vyjadí ují  ve lhů tě do 3 ptacovní ch dnů  od provedeni zápis,3 druhou Stfanou. Ner,yádří -li
se v té to lhů tě má se z^  to, ž e s obsahem zápisu souhlasí .

5.5' Zápisy ve stavební m dení ku vš ak nejsou způ sobilé  způ sobit zněny té to smlouvy, mohou
vš ak být podkladem pto sjednání  jejtho pí semné ho dodatku.

5.6. Je zakázáno zápisy ve stavební m dení ku přepisovat, š krtat nebo * rytthávat z něj jednotlivé

sttánky. Vedení  dení ku konč í  dnem odstranění  poslední  vady oznámené  (teklamované ) v zápise
o předání  apŤ evzeú  stavby'

Clánek VI .
Předání  a převzetí  dí la

6.1'. Zhotovltel je povinen pí semně \ ,ryzY^ t objednatele kpřevzeú  dí la dle té to Smlou\ ,T alespoň tři
dny před navrhovaným dnem, t1. před dnem kdy bude dí lo připraveno k pÍ edáni, t j. kdy bude dí lo
dokonč eno Í ádněbez vad a nedodělků  a plně funkč ní .

6.2. Di]o je považ ováno za dokonč ené  po ukonč ení  vš ech prací  podle smlourry, pokud jsou

ukonč eny řádně bez vad a nedodělků  a zhotoví tel předal objednateli vš echny pož adované
doklady, listiny, cetifikáty, a pfostofy rvoÍ í cí  staveniš tě jsou r.7klizeÍ 7y a vyč iš těny a uvedeny
do pů vodní ho Sta\ 'u.

6.3. objednatel je povinen pIevzí t dí lo v mí stě jeho ptovádění  i v pří padě, ž e má ojedinělé  dtobné
vady, kteté  Samy o sobě ani ve spojení  s j inými nebú ní už iváni stavby funkč ně nebo esteticky, ani
je'1í  už í váni podstatným způ sobem neomezují .

6.4. o předání  a pÍ evzeti dí la bude smluvní mi stranami sepsán ptotokol, podepsaný optávněnými
zástupci obou smluvní ch stran. V předávací m ptotokolu bude StvÍ zeno' ž e zhotovitelpředal ďlo'
kteté  je plně funkč ní  a způ sobilé  slouž it své mu ú č elu. Pro pří pad, ž e dilo vykazu,1e vady
č i nedodělky, tyto budou popsány v předávací m protokolu s tetmí nem jejich odstranění , kteý
nesmí  být delš í  než  deset dnů . Po jejich odstranění  se ptotokolární  předání  dí la bude opakovat.

6'5. objednate|  p[ izve k předání  a pievzeu dí la osoby vykonávají cí  funkci technické ho dozoru
stavební ka, pří padně také  autorské ho dozotu ptojektanta.

Clánek VI .
Vlastnické  ptávo, nebezpeč í  š kody, odstoupení  od smlouvy

7.1. Vlastní kem zhotovované ho dila je od poč átku objednatel. Nebezpeč í  ztáý, ztič eni,
poš kození  nebo sní ž ení  hodnoty dí la vš ak nese zhotovitel a to až  do doby pŤ evzetl dila
objednatelem. V pří padě, ž e dojde ke š kodě na předmětu dí la nebo bude předmět dí la (eho č ást)

zcela znič en, je zhotovitel povinen vlastní m nákladem dí lo ptové st a ukonč it v souladu
se smlouvou.

7 '2. objednatel je oprávněn odstoupit od té to smlouvy v pť tpadě ž e:

- zhotovitel ptovádí  dí lo v prokazatelně nizké  kvalitě;
- zhotovitelpouž í vá při zhotovováni dtla maternIy ptokazateLně ní zké  kvality;
- zhotovitel je v podstatné m proďení  se zhotovení m dí la, přič emž  za podstatné  prodlení

se považ uje doba delš í  než 30 kalendářní ch dnů
při splnění  podmí nky, kdy objednatel .vryzval zhotovitele k odstaněni závadné ho Sta\ ..u a poskytl
mu přiměřenou lhů tu k nápravě.
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7.3. Zhotovitel rrrů ž e odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení  s placení m
optávněně r.7ú č tované  ceny dfla podle té to smlour.y po dobu delš í  než  30 dnů  po splatnosti
daňové ho dokladu, avš ak teprve poté , kdy na toto prodlení  objednatele předem pí semně
upozotnil a poskytl mu odpoví dají cí  lhů tu k nápravě.

7.4. odstoupení  musí  být oznámeno pí semně a je ú č inné  dnem jeho doruč ení . V pochybnostech
se má z^  to, ž e dotuč eno je třetí  den po jeho prokazatelné m odeslání  druhé  smluvní  straně
na adresu uvedenou v záI : laví  té to smlouvy.

7.5. odstoupení m od smlou'i,7 zantkají  vš echna ptáva a povinnosti smluvní ch StÍ an ze smlour,ry

s'qýjimkou nároku na náhradu š kody vzniklé  potuš ení m smlouvy a nátoku na sjednané  smiuvní
pokuty.

Č lánek VI I I .
Zátuka za diÍ o

8.1. Zhotovitel poskytuje podle té to SÍ nlouvy objednateli zátuku za jakost ďla ve smyslu s 1919

obč anské ho zákonku dí la vč etně vš ech dodaných technologí  v dé lce ó0 měsí ců  ode dne řádné ho
převzetí  funkč ní ho dí la způ sobilé ho slouž it své mu ú č elu objednatelem. Po dobu záruč nt doby
zhotovitelgarantuje, ž e di7o bude plně funkč ní  a bude mí t předepsané  vlastnosti.

B'2.Záruč ní  doba neběž i po dobu, po kterou objednatel nemů ž e předmět dilauž ivat pro vady,
za které  zhotovitel prokazateLně odpoví dá'

8.3. Zjlš těné  vady se zavazuje zhotovitel odsttanit bezodkladně, vlastní m nákladem nejdé le
do pěti dnů  ode dne uplatnění  reklamace tak, aby dí lo udrž el v pÍ ovozuschopné m Stavu. Pokud
zhotovitel bude v ptodlení  s odstraněnkn vyýkaných vad č i nedodělků ', zavazuje se zaplatit
objednateli smluvní  pokutu ve výš i 3.000,- I { č  za kaž dý den ptodlení  s odsttanění m vady.
V pří padě proďení  zhotovitele s odstranění m vad o dobu delš í  dvaceti dnů , je obiednatel
oprávněn zajisit jejich odstranění  třetí  osobou na náHady zhotovitele.

B.4. oznámení  vad musí  být zasláno zhotoviteli pí semně, doporrrč eným dopisem, oznámentrn
do datové  schránky' telefonicky s následným pí semným potvrzení m nebo e-mailem bez
zbyteč né ho odkladu po jejich zjilš tění .Y oznáment vad musí  býtvada popsána. Pro utč ení  dne
oznámení vad zhotoviteli platí  datum odeslání  dopisu, oznámení  č i e-mailové  zprál,ry.

o odstranění  vady bude sepsán ptotokol,kteý podepí š í  obě smluvní  strany. Protokol vystaví
zhotovitela musí  v něm být uvedeno:

^ ) 
jmé no zásť upců  smluvní ch sttan

b) č í slo smlouvy o dí lo
.) datum uplatnění  a č í slo jednací leklamace

d) popis a rozsahvady a způ sob její ho odsttanění
.) datum zahájení a odsttaněnivady

D celková doba tvání vady pod zjiš tění  do odsttanění
g) vyjáďiení , zda vadabrárilařádné mu už í vání  dila.

B.5. Záruč n doba, neběž í  ode dne teklamace vady do dne její ho odstranění  a pÍ edání  objednateli,
běh záruč ní  doby pokrač uje dnem následují cí m po předání  a pÍ evzeú  odstraněné  reklamované
vady.

8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v pří padě, ž e j í rr' nebude uznána
za oprávněnou s tí m, ž e prokáž e-li reklamacl' za neoprávněnou a toto dolož í  pří sluš nými
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dokumenty, uhtadí  objednatel zhotoviteli náklady spojené  s odstranění m reklamované
aneuznané vady.

B.7. Reklamací  lze uplatnit nejpozději do poslední ho dne záruč nt lhů ty, přič emž  i teklamace
odeslaná objednatelem v poslední  den záruč ní  lhů ty se považ uje zavč as uplatněnou.

Č bnek IX.
Sankce

9.1' Smluvní  sttany se dohoďy, ž e zhotovitel je povinen zaplztst objednateli za prodlení  s:

b) předání m bezvadné ho, dokonč ené ho a funkč ní ho dí la ve sjednané m termí nu, dle č lánku I I .
odst. 2.1. smlouvy smluvní  pokuť u ve vyš i 0,1'o/o z celkové  ceny dí la za kaž dý i započ aý den
prodlení  až  do splnění  závazku. Smluvní  pokuta je splatná do patnácti dnů  po dorrrč ení  její ho
r.7ú č tování  zhotoviteli. objednatel je oprávněn započ í st vyú č tovanou smluvní  pokutu zhotoviteli
ptoti r.7ú č tované  ceně dí la č i jednotlivé  etapy, přič emž  zhotovitel s tí mto jednostranným
započ tení m souhlasí '

9.2. Smluvní  sttany se dohoďy, pto pří pad ptoďení  objednatele se zaplacení m oprávněně
r,7ú č tované  ceny ďla zhotoviteli na povinnosti objednatele zap| atlt zhotoviteli smluvní  ú tok
z prodlení  ve vyš i 0,7o/o z dluž né  č ástky za kaž dý i započ aý den proďení  se zap| acení m
faktutované  ceny dí la. Smluvní  ú tok je splatný do patnácti dnů  ode dne doruč ení  jeho vYí č tování
objednateli.

Č hnek X.
Vyš š í  moc

10'1. Smluvní  sftany se osvobozu| í  od odpovědnosti za č ásteč né  nebo ú plné  nesplnění  smluvní ch
závazků  ve smluvené m tetmí nu, jestliž e se tak stalo v dů sledku r,ryš š í  moci. Za vyš š i moc Se

poWáda)í  okolnosti, které  vznikly po uzavóení  smlour,7 v dů sledku stranami nepředví datelných
událostí  mimořádné  povahy (pří rodní  katastÍ of} , stávka apod.).

10.2. v kaž dé m pří padě je vš ak stÍ ^ Í la postiž ená r,7š š í  mocí  povinna neptodleně druhou stÍ anu
informovat a ptové st neodkiadně vš echna opatření  k zabtánění vzniku š kod.

10.3' V pří padě lryš š í  moci se ptodluž uje lhů ta ke splnění  smluvní ch povinností  o dobu, během
kteté  budou následky vyš š í  moci ftvat vč etně doby prokazate\ně nutné  k jejich odstranění .
o ukonč ení  vyš š í  moci a odsttanění  následků  musí  postiž ená sttana druhou sttanu pí semně
infotmovat.

10.4. Přetuš ení ptaci pto pů sobení  vyš š í  moci se zaznamenávají  do stavební ho dení ku.

Č hnekXI .
Závé teč ná ustanovení

11.7. Yztahy smluvní ch stran neuptavené  touto smlouvou Se ří dí  obecně závaznými ptávnimi
předpisy, předevš í m zák' č . 89 / 2012 Sb., obč anský zákonik, v platné m zněrtt.

1'7.2. UzavŤ ení  té to smlouvy bylo schváleno radou města Týnec nad Sázavou usnesení m č .

RNI2020/02/39 ze dne 03.02.2020
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11.3. obsah té to smlouvy lze měnit pouze formou pí semné ho dodatku k té to smlouvě
p odep s ané ho oprávněn ý mt zástup ci smluvní ch s tran.

11.4. Veš keté  přflohy k té to smlouvě woií  její  nedí lnou souč ást.

71'.5.Tato smlouva nabyvá platnosti a ú č innosti dnem její ho podpisu oběma sm]uvní mi sttanami.

11'6. Tato smlouva je vyhotovena ve č tyřech stejnopisech, zrichž  objednatel obdrž í  ďi
a zhotovitel j  edno vyhotovení .

11.7. Smluvní  Stfany tuto smlouvu přeč etly, s její m obsahem souhlasí , prohlaš ují ' ž e smlouva je

uzavtána svobodně a váž ně, nikoliv v tí sni nebo za nápadně jednostranně nevyhodných
podmí nek a na dů kaz souhlasu s obsahem smlour.7 připojují  zástupci obou smluvní ch stran své

vlastnoruč ní  podpisy.

Pří lohy:
oceněný ýkaz vymět z cenové  nabí dky

"'t il 20
V Č eských Buděi

nňnoti
U Sirk

s70 01 le

Mgt' Matin l{ adtnož ka
staÍ osta

Město Týnec nadSázavou
objednatel

lÓ 251 74 495
Tel./  tax:

Zdeněk l(oranda
jednatel

ÁGRoM-KJ , s.f.

zhotovitel
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Krycí  list slepé ho rozpoč tu

č tové  nákla vKč

Název stavby.

Druh stavby:

Lokalita:

ZaČ átek u.stavby:

JKSO:

RYBNIK "PECERADY - p.č . 1094114

odbahnění ' stavební  pravy

so č .01 :  odbahnění

Objednatel: tÚotČ :

lČ lotČ :

lČ lotČ :

PoloŽek:

Datum:

Projektant:

Pecerady Zhotovitel:

Konec
v stavby:

Zpracoval:

14

ing. Datel

rrMrr

PSV

HSV
A

ZRN celkem
P esun hmot a sutí
ostatní  materiál

MontáŽ

509 943,76
0,00

3024.00
0.00
0.00
0.00
0,00

506 640,76
279.00

 rozpoč tové  náklady

DN celkem z obi
DN celkem

Kulturní  památka
Bez pevné  podl.
Práce p esč as

0.00
0,00

0,00
0,00
0,00

Dopl kové  náklady

NUS z rozpoč tu

Provozní  vliw

Mimostav. doprava

ORN celkem z obi.
ORN celkem

zob.
NUS celkem

ostatní

Uzemní  vliw

Zaiizeni staveniŠ tě

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Náklady na umí stění  stavby (NUs)

257 41T 'nec nad
-12-

Datum razí tko a

K Náklí  404
uĚsrorÝnnc NÁI) -

tČ

KL r.n.r.



stavební

'l 122703602R00 171

0,00

0,00

m3

m3
m3

m3
m3

2

2 700,00
í 63'00
430,00

16,47

19,55

35,57

44 469,00
3 186,65

15 295,10

171

44 469,00
3 186,65

15 295,10

"'r1l
2 16225310'l R00
3 162201102R00
4 í 62301't 0't R00
5 í 6240't 102R00

Vodorovné  p emí stění  nánosu, nos.dna pes 40 kPa
Vodorovné  pemí stění  v kopku z hor.14 do 50 m

Vodorovné  pemí stění  v kopku z hor.14 do 500 m

0,00

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

RYBNIK'PECERADY - p.č . 't094/14

so ě. 01 :  odbahnění

Pecerady

odbahnění ' stavební  pravy Doba v stavby:

zač átek v stavby:

Konecv stavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

POektant:

Zhotovitel:

Zpracoval: ing. Datel

.!.

Vodorovné zhoÍ .14 do 2000 m

do

Orba nad 25cm, doí
Smykování  na plochách do 1 ha, p da stední
Rozprost ení  zemin v rov./ sklonu 'l :5' t l. do 10 cm
Svahování  v záí ezechv hor. 1 - 4
Svahování  násyp
ZaloŽení  trávní ku luč ní ho v' sevem v rovině

2 107

2,20
2,20

21 í 00'00
502,00
338,00

6 419,72

1307,22
5'í  1

28,O7

24,37

106

4

14 123,38

2 875,88

107 821,00
14 091,14
I237,06

4

14123,38
2 875,88

107 821,00
14 091,',t4

I237,06

6 í 7110í 101R00

7

I
o

10
11

12

í 83408262R00
í 83408322R00
í  81006'l í  'l R00
í  82í  0't í  0'l R00
í  8220í  1 01 R00
18040121 t R00

ha
ha

m2

m2
m2
m2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

na 95%  PS 1

Z izení  a likvidace

14

Poznámka:

Směs travní 21 3 3

509 943,76



Roz

Krycí  list slepé ho rozpoč tu

ná vKě

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

RYBN * PEGERADY' - p.ě. í 094/ í 4
Objednatel: lČ lotČ :

tČ lotČ :

tČ lotČ :

PoloŽek:

Datum:

- odbahnění , stavební  pravy

So č .02: Hráz Projektant:

Pecerady Zhotovitel:

Konec
v stavby:

Zpracoval:

u stavby: 33

ing. Datel

rrM!!

PSV

HSV
A

ZRN celkem
P esun hmot a sutí
ostatní  materiál

423 484,74

32 689.79
4272,00

0,00
0,00
0,00
0,00

231 829.95
154 693.00

rozpoč tové  náklady

DN celkem z ob
DN celkem

Kulturní  památka
Bez pevné  podl

0.00
0,00

0,00
0,00
0,00

Dopl kov áklady

NUS z rozpoč tu

Provozní  vliw

Mimostav. doprava

ORN celkem z obi.

NUS celkem z obj.
ORN celkem

NUS celkem

ostatní

Uzemní  vliw

Za í zení  staveniš tě

0,00

0.00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Náklady na umí stění  stavby (NUs)

257 4l T nec nad
-12-

Datum razí tko a

K Náklí  404
MĚsTo rÝxnc nan

Datu

Vou lČ

 
'.* .o.

7449ň

{ r)



G Kod ztftroeny poprs
Rozměry

IUIJ lUlnoŽstvi cenďMJ
í Kěl Dodávka Mon+ áŤ Celkem

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

RYBNí K "PEoERADY" _ p.č . í 094/ í 4

So č . 02 :  Hráz

Pecerady

- odbahnění ' stavební  pravy Doba v stavby:

Zač átek v stavby:

Konec u stavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval: ing. Datel

Sle stavební

1 1 1 'l20í  'l0í  R00
2 11120140'.tR00

3 112í 0í 101R00
4 1',t2101102R00

5 1'l210't í 03R00
6 112111111R00
7 112201112ROO

8 112201114ROO

9 't  1220í  'l í  6R00

k ovin i s ko eny na do 1000 m2

spálení  kovin a strom o prriměru do í 00 mm

Kácení  stromr]  | istnat ch o pr měru kmene í 0-30 crn
Kácení  stromť r listnat ch o pr měru kmene 30-50 cm
Kácení  strom listnat ch o prriměru kmene 50-70 crn
Spálení  větví  vš ech druh stromfi
odstranění  pa ezri o prriměru do 30 cm, svah 'l:5

odstranění  pa ez o pr měru do 50 cm, svah í :5

0,00
328,53

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

m2

m2
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus

í 00'00
't00,00

7,00
6,00
í  

'00
't4,00

3,00
3,00

36,26
22,62

123,43

221,67
357,69
240,59
678,31

2267,45

3 626,00
1 933,47

804,01
1 330,02

357,69
3 368,26
20u,93
6 802,35

3 626,00
2262,00

864'0í
1 330,02

357,69
3 368,26
2 034,93
6 802,35

odstranění do 70 cm, svah 't :5

513,00
170,00
50,00

48,45

14,55

24,22

7 407

2473,50
't  211,O0

7 407

248U,85
2473,50
1 211,00

12
10 122201402ROO

11 122201409R00
12 121',t01101R00
13 122201102ROO

Vykopávky v zemní ku v hor. 3 do 1000 m3
P í platek za lepivost - v' kop v zemní ku v hor. 3

sejmutí  omice s pemí stění m do 50 m

m3

m3

m3
m3

0,00
0,00

v hor. 3 do 1000 m3
- -i6:-

14 't6230110'tR00

15 162201421R00
16 162201422ROO

17 162201423R00

Vodorovné v kopku zhor.14 do 500 m
Vodorovné  p emí stění  pa ez D 30 cm do í  000 m

Vodorovné  p emí stění  pa ez D 50 cm do 1 000 m

0,00
0,00
0,00

3,00
m3
kus
kus
kus

794,00

3,00

35,57
67,U

255,99

28242,58
202,O2

767,97

28242,58
202,02
767,97

Vodorovné D 70 cm do í 000 m
1í * '

18 í 7'l10320í R00
'l9 171101í 01R00
20 

UloŽ. sypaniny do hrází 'í 00% Ps' objem j í lu do
UloŽení  sypaniny do násyp zhutněn ch na 95olo PS

m3

m3

m3

5í 3'00
198,00

53,63
29,30

0,00
0,00

27 512,19
5 80í  '40

27 512,19

5 801,40
š achet bez zhutnění

21

22
23
24

182201't 0't R00
'l804012í  1R00
í  8120'l102R00
18130í  10't R00

Svahování
Založ eni trávní ku luč ní ho v'.sevem v rovině
Úprava pláně v násypech v hor. í 4, se zhutnění m

m2
m2

m2
m2

770,00
775,00
345,00

24,37

9'í 0
9'í 0

0,00
480,50

0,00

í 8 764'90
6 572,00
3 í 39'50

í 8 7&{ '90
7 052,50
3 139,50

omice, rovina, t l. do 10 cm do 500m2

25 46451'l122R00 Pohozz kamene záhozové ho do 80 kg z 92,30 1 097,33 89 444,48 í 1 839'08 101 283'56
26 46'l21'l7'l1R0o Patka z lom.kamene, na sucho, bez v pl.spár m3 13,00 1 922,66 'l7 329'16 7 665,42 24 994,58'ii6:- -* '--* = --?
27 564762111Ro0 Podkladzkam.drcené ho32-63sv pl .kamen.20crn m2 185,00 230'56 3390í ,75 8751,85 42653,60
28 5648311'tí R00 Podklad zeš těrkodrti 1',t 1410 cm m2 'l

gl
29 5719031í 1R00 kamenivem 15

H32

zhutnění

m2 11 1 287

21

21



30

31

32

33

hráze

Z í zeni a likvidace zaí zeni

zemní  a kamenité 't3 23

í 0 000'00 10 000,00

I  337 9 337

24,00 178,00 4272,00 0,00 4272,00
Celkem: 123181,74

998'14
'HŽi-

0057247'l směs travní  luč ní kg

Poznámka:



Krycí  I lst slepé ho rozpoětu

Rozpoč tové  n vKč

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

nvsNí x "PEcERADY" - p'č . 109u14
odbahnění , stavební  pravy

So č .o3 - oBJEKTY run HnÁzt

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec v stavby:

Zpracoval'.

tČ lotČ :

tČ lotČ :

tďotČ :

PoloŽek:

Datum:

Pecerady

v stavby: 4'l

JKSO: ing. Datel

M"

PSV

HSV
A

ostatní

ZRN ce
P esun Í

918 708,85
28791,62

148 558,20
0,00
0,00
0,00
0,00

350 715,07
390 643,95

ozpoč tové  n á kl ady

DN celkem z obi.
DN celkem

Kulturní  památka
Bez pevné  podl.
Práce p esěas

0,00

0,00
0,00
0.00

Dopl kové  náklady

0.00

Provozní  vliw

Mimostav. doprava

ORN celkem z obi.
ORN celkem
NUS celkem z obi.
NUS celkem

NUS z rozpoč tu
ostatní

Uzemní  vliw

ZaÍ í zení  staveniš tě

0.00

0,00
0,00

0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00

Náklady na umí stění  stavby (NUs)

-12_
Da

Náktí
4

K
T nec

TÝNEc

nad

NÁD
404

NG
37

tČ  zst
razí tko

.
)



stavební

I  15001 104R00
tŽ "" .'^ "'-*
1  R00
124203í 09R00
lí '-]  

_-""- -' *

o 300 mm

Vykopávky pro koryta vodoteč í  v hor. 3 do í 000 m3

m

m3

601

6,50 167,42

4 10 3

0,00 1 088,23

MnoŽstva @nďtU
tKč l Dodávka Montáž Celkem

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba v stavby:

Zač átek v stavby:

Konec u stavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

odbahnění ' stavební

Pecerady

ing. Datel

RYBNIK "PEGERADY" - p.č . í 094/ í 4
pravy

so č .o3 - oBJEKTY NA HRÁzl

: : i: - - --- ; '-

,|

2

3

4

5

6
7

I

za vodoteč í  v hor.3

1 31 301 í  02R00 Hloubení  nezapaž en ch jam v hor.4 do 1000 m3
'l3'l 301209R00 P í platek za lepivost - hloubení  zapaž jam v hor.4

1 3'l20í  102R00 Hloubení  nezapaž en ch jam v hor.3 do 1000 m3

131201 109R00 za - hloubení v hor.3

{ B
16220711
í ž '-" 

''' '
1R00 Vodorovné í stění

m3

m3

m3

m3
m3

150,00 212,78
50,00 59,62
87,00 173,96

237

0,00
0,00
0,00

3't 917'00 31 9í 7'00
2 98í  '00 2 981 

'00
15 1U,52 15 1U,52

27

11 2733614't '1R00
12 27331613'lRÍ 1
í 3 27331362í R00
't4 273351215RT'l

17 3213682í 1R00
18 32621'1211R00
19 3243í 'lí í 4R00
20 32435í 0'l0R00
21 3243520í 0R00
22 326211901ROO

'l5 27335'l2'l6R00 Bednění  stěn základov'.ch desek - odstranění  m2 24,80 222,30 0'00 5 5í 3'04 5 5í 3'04""-í Ž''-"---* _
16 3262'l3311R00 Zdivoobklad.zlom.kam.naMC100nad3m3rež né  m3 7,20 9435'00 24883'56 43M8'44 67932'00

dohrála.l ilu do 20o/o

na MC 10

V áuŽ základov ch desek ze sva ovan ch sí tí
základ.desky z betonu prosté ho vodostaveb. c25l30
Beton základov ch desek prost c 20125

Bednění  stěn základov ch desek - z í zení

v ztuŽŽB konstrukcí  p ehrad ze sva ovan ch sí tí
Zdivo nadzákl. z lom. kamene na Mc do 3 m3 rež né
Konstrukce jader p eh.z beton.prost.vodosta.C2Sl30
obednění  konstrukcí  jader p eh. ploch rovinn ch
odbednění  konstrukcí  jader peh. ploch rovinn ch

lí ce rubu zdiva

Zabradli ocel. s osazení m do 2 trubek

DlaŽbaz lom.kam. do MC do 20 m2

DlaŽbaz lom. kam. do MG do 20 m2 vysp. MCs' 20 cm
Záhozzlom'kamene t í d. do 80 kg bez v'. plně mezer

5,70
2,50
3,30

m3

t
m3

m3
m2

t
m3

m3

m2

m2

m3

m2

m2

m3

m2

237

5,20
0,20

18,00

5,30
24,80

0,20
5,70

22,20
36,90
36,90

4 074,16
38 350,66

4245,48
4 237,50

954,00

50 726,56
6 845,00
7 078,50
í  502'80

371,80

1775,17
í  475'68
1 413,31

12 073,67
6 26í  

'33
68247,16
20 158,30

í 4 985'98

6 295,73
16 158,36

1't1 237,95
10 0'10,77

1649,75

4 935,47
I  636,25
2 513,66

I  111 ,97
I  408,80
I  171,48
2 300,45
I673,22

3 849,58
22858,14
45 9M,75
45 442,55

í 2 069'67

5 183,00
2 052,95
2150,27

21 185,63
7 670,13

76 418,U
22458,75
23 659,20

10't45,31
39 016,50

157 142,70
55 453,32
13719,42

11 4

10 118,47

3 689,20
4 663,92

34
23 348942í í í R00- '46:- '

24 4655115í 3R00
25 4655115í 1R00
26 4625í 1'l61R00
27 451311811R00 Podklad dlaž buz betonu C 25130 xAí 'do í 0 cm

82

75

28 822522111Ro0 MontáŽtrub těs. pryŽov mi krouŽky DN 1200 m 12,50 1 005,43 6,76 12 561,12 12 567,88



''o* ''-*  _'"-aitátiil-T't 
Š

29 899623161R00 obetonování  potrubí  nebo zdiva stok betonem c20/25 m3 13'20 2g7o'40 32 861'60 6 347'68 39 209'28

30 8996431í í R00 Bednění obetonování v otev ené m 6 807

31 891í 'l1254VD-"b6--': '"'-"-

s
pro hráze zemní  a

Nakládání  suti na
Poplatek za skládku suti a Wbouran ch hmot

34 9790871í 2R00
35 979999996R00
36 979082318R00

2'17

5,00

2929,91

124,50
750,00

622,50
3 750,00

23741

622,50
3 750,00

0,005,00
0,00

Vodorovná suti a hmot suchu do 6000 m 677 677

6 206,70
I433,50

í 28 094'00

37 99814

38 1000022VD
39 1001254VD
40 59222416
4't 900222555VD

ZÍ izeni alil< vidacp- zaizení  staveniš tě vč .

Lávka p elivu
Hydroizolač ní  nátěr 2x
Trouba Železobet hrdlová TZH-Q'120012500 integro

m2

m2

kus
m

1,70

28,50
5,00

3 65í  '00
33í  '00

25 6í 8'80

6 206,70
I433,50

í 28 094'00

0,00
0,00

0,00

Bentonit. INDROSTOP B25

Pozné mka:

4
9í 8 708'85


