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SMLOUVA 0 DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník

číslo 2/2022
na akci „Kabelové vedení a lampy VO, ul. Rumunská, Kojetín"

OBJEDNATEL
Město Kojetín
sídlo; Masarykovo náměstí 20,752 01 Kojetín
100 : 00301370
DIČ; CZ00301370_
bankovní spojení: ČS Spořitelna a,s.
číslo účtu: 19-1883093339/0800
zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem - starostou města
zastoupený ve věcech technických: Romanou Mrázkovou
(dále jako „objednatel")

a
ZHOTOVITEL
TECHNIS Kojetín spol. s r.o.,
se sídlem: Padlých hrdinů 638,752 01 Kojetín,
zapsaný v OR vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C vložka 14002
IČ: 64608727
DIČ: CZ64608727 _
bankovní spojení: ČS Spořitelna a.s.
číslo účtu: 1883948309/0800
zastoupený: Ing. Vlastimilem Psotkou, ředitelem a prokuristou společnosti 
zastoupený ve věcech technických: Markem Štětkářem 
na straně druhé 
(dále jen „zhotovitel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jako „občanský zákoník"), tuto:

SMLOUVU O DÍLO

I. Předmět smlouvy
1.1 Předmětem této smlouvy je stavba „Kabelové vedení a lampy VO, ul. Rumunská, Kojetín" (dále také jen „dílo"), blíže 

specifikované v položkovém rozpočtu, které tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V položkovém rozpočtu je specifikován 
rozpis a rozsah dohodnutých prací.

1.2 Změny díla musí být předem písemně dohodnuty mezi oběma stranami písemným dodatkem této smlouvy.
1.3 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje 

dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla, v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
1.4 Účelem stavby je současně s opravou chodníků na ulici Rumunská realizovat rozvody a výměny lamp veřejného 

osvětleni na ulici Rumunská v souladu s projektovou dokumentací. Práce spočívají ve výkopu kabelového lože, nataženi 
kabelu, demontáží světel a sloupů, postavení nových stožárů a montáži LED svítidel.



II, Doba a místo plnění
2.1 Smluvní strany se dohodly, že příslušné práce budou zhotovitelem zahájeny po oboustranném podpisu této smlouvy. 

Smluvní strany se dále dohodly, že dílo bude provedeno v termínu od 29.3.2022 do 10.12.2022. Ke zpoždění díla může 
dojít z důvodu překážek na pokračování díla ze strany objednatele, příp. z důvodu nepřízně počasí, a to pouze 
o odsouhlasené dny schválené oběma stranami, kdy nebylo možné na dílu pokračovat.

2.2 Místem plnění jsou ulice Rumunská. Stavba je prováděna na pozemcích, jehož vlastníkem je objednatel.

III. Cena díla a platební podmínky
3.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě rozpočtu stavby (příloha č. 1) a činí:

774 283,04 Kč bez DPH, tj. 936 882,48 Kč s DPH.
Jednotkové ceny položkového rozpočtu dle rozpisu a rozsahu dohodnutých prací obsahují veškeré nutné náklady 
k provedení díla.

3.2 Nárok na zaplacení smluvené ceny za zhotovené dílo vzniká provedením díla. Podkladem pro zaplacení ceny za 
provedení díia je faktura vystavená zhotovitelem. Na případné peněžité plněni poskytnuté objednatelem přede dnem 
splatnosti ceny za zhotovené dílo se pohlíží jako na zálohu. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne vystavení faktury. 
Vyjma případů neposkytnutí součinnosti objednatelem k převzetí díla bude přílohou faktury protokol o předání a převzetí 
díla podepsaný oběma smluvními stranami.

3.3 Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu protokolu o předání a převzetí díia.
3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení díla ve sjednané výši bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 

1883948309/0800, vedený u ČS Spořitelny a. s.
3.5 Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich vzájemném odsouhlasení oběma stranami (v souladu s odst. 

1.2 této smlouvy), včetně dohody o ceně a po jejich provedeni, placeny průběžně na základě vyúčtování (faktur) 
zhotovitele. Splatnost těchto faktur se sjednává na 14 dnů ode dne vystavení faktury.

3.6 Faktury (daňový doklad) vystavené zhotovitelem dle odst. 3.2 této smlouvy musí obsahovat náležitosti stanovené 
právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčísleni zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla 
včetně DPH.

3.7 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zapiacení fakturu, která neobsahuje náležitosti 
stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce čtrnácti (14) 
kalendářních dnů.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1 Objednatel je odpovědný za koordinaci se zainteresovanými třetími osobami - sousedy, občany, jinými společnostmi, 

kde bude dílo prováděno a za to, že průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy objednatele, 
jeho zaměstnanců či třetích osob.

4.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla. Zhotovitel je povinen účastnit se jím pověřeným 
zástupcem kontrolních dnů stavby, které vypíše objednatel.

4.3 Objednatel je také oprávněn zkontrolovat kvalitu materiálů a výrobků určených k realizaci Díla před jejich použitím.
4.4 Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů po předání a převzetí Díla vyklidit staveniště včetně případně používané 

komunikace a chodníku a předá ho objednateli.
4.5 Smluvní strany se dohodly, že pokud v souladu s ustanovením § 1765 občanského zákoníku dojde ke změně okolností 

tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné 
z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plněni, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu díla, má dotčená 
strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně 
předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčeně straně stala až po uzavření 
smlouvy známou.

V. Provedení, předání a převzetí díla
5.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dodáním s tím, že následně předá předmět díla objednateli či 

jím pověřené osobě.
5.2 Zhotovitel se zavazuje uvést ke dni předání místo plnění dle čí. II, odst. 2.2 této smlouvy do stavu odpovídajícího stavu 

ke dni převzetí místa plnění, s výjimkou stavebních objektů, které byly vybudovány v rámci plněni předmětu této
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smlouvy. V případě nesplnění povinnosti uvedené v tomto odstavci, není objednatel povinen stavbu převzít dle čl. V. 
odst. 5.3,-5.5.
Zhotovitel ústně nebo písemně vyzve objednatele k převzetí díla a ten je povinen ho do 7 dnů od vyzvání převzít Pokud 
objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost k převzetí díla a podpisu předávacího protokolu v uvedené lhůtě, pak se 
má za to, že uplynutím posledního dne této lhůty bylo dílo zhotovitelem řádně dokončeno, je bez vad a považuje se za 
řádně předané.
O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který zástupci oprávněni jednat za smluvní strany opatří 
svým podpisem. Z předávacího protokolu bude patrný stav dodávky v okamžiku předání díla. Dílo je dokončeno, je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu podle § 2605 odst 1, zákona č. 89/2012 Sb. Dílo je kvalifikováno jako 
provedené, byť bude vykazovat vady. Objednatel je povinen převzít i dílo s vadami, pokud tyto vady nebrání tomu, aby 
dílo sloužilo sjednanému účelu.
Vady, které budou zřejmé již při předání, musí objednatel vytknout (oznámit) již v protokolu o předání a převzetí díla. 
Pokud převzetí díla objednatel odmítne, je povinen do 2 pracovních dnů předat zhotoviteli písemný seznam všech 
vytýkaných vad díla, které brání, aby dílo sloužilo sjednanému účelu, a stanovit přiměřenou lhůtu (nejméně týdenní) pro 
jejich odstranění. Objednatel poté nemůže vytýkat zhotoviteli jiné vady, než ty které jsou obsaženy ve výše uvedeném 
seznamu (to se netýká vad záručních).

5.3

5.4

5.5

VI. Kvalita prací a záruka za dílo
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým 
normám platným na území ČR.
Zhotovitel odpovídá za provedené a převzaté Dílo dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání díla objednateli. 
Zárukou za jakost přebírá zhotovitel závazek, že předmět smlouvy bude po celou dobu záruční lhůty vykazovat 
kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení, zatížení a vlastnosti přiměřené vlivu 
povětrnostních podmínek.
Záruční oprava bude zhotovitelem zabezpečována v termínu po dohodě smluvních stran od jejího prokazatelného 
nahlášení zhotoviteli.
Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou údržbou, používáním cizích dílů 
objednatelem či jinými osobami na jeho straně a na závady způsobené živelnou pohromou.
Reklamace vad musí být provedena písemně.
Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou díla, násilným poškozením 
těžkými mechanismy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci díla, materiály rozrušujícími 
konstrukci díla, neúnosným podložím a konstrukčními vrstvami, zhotovitelem neprováděnými, se záruka nevztahuje.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

VII. Sankce
Zhotovitel má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to za každý započatý 
den prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle příslušných ustanovení této smlouvy.
Bude-li objednatel v prodlení s placením sjednané ceny za provedeni díla, má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve 
výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to za každý započatý den prodlení objednatele s placením 
ceny díla.
V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v souladu s § 1970 
občanského zákoníku a v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
V případě prodleni zhotovitele s řádným a včasným dokončením Díla a jeho předáním objednateli podle článku V. této 
smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to 
za každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli.
Objednatel má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to za každý 
započatý den prodlení zhotovitele s poskytnutím součinnosti dle příslušných ustanovení této smlouvy, zejména čl. IV., 
odst. 4.4.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Vlil. Závěrečná ustanovení
Tato dohoda je platná a účinná dnem jejího uzavření.
Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s 
účelem této dohody a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškeré právní a jiná jednání, která se ukáží být nezbytná 
pro dosažení účelu této dohody.

8.1
8.2
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8.3 Objednatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (a osobních údajů svých 

zaměstnanců) zhotovitelem (php. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely splnění podmínek smluvního vztahu, ve 
kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního 
vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou 
uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Nájemce si je zároveň vědom svých 
práv podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

8.4 Veškeré změny a doplnění této dohody vyžadují dle výslovné vůle smluvních stran písemnou formu.
8.5 Pokud některé z ustanovení této dohody je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost 

či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost dohody jako celku ani jiných ustanovení této dohody, 
pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se 
zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které 
svým obsahem bude co nejvěměji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanoveni.

8.6 Smlouva byla schválena Usnesením Rady Města Kojetín R1673/03-22 ze dne.29.3.2022.
8.7 Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídi právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8.8 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy.
8.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že jejímu obsahu v celém rozsahu porozuměly, že s jejím 

obsahem souhlasí a že ji uzavírají ze své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, a na důkaz toho ji podepisují.

8.10 Tato dohoda byla vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení 
(2) obdrží objednatel.

V Kojetíně dne

Objednatel: Zhotovitel:
TECHřsřS řC©j©{rn spol S ro

Padlých hrdinů 638, 752 Ol Kojetín

-1“

MĚSTO KOJETÍN
okr, PŘEROV

Ing. Leoš Ptáček 
starosta města

Ing. Vlastimil Psotka 
ředitel a prokurista společnosti
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Krycí list rozpočtu
VERLAG
DASHÓFER

Kabelové vedeni a lampy VO, ul. 
Rumunská, Kojetín

veřejné osvětleni

IČ/DIČ:Objednatel; Město Kojetín

Projektant: Ing.Jana Sarniková

Název stavby:

IČ/DIČ:Druh stavby:

IČ/DIČ:TECHNIS Kojetín spol. s r.o.Zhotovitel;Kojetín, ul.RumunskáLokalita:

Položek:Konec výstavby: 0Začátek výstavby;

Datum: 13.01.2022Zpracoval; Luděk Nakládal8281919JKSO:

Rozpočtové náklady v Kč
Q Náklady na umístění stavby (NUS)0 Doplňkové nákladyA Základní rozpočtové náklady

Zařízení staveništěPráce přesčas 0,00 7 289,9383 719,46DodávkyHSV
Mímostav. dopravaBez pevné podl. 10 000,000,0081 800,22Montáž
Uzemní vlivy 0,00Kulturní památka 0,00Dodávky 0,00PSV
Provozní vlivy 0,000,00Montáž
Ostatní 0,00153 237,52Dodávky"M"
NUS z rozpočtu 0,00274 381,41Montáž

Ostatní materiál 126 564,50
Přesun hmot a sutí 9 290,00

NUS celkem0,00DN celkem 17 289,93ZRN celkem 728 993,11
NUS celkem z obj.DN celkem z obj'. 0,00 0,00
ORN celkem 28 000,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
0,00 Celkem bez DPH0,00 DPH 15% 774 283,04Základ 15%

162 599,44|Celkem včetně DPH774 283,04|DPH 21%Základ 21% 936 882,48

Projektant Objednatel Zhotovitel

spoj. s ,-o

Datum.
U^64608727

Rozpočet obsahuje montáž uličního stožáru osvětlení včetně svítidla, vč. dodávky, zemních prací, betonového základu, opravy dlažby, odvozu zeminy a skládkovného.

í^HSK> KodETih<

“5-
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:
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VERLAG
DASHQFER Stavební rozpočet

Město Kojetín 

Ing.Jana Sarniková

Objednatel:Kabelové vedení a lampy VO, ul. Rumunská, Kojetín Doba výstavby:Název stavby:

Projektant:Začátek výstavby:veřejné osvětleníDruh stavby:

TECHNIS Kojetín spol. s r.o.Zhotovitel:Konec výstavby:Kojetín, ul.RumunskáLokalita:

Luděk NakládalZpracoval:19.12.2021Zpracováno dne:8281919JKSO:
Hmotnost (t)Náklady (Kč) Cenová

soustava
Jednot. 

cena <Kč)
MnožstvíM.j.C I Objekt Kód Zkrácený popis 

Rozměry_____ Jednot. I CelkemCelkemMontážDodávka
0,0847 184,00

47 184,00 
20 448,00
4 356,00
3 924,00 
1 008,00

11 160,00 
8 288,00 
8 288,00 
1 339,20
777.60

561.60 
266 320,76
42 780,00 
14 260,00 
13 488,00
6 204,11
308.00

4 576,00 
1 272,00

86 491,50
7 582.40
3 729,00 

44 311,77
260,88 

1 072,00 
27 108,30

112.00

1 344,00 
188,80

8 992,00
2 240,00 

257 846,65 
103 972,00

16 346,40 
22 101,00

4 920,60

46 894,47
46 894,47 
18 367,00 
4 356,00 
3 924,00 
1 008,00 
9 079,00 
8 288,00 
8 288,00 
1 245,60 
705,60 
540,00 

98 788,92

289,53

289,53

2 081,00

Raženi a hloubeni tunelářské
141721101ROO Řízené protlačeni a vtaženi PE d 110 mm, hor.l -4 
182VD 
182001VD 
182003VD 
1821VD 
182001 VD

14
RTSII/20210,00 0,081 966,0024,00m1 0,00Demontáž
RTSII/2021 
RTSII/2021 
RTS 11/2021 
RTS II / 2021

0,00 0,000,00396.00 
12,00

336.00 
11 160,00

11,00
327,00

ksDemontáž lamp VO 
Demontáž stávajících vodičů 
Demontáž stávajícího rozváděče VO 
Demontáž rozváděče, výkop a betobáž základu
Leěeni a stavební výtahy

2
0,00 0,000,00m3
0,00 0,000,003,00hod4

0,000,002 081,001,00ks5
0,000,0094
0,00 RTS II / 20210,000,00592,0014,00hod998001101VD Montážní plošina

M102VD
6

0,0093.60
72,00
21.60

167 531,84
42 780,00 
14 260,00

Ostatní náklady
10200202VD prostup v ocelovém stožáru 
10200201 VD prostup v plast.rouře pro VO

Elektromontáže VO

0,00 RTS II / 2021 
RTS II / 2021

0,00129,60
62,40

6,00ks7
0,00 0,009,00ks8

1,35M21
0,07 0,43 RTSII/2021 

RTS II / 2021 
RTSII/2021 
RTS 11/2021 
RTSII/2021 
RTSII/2021 
RTS II / 2021 
RTS II / 2021 
RTS II / 2021 
RTS II / 2021 
RTS II / 2021 
RTS II / 2021 
RTS II / 2021 
RTS II / 2021 
RTS II / 2021 
RTSII/2021 
RTS II / 2021 
RTSII/2021 
RTS II / 2021

0,007 130,00 
7 130,00 
1 686,00 
564.01 
38,50

572.00

159.00 
264,50

67,70

6,00kus31672195.A Stožár stupňovitý STB 5-A 
31672195.A Stožár stupňovitý LBH 5-A 
210204011 ROO Stožár osvětlovací ocelový délky do12m 
210202011 ROO Svítidlo LED DigiStreet Medium 
210192574ROO Svorkovnice stožárová 
31678610.A Svorkovnice - dodávka
13600206VD nožová pojistka PN 6A
210810014RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm2, volně uložený 
210810045RT1 Kabel CYKY-m 750 V3 x 1,5 mm2 pevné uložený 
142 ROO Přirážka za prořez kabelů 
210220022RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 -10 mm 
711122131RT1 Gumoasfalt nátěr uzemněni země x vzduch 
210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů SS FeZn 
388996111 ROO Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop 
354322150000 Oko kabelové 
13600204VD oko šroubovací příiožkové 70/Ml 0 
220110095ROO Montáž označovacích štítků Isa včetně popisu 
141 ROO Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 
210190071R00 Montáž rozvaděče nedělitelného do 500 kg 

Zemní práce pfi montážích 
460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 
460420018RT1 Zřízeni kabelového lože v rýze š.do 35 cm z pisku 
46O570163ROO Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním 
460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

9
0,07 0,140,002,00kus10

0,000,0013 488,00 
6 204,11 
308,00

0,008,00kus11
0,00 0,000,0011,00kus12
0,00 0,000,008.00kus13
0,00 0,000,00

4 576,00 
1 272,00 

74 213,73 
1 833,23

8,00kus14
0,00 0,000,00ks 8,0015
0,00 0,30

12 277,77 
5 749,17 
3 729,00 

28 095,37 
214,03 
977,96 

16 324,72

327.00

112.00 
621,50 
327,00

m16
0.00 0,02

m17
0,000,006,00 0,00%18

0,00 0,34
16 216,40 

46,85 
94,04 

10 783,58 
112,00 

1 344,00

135,51

32,61

134,00

82,90

m19
0,00 0,00ks 8,0020
0,00 0,008,00kus21
0,00 0,11327,00

16,00

16,00

22 m
0,00 0,000,007,00kus23
0,00 0,000,0084,00

23,60

ks24
0,00 0,00188,80 

8 992,00
2 240,00 

190 885,63 
103 972,00

5 507,29 
22 101,00

3 001,95

0,008,00kus25
0,00 0,000,00% 0,04224 800,0026
0,00 0,000,002 240,00kus 1,0027

70,2866 961,02M46
0,000,00 RTS II / 2021 

RTS II / 2021 
RTS II / 2021 
RTS II / 2021

0,00374,00
58,80
79,50
17,70

278,00
278,00
278,00
278,00

m28
0,11 30,6510 839,11m29

0,000,000,00m30
0,00 0,021 918,65m31



RTS 11/2021 
RTS II / 2021 
RTS II / 2021 
RTS 11/2021 
RTS II / 2021 
RTS II/2021 
RTS 11/2021 
RTS II / 2021 
RTS II / 2021

0,005 060,00 
34 265,00 

1 770,00 
7 254,06 

11 700,00 
36 360,09 
5 126,00 
7 923,00 
1 048,50 
1 002,00 

63,96 
938,04 

126 564,50 
3 000,00 

42 000,00 
81 564,50

0,000,0092,00

623.00

295.00 
1 209,01 
1 300,00 
4 040,01
466.00 
28,50

116,50

5 060,00 
14 083,90
1 770,00
2 717,83 

11 700,00 
14 691,08

55,00
55,00

460030057RT3 Vytrhání beton, dlaždic, lože MC, vysypané spáry 
460030061RT1 Kladeni dlažby do lože z pisku 
460030073ROO Bouráni živičných povrchů tl. vrstvy 10 -15 cm 
577000077RAB Komunikace s asfaltobeton. krytem D1-N-8-VI-PI1 
460050703RT1 Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvétleni, hor.3,ručně 
460080001 RT 1 Betonový základ do zeminy bez bednění 
42981190

m232
12,160,2220 181,10m233
0,000,00 0,006,00m234
4,304 536,23 0,726,00m235
0,000,000,009,00m336

22,732,5321 669,01 
5 126,00 
1 642,41 
1 048,50

9,00m337
0,060,0111,00

278,00
0,00Roura D 300, délka 900 

180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 
59217011

38 m
0,010,00m2 6 280,5939
0,360,040,00kus 9,00Obrubník silniční betonový 150x250x500 mm

Přesuny suti
979081121ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Ostatní materiál

40

yV; •

0,000,00
1 002,00

63,96

938,04

S

RTS II/2021 
RTS 11/2021

0,004,00 15,99

234,51

0,00 0,00t41

0,000,004,00 0,0042 t

0,08
126 564,50

3 000,00 
42 000,00 
81 564,50

0,00
RTS II / 2021 
RTS II / 2021 
RTS II / 2021

0,000,003.00 1 000,00
1.00 42 000,00
1,00 81 564,50

0,00zámečnický materiál
Rozvaděč stojanový 19",47U, hloubka 600 
svítidla Philips dle CB 16.12.2021_______

ks43 136029VD
357312018
1362VD

0,080,080,00kus44
0,000,000,00ks45

Celkem: 728 993,11 Kč bez DPH
Poznámka:

Rozpočet obsahuje montáž uličního stožáru osvětlení včetně svítidla, vč. dodávky, zemních prací, betonového základu, opravy dlažby, odvozu zeminy a skládkovného.
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