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

číslo 14/2021
na akci „Oprava chodníku před č.p. 202 a chodníku před č.p. 160 na ulici Kroměřížská

Kojetín"

OBJEDNATEL
Město Kojetín
sídlo: Masarykovo náměstí 20,752 01 Kojetín
IČO; 00301370
D1Č;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 
I zastoupený ve věcech technických; Luďkem Nakládalem 
‘ na straně druhé 
i (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 „Oprava chodníku před č.p. 202 a chodníku před č.p. 160 na ulici Kroměřížská, Kojetín" 

(dále také jen „dílo"),
1.2 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 k této 

smlouvě. V položkových rozpočtech je specifikován rozpis a rozsah dohodnutých prací.
1.3 Změny díla musí být písemně dohodnuty mezi oběma stranami v souladu s čl. 3.5.
1.4 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.
1.5 Účelem stavby je oprava odvodnění před budovou č.p. 202 HZS, spočívající v nahrazení stávajících nevyhovujících 

žlabů za pevnostní betonové žlaby s přerušovanou štěrbinou a jejich dopojení do kanalizace a komunikaci chodníku 
a oprava chodníku před č.p. 160 na ulici Kroměřížská.

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 30.3.2022 do 10.12.2022.



2.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo 
v termínu dle odst. 2.1.

2.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedeni díla a veškeré možné 
dílčí terminy posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na 
daných dílčích technologii jsou uvedeny v příslušných ČSN.

2.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných 
zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový 
úsek).

2.5 Místem plnění je ulice Kroměřížská v Kojetíně. Stavba bude provedena na pozemcích, jejichž vlastníkem je objednatel.

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

- oprava chodníku před č.p. 202: 536 319,49 Kč bez DPH, 648 946,58 Kč s DPH
- oprava chodníku před č.p. 160: 77 817,91 Kč bez DPH, 94 159,67 Kč s DPH

Celkem 614137,40 Kč bez DPH, tj. 743106,25 Kč s DPH
Jednotkové ceny položkového rozpočtu dle rozpisu a rozsahu dohodnutých prací obsahují veškeré nutné náklady 
k provedeni díla.

3.2 Nárok na zaplacení smluvené ceny za zhotovené dílo vzniká provedením díla. Podkladem pro zaplaceni ceny 
za provedeni díla je faktura vystavená zhotovitelem. Na případné peněžité plnění 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 neposkytnuti součinnosti objednatelem k převzetí díla bude přílohou faktury protokol o předání a převzetí 
díla podepsaný oběma smluvními stranami.

3.3 Provedeně části díla (vč. případného plnění dle odst. 3.5 a/nebo dle odst. 3.6) mohou být zhotoviteli hrazeny na základě 
dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených 
prací a dodávek.

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 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 1.2, a to buď na žádost 
objednatele, nebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď 
podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly 
použity při tvorbě ceny díla, bude plněni oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy RTS 11/2016 
platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o 
ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, 
mohou být i v jíně formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

3.6 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová 
dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle těto 
smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, 
kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před 
naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 3.5 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, 
které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné 
zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici 
při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

3.7 Faktury (daňový doklad) vystavené zhotovitelem dle odst. 3.2, 3.3 a 3.5 této smlouvy musí obsahovat náležitosti 
stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou 
cenu díla včetně DPH. Datem uskutečnění zdanitelného plněni konečné faktury je datum podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla.

3.8 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni 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 
doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce čtrnácti kalendářních
dnů.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1 Objednatel je odpovědný za součinnost 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 povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě 
neposkytnuti této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel 
v prodlení.

4.3 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou



závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

4.4 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele. Pokud objednatel nepřipojí do třech 
pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to, že 
s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

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

4.6 Objednatel je také oprávněn zkontrolovat kvalitu materiálů a výrobků určených k realizaci Díla před jejich použitím.
4.7 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a případně další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 

tři dny před termínem zahájení realizace díla zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím 
protokolem), vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. 
Za poškození inženýrských síti, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nenese zhotovitel odpovědnost.

4.8 V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a 
rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodleni ze strany 
objednatele.

4.9 Za staveniště se považuje prostor určený pro stavbu a pro zařízení staveniště
4.10 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatěm staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 

vzniklé při realizací díla.
4.11 Zhotovitel se zavazuje do tří pracovních dnů po předání a převzetí Díla vyklidit staveniště včetně případně používané 

komunikace a chodníku a předá ho objednateli.
4.12 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 jedně 
z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu díla, má dotčená 
strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smiouvě, prokáže-li, že změnu nemohia rozumně 
předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření 
smlouvy známou.

V. Provedení, předání a převzetí díla
5.1 Zhotovitel splní svou povinnost prověst 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 či. II, odst. 2.5 těto smlouvy do stavu odpovídajícího stavu 

ke dni převzetí místa plnění, s výjimkou stavebních objektů, které byly vybudovány v rámci plněni předmětu této 
smlouvy. V případě nesplněni povinnosti uvedené v tomto odstavci, není objednatel povinen stavbu převzít dle čl. V. 
odst. 5.3.-5.5.

5.3 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 Ihútě, 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.

5.4 O předáni a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který zástupci oprávnění jednat za smluvní strany opatří 
svým podpisem. Z předávacího protokolu bude patrný stav dodávky v okamžiku předáni 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. Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými 
drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto 
případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných 
při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší 
než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstraněni předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

5.5 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).

VI. Kvalita prací a záruka za dílo
6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým 

normám platným na území ČR.
6.2 Zhotovitel odpovídá za jakost jím provedených prací dle této smlouvy po dobu 36 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.
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6.3 Záruční oprava bude zhotovitelem zabezpečována v terminu po dohodě smluvních stran od jejího prokazatelného 
nahlášení zhotoviteli.

6.4 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.

6.5 Reklamace vad musí být provedena písemně.
6.6 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou díla, násilným poškozením 

těžkými mechanismy, účinky dopravy, trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení 
nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci díla, neúnosným podložím a 
konstrukčními vrstvami, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, příslušná vada byla způsobena 
použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, příslušná vada byla způsobena dodržením 
nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem, se záruka nevztahuje.

VII. Sankce
7.1 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 ustanoveni této smlouvy.
7.2 Bude-li objednatel v prodlení s placením sjednané ceny za provedení díla, má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve 

výši 0,01 % i částky, jež je sjednána jako cena za dílo, a to za každý započatý den prodlení objednatele s placením 
ceny díla.

7.3 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.

7.4 V případě prodlení 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.

7.5 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.

Vlil. Závěrečná ustanoveni
8.1 Tato dohoda je platná a účinná dnem jejího uzavření.
8.2 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.

8.3 Veškeré změny a doplnění této dohody vyžaduji dle výslovné vůle smluvních stran písemnou formu.
8.4 Pokud některé z ustanoveni 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.

8.5 Smlouva byla schválena Usnesením Rady Města Kojetín č. R 1677/03-22 ze dne 29.3.2022
8.6 Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8.7 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy.
8.8 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.

8.9 Tato dohoda byla vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Příloha Č.1 - Položkový rozpočet

TEOms§C©ie{fíi3poi.sro
Padlých hrdinů 638, 752 01 Kojetín 
tetefon 581 762 012, 581 762 778 
IČO 646 08 727, DIČ CZ64608727

V Kojetíně dne

Objednatel: ‘^ĚSTO KOJE1í^"N 
okr. PŘEROV \

Zhotovitel:

Ing. Leoš Ptáček 
starosta města

Ing. Vlastimil Psotka 
ředitel a prokurista společnosti



Krycí list rozpočtuVERLAG
DASHÓFER

Oprava chodníku před č.p. 160 na 
ulici Kroměřížská

IČ/DIČ:Objednatel: 00301370/HanákNázev stavby:

IČ/DIČ:Projektant:Druh stavby:

IČ/DIČ:TECHNIS Kojetín spol.s r.o. 64608727/CZ 64608727Zhotovitel:

Konec
výstavby:

Zpracoval:

KojetínLokalita:

Položek: 34Začátek výstavby:

Datum: 09,11.2021Luděk NakládalJKSO:

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

Zařízení staveništěPráce přesčas 0,00 0,009 185,39DodávkyHSV
Mimostav. dopravaBez pevné podl. 0,00 0,0039 666,54Montáž

Kulturní památka Územní vlivy 0,000,00237,14DodávkyPSV
Provozní vlivy 0,001 574,23Montáž
Ostatní 0,000,00Dodávky"M"
NUS z rozpočtu 0,000,00Montáž

Ostatní materiál 10 637,34
Přesun hmot a sutí 16 517,26

NUS celkem 0,000,00DN celkem77 817,91ZRN celkem
NUS celkem z obj.DN celkem z obj. 0,00 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
0,00 Celkem bez DPHDPH 15% 77 817,91Základ 15% 0,00

16 341,76|Celkem včetně DPHDPH 21%Základ 21% 94 159,6777 817,91

teleioZé 
IČO ; 

Datum, razítko ap

ObjednatelProjektant
s r.o.Vín^38, 752 01 Kojetín 

012 581 762 778 
o/ms’CZ64608727

/

-5-Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis
Poznámka:
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VERLAG
DASHOFER Stavební rozpočet

Oprava chodníku před č.p. 160 na ulici Kroměřižská Doba výstavby: Objednatei: HanákNázev stavby:

Začátek výstavby: Projektant:Druh stavby:

Konec výstavby: TECHNiS Kojetín spoi.s r.o.Zhotovitel:KojetínLokalita:

09.11.2021Zpracováno dne: Zpracoval: Luděk NakládalJKSO:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)C Objekt Kód Zkrácený popis 
Rozměry______

Cena/MJMJ Množství Cenová
soustavaDodávka T I Jednot. I CelkemCelkem(Kč) Montáž

Přípravné a přidružené práce 
Vytrhání obrub obrubníků silničních 
Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 
Odstraněni podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.22 cm 
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 
Hloubené vykopávky
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
Přemístěni výkopku
Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
Vodorovná přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 
Poplatek za skládku horniny 1- 4 
Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m 
Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění 
Povrchové úpravy terénu 
Rozprostřeni ornice, rovina, ti. 15-20 cm,do 500m2 
Obděláni půdy hrabáním, v rovině 
Založeni trávníku parkového výsevem v rovině 
Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch -'Z 
Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.20 cm 
Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch dlálBi 
Kladení zámkové dlažby ti. 6 cm do drté tl. 4 cm 
Řezáni zámkové dlažby tl. 60 mm 
Izolace proti vodě
Provedení izolace nopovou fólií vodor, vč. pásky
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedeni
Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte
Doplňujíc! konstrukce a práce na pozemních komunik 
Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 
Ostatní přesuny hmot
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 
Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km
Přesuny sutí
Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m 
Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace 
Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m 
Poplatek za uloženi suti - beton, skupina odpadu 170101 t 
Ostatní materiál
Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm 
Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm kus

11 115,34
262,80 

2 723,35
6 016,07 
2 113,12 
1 642,17
1 642,17 

Íi,.9,030,36

374,97

2 361,88 
922,43

5 215,10 
101,28 
54,70

eaií!. W74 • ■■■/ Í67.56 675,30 0,00
421,79 
45,58 

100,19
II 502,61 ii

502,61

13126,85 *
7 933,68 
5 193,17

tl 674,23,3 
1 574,23

;o,o8*l

11 115,34
262,80 

2 723,35 
6 016,07 
2 113,12 
1 642,17
1 642,17
S 030,35

374,97
2 361,88 

922,43
5215,10

101,28
54,70

0,00 .„^27,06
0,81 RTS 11/2021 
5,52 RTS 11/2021 

16,13 RTS 11/2021 
4,60 RTS 11/2021

ír^^'0,00
0,00 RTS 11/2021
0,00
0,00 RTS II / 2021 
0,00 RTS II / 2021 
0,00 RTS II / 2021 
0,00 RTS 11/2021 
0,00 RTS 11/2021 
0.00 RTS 11/2021

3,00 87,60
108.50
180.50 
63,40

0,00113202111ROO 
1132O1111R00 
113107322ROO 
113106121ROO

0,271 m
25,10
33,33
33,33

0,00 0,222 m
0,00m2 0,483
0,00 0,14m24
0,0013

1 273 00 0,00 0 00m3 1 29139601102R005
0,00■ I.-16

• V"**’8,62 43.50
274.00
107.01 
605,00

78.51 
42,40

0,00 0,00m3162201101ROO6
0,00 0,00m3 8,621671O11O1RO0 

162301102ROO 
199000002ROO 
162206113R00 
167103101ROO

PÍ8 ^
1813O11O3RO0 
183403153R00 
180402111R00

7
0,00 0,00m3 8,628

m3 8,62 0,00 0,009
1,29 0,00 0,00m310

0,00 0,00m3 1,2911

4,30 98,09 0,00 421,79
45,58

107,93

0,00 0,00 RTS 11/2021 
0,00 RTS 11/2021 
0,00 RTS 11/2021

m212
m2 8,60 5,30 0,00 0,0013

4,30 25,10 0.00m2 7,7414
fm Í2552,22|: 

2 552,22 
Íf806,85* 

1 468,52 
338,33 

.. m.'- 237,14
237,14

156 3 054,83
3 054,83 

14 933,7C 
9 402,20 
5 531,50 

.,1811,38 
1 811,38

, 14.16• »
m2 35,48 86,10 0,40 14,16 RTS 11/2021 

2,63
564112220ROO15

$ fífXS59 ^Kíaiíi
35,48
23,00

pí
265,00
240,50

0,07 2,62 RTS 11/2021 
0,01 RTS 11/2021

m2596215021ROO 
596291111ROO

16
0,0017 m

-.•v.* 711

89

MilL.. 91 _

av H99

0,00
. 'i-

I

m2 10,75 168,50 0,00 0,00 RTS 11/2021 
'í* 0,00

0,00 RTS 11/2021 
i ' 5,28

5,28 RTS 11/2021

711131311ROO18
■ -Tfc»l -0,00^ o,ocř■

0,00 1 278,00 0,00 0,00 0,32kus 0,0019 899431111ROO
3 681,66 8 500,25
3 681,66 
7 402,12 
6 576,48 

825,65 
9 115,14 
3 617,83 
1 429,56
1 115,49
2 952,26

4 818,59
4 818,5928,10 302,50

227,01 
28,50

8 500,25
7 402,12 -

6 576,48 
825,65

9 115,14 
3 617,83 
1 429,56
1 115,49
2 952,26

10 637,34 ........

0,1920 917862111ROO m
■ _'"'I }0,00 0,00

28,97
28,97

0,00 0,00 0,00 RTS 11/2021 
0,00 RTS 11/2021 

^ 0,00 ;
' ’ 6,00 RTS 11/2021 

0,00 RTS 11/2021 
0,00 RTS 11/2021 
0,00 RTS 11/2021

21 998223011R00 
998223O94R00 
S ^ ' 
979082111ROO 
979087212ROO 
979082314R00 
979990103R00

t

0,00 0.0022 t

0,00

0,0010,93

10,83

10,83

10,83

331.00

132.00

103.00 
272,60

■■ ■■■. 10 637,34-—
178.00

300.00

0,00t23

0,000,00t24

0,00 0,00t25

0,00 0,0026

. .  6,900,bo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 RTS 11/2021 

0,06 RTS 11/2021
59217010 kus27

0,00 300,001,00 300,00 0,065921702228



Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm 
Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm 
Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm přírodní 
Díažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní 
Směs travní hřištní ílí. - vysoká zátěž PROFÍ 
Recykíovaná zemina__________________________

0,00 0,00 0,00 RTSíl/2021 
0,08 RTSíl/2021 
0,57 RTSII/2021 
4,90 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021 
1,29 RTSII/2021

29 59217021 
59217020 
59217331 
59245110 
00572440 
59691019.A

355.00

110.00 
60,00

220,00

125,00

34,80

0,00 0,00 0,06kus

0,0030 2,00 220,00 
1 560,00 
8 351,20 
161,25 
44,89

220,00 
1 560,00 
8 351,20 
161,25 
44,89

0,04kus
31 26,00

37,96
0,00 0,02kus

32 0,00m2 0,13
0,0033 kg 1,29 0,00

34 1,29 0,00 1,00t
Celkem: 77 817,91 Kč bez DPH

Poznémka:

■

«
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Krycí list rozpočtuVERLAG
DASHÓFER

Oprava chodníku před č.p. 202 na 
ulici Kroměfížská

štěrbinový přerušovaný žlab

IČ/DIČ:Objednatel: Město Kojetín Masarykovo nám 20 00301370/Název stavby:

IČ/DIČ:Projektant:Druh stavby:

IČ/DIČ: 64608727/CZ 64608727Zhotovitel:

Konec
výstavby:

Zpracoval:

TECHNIS Kojetín spol.s r.o.Lokalita: Kojetín

Položek: 45Začátek výstavby:

Datum:Luděk Nakládal 17.11.2021JKSO:

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

Zařízení staveništěPráce přesčas 0,00 0,00150 839,22DodávkyHSV
Mimostav. dopravaBez pevné podl. 0,00 0,00154 768,90Montáž
Územní vlivyKulturní památka 0,000,00 0,00PSV Dodávky
Provozní vlivy 0,00Montáž 24,62
Ostatní0,00 0,00"M" Dodávky
NUS z rozpočtu 0,000,00Montáž

Ostatní materiál 144 570,90
Přesun hmot a suti 86 115,86

0,00 NUS celkemDN celkem 0,00ZRN celkem 536 319,49
NUS celkem z obj.DN celkem z obj. 0,00 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPHZáklad 15% 536 319,49

536 319,49 DPH 21% 112 627,09|Celkem včetně DPHZáklad 21% 648 946,58

Objednatel z’’°'°''“rtG-SN3S = ,.o.
«01 Kojetín 
181 762 778 
ÍZ64608727

Projektant
O KOjH i !N

okr. PŘEROV Padlých hrdinů 6^ i 
telefon 581 762^1^ 

Patum,*^íM^^^cžfe|fs-5-
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:
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VERLAG
DASHQFER Stavební rozpočet
Název stavby: Oprava chodníku před č.p. 202 na ulici Kroměřižská Doba výstavby: Objednatel: Město Kojetín Masarykovo nám 20

Začátek výstavby:Druh stavby: štěrbinový přerušovaný žlab Projektant:

Konec výstavby:Kojetín Zhotovitel: TECHNIS Kojetín spol.s r.o.Lokalita:

Zpracováno dne: 17.11.2021 Zpracoval:JKSO: Luděk Nakládal

C Objekt Kód Zkrácený popis 
Rozměry______

Náklady (Kč)Množství Hmotnost (t)MJ Cena/MJ Cenová
soustavaI Jednot. I Celkěřn(Kč) Dodávka Montáž Celkem

Přípravné a přidružené práce
113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 
113107430ROO Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.30 cm 
113107325R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.25 cm 
113106231ROO Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 
113106221ROO Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém 
113231416R00 Bourání odvodňovacího žlabu, zatiž. D400, š.160 mm 
1131O9315R00 Odstraněni podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm 
1131O75O5RO0 Odstranění podkladu pl 50 m2,kam.drcené tl.5 cm
a,:.. .

139601102ROO Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 
Přemístěni výkopku 

162201101 ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m 
167101101 ROO Nakládáni výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 
162401102ROO Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2000 m 
199OOOOO2RO0 Poplatek za skládku horniny 1- 4

Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a pioch WUĚĚĚĚĚ 
564861111RT4 Podklad ze štérkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm 
567211214ROO Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 14 cm

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných 
596215O4ORO0 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 
596291111 ROO Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 
597072494ROO Příplatek ke žlabu SV 2000 za únosnost lože D 400 
597661111 ROO Rigol dlážděn.do lože C-/7.5 tl.lOcm kostky drobné 
597121111 ROO Montáž odvodňov. štěrbinových trub (žlabů) dl. 4 m 
597121161 ROO Montáž odvodňov.štěrbin.trub (žlabů) - čističi kus 
597121191 ROO Montáž odvod, štěrbinových trub (žlabů) - záslepka

0,00 37 777,48 
868,00 

3 434,51 
3 281,00
1 601,70
2 539,15
5 909,40 
9 260,87

10 882,85 
6734,17 6 734,17
6 734,17

11 37 777,48
868,00 

3 434,51 
3 281,00
1 601,70
2 539,15 
5 909,40 
9 260,87

10 882,85

111,24
1.76 RTSII/2021 

50,94 RTSII/2021
8,49 RTSII/2021 
6,41 RTSII/2021 

12,82 RTSII/2021 
15,86 RTSII/2021
4.76 RTSII/2021 

10,19 RTSII/2021

8,00 108.50 
44,50

212.50 
56,20 
39,60

134,00
699,99
117.50

0,00 0,221 m
m2 77,18

15,44
28,50
64,12
44,10
13,23
92,62

0,002 0,66
m2 0,003 0,55
m2 0,00 0,234
m2 0,005 0,20

0,006 0,36m
m2 0,00 0,367
m2 0,008 0,11

-Jfli Hloubené vykopáyky 0,00
m3 5,29 1 273,00 0,009 6 734,17

0,00' .....-...27427,33 *:”27127,33
1 146,23 1 146,23
7 219,90 7 219,90
2 819,45 2 819,45
15 941,75 15 941,75

»58740,86 • V 11 759,94*f''-#y%70 500,80:viB**Bi»80.76 
20 205,84 3 075,66 23 281,49
38 535,02 8 684,28 47 219,31
48 120,52u;„;„- 56 133,26 104 253,78,
3 209,92 18 361,89 21 571,81
714,91 10 973,39 11 688,30

7 707,80 10,20 7 718,00
15 506,86 4 302,66 19 809,52
18 386,40 19 713,75 38 100,15
2 046,96 2 361,04 4 408,00
547,68 410,32 958,00

0,00 t 24,62 US- 24,62 0.00

0,00 24,62

. . . 1911,13 -'”“”2'340,83 '4 2Si;Si
2 195,06 

145,77

0,00 0,00 RTSII/2021
0,00
0,00 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021

,11

m3 26,35
26,35
26,35
26,35

43,50
274.00
107.00
605.00

10 0,00 0,00
m3 0,0011 0,00
m3 0,0012 0,00
m313 0,00 0,00

m 66
m2 101,44

101,44
229,51
465,49

14 0,44 44,74 RTSII/2021 
36,03 RTSII/2021m215 0,36

*T .35,48I
■ sm2 77,18

48,60
34.00 
15,44
15.00

279.50
240.50 
227,00

1 283,00
2 540,01

4.00 1 102,00
2.00 479,00

16 0,07 5,70 RTSII/2021 
0,02 RTS II / 2021 
7,08 RTSII/2021 
8,46 RTSII/2021 

13,32 RTSII/2021 
0,89 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021

17 0,00m
18 0,21m

m219 0,55
kus20 0,89

21 kus 0,22
22 kus 0,00

iÉňL * 721 Vnitřní kanalizace
721171803ROO Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm

Potrubí z trub plastických, šklénětifórremgl9yi 
877353121RT2 Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek DN 200 
871251111 ROO Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 110 mm 

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 
899331111 ROO Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšeni poklopu 
899623171 ROO Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem C25/30

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikai 
917862111 ROO Osazeni stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15

Komunikace pozemní a letiště _____ __________
998223095R00 Přesun hmot, komunik. dlážděné, přípl. dalších 5km 

4-^ > Ostatní přesuny hmó^

2,0023 12,31 24,62 0,00 0,00 RTSII/2021m
-87 tir M -r .

14,0024 kus 291,99
54,70

1 892,80 4 087,86 
164,10

0,00 0,01 RTSII/2021 
0,00 RTSII/2021 

l3ÍBí44 
1,29 RTSII/2021 

35,15 RTSII/2021

3,0025 18,33
40 864,95 11 977,65 „££32 842.6

2214,12 
38 650,83 
1201,76“

1 201,76

0,00m
89

3,00 2 395,00
13,92 3 280,00

26 kus 4 970,88
7 006,77
“018,2<Í

918,24

8 268.67_
8 268,67

jftOO |2 953,04 ■' :*í,|42 953,04

7 185,00 
45 657,60
2120,00 
2 120,00 
8268,6i£

8 268,67

0,43
m327 2,53

^ 91 1,50 iiil
8,00 265,0028 0,19 1,50 RTSII/2021 

aOORTš'íl'/2021

fp.oo

m
338,88 24,40 0,0029 0,00

IIH99 1m



998223011ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 
998223094R00 Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km

■'a 4 Přesuny sutí ^ léc^^ĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚI
979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
979087212R00 Nakládáni suti na dopravní prostředky - komunikace 
979082314ROO Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m 
979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 
ĚOstatni^atériál 

59217010 
59217022 
59217021 
592451170 
28619204 
24747225 
286982667 
286982670 
286982673 
31390017.A

30 169,44

169,44

225,00

28,50

0,00 38 124,00 
4 829,04

0,00 RTSIÍ/2021 
0,00 RTS II / 2021

t 38 124,00 
4 829,04

0,00

31 0,00 0,00t

S 0,00

32 t 41,61

41,61

41,61

41,61

331.00

132.00

103.00 
272,60

0,00
13 772,91 
5 492,52 
4 285,83 

11 342,89 
144 570,90

780.00

300.00 
300,00

21 070,40 
2 709,00 
171,50 

66 792,00 
33 264,00 
1 584,00 

17 600,00

0,00 0,00 RTS II / 2021 
0,00 RTS 11/2021 
0,00 RTS 11/2021 
0,00 RTS 11/2021

13 772,91 
5 492,52 
4 285,83 

11 342,89

33 0,00t 0,00
34 t 0,00 0,00
35 0,00t 0,00

W’- 15.33144 570,90
780.00
300.00 
300,00

21 070,40 
2 709,00 

171,50 
66 792,00 
33 264,00 

1 584,00 
17 600,00

0,00
Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm 
Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm 
Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm 
Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní 
Trubka pevná PVC d 160 mm I = 1000 mm HGR 160-1 
Lepidlo stavební MS Polýmer Mamut Glue 290 ml 
Žlab štěrbinový TZD-Q400/500/2000, kryt D400 
Žlab štěrbinový TZD-Q 400/500/1000 čistící kus, kryt D400 kus 
Stěna čelní plná krytka TZD-Q 400 
Síť svařovaná d 6,0 oka 100/100 KH30

36 kus 130.00
300.00
300.00
260.00
903.00 
171,50

4 452,80 
8 316,00

264.00
220.00

6,00 0,00 0,08 0,49 RTS 11/2021 
0,06 RTS 11/2021 
0,06 RTS 11/2021 

13,98 RTS 11/2021 
0,00 RTS II / 2021 
0,00 RTS 11/2021 
0,31 RTS 11/2021 
0,08 RTS 11/2021 
0,00 RTS II / 2021 
0,35 RTS 11/2021

37 kus 1,00 0,00 0,06
38 kus 1,00 0,00 0,06
39 m2 81,04 0,00 0,17
40 kus 3,00 0,00 0,00

kus41 1,00 0,00 0,00
42 15,00kus 0,00 0,02
43 4,00 0,00 0,02
44 kus 6,00 0,00 0,00
45 m2 80,00 0,00 0,00

Celkem: 536 319,49 Kč bez DPH
Poznámka:

X

• I


