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uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
podpii,;í

na akci:
„Zateplení středního traktu objektu bytového domu Sladovní

1309 v Kojetíně"

OBJEDNATEL
Město Kojetín
sídlo: Masarykovo náměstí 20,752 01 Kojetín 
IČO: 00301370 
DIČ: CZ00301370
bankovní spojení: ČS Spořitelna a.s. 
číslo účtu: 19-1883093339/0800
zastoupený: Miloslavem Oulehlou - místostarostou města 
zastoupený ve věcech technických: Rudolfem Drtinou 
(dále jako „objednatel")

a
ZHOTOVITEL
název zhotovitele; Oldřich Vaculík
se sídlem: Kroměřížská 132, 752 01 Kojetín
zapsaný: jako fyzická osoba v ŽR Magistrátu města Přerova, č.j.: 2012/4353/ZU/Kd/3
IČ: 88916944
DIČ: CZ7412145686
bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu:4211038349/0800
zastoupený: Oldřichem Vaculíkem
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 vybudování stavby „Zateplení středního traktu objektu 

bytového domu Sladovní 1309 v Kojetíně" (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 zateplení středního traktu bytového domu Sladovní 1309 v Kojetíně.
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II. Doba a místo plnění
2.1 Smluvní strany se dohodly, že příslušné práce budou zhotovitelem zahájeny neprodlené po 

oboustranném podpisu této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že Dílo bude 
provedeno v termínu od 15.04.2022 do 30.09.2022. Ke zpoždění Díla může dojít z důvodu 
překážek na pokračování Díla ze strany objednatele, a to pouze o odsouhlasené dny 
schválené oběma stranami, kdy nebylo možné na Dílu pokračovat

2.2 Místem plnění je pozemek pare. č.st. 259/1 v k. ů. 667897 Kojetín, obec Kojetín, který je ve 
vlastnictví objednatele.

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:
1 844 411,64 Kč bez DPH, tj. 2 121 073,39 Kč s DPH 15 %.

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 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 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 
Díla.

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení Díla ve sjednané výši bezhotovostním 
převodem na účet zhotovitele 4211038349/0800 vedený u České 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 
provedení, 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 vyčíslení 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 zaplacení 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 (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 předat ho objednateli.
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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 plnění, 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 dotčené 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 čl. II, odst. 2.2 této smlouvy 

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

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 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.

5.4 O předání 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 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.

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 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.

6.3 Záruční oprava bude zhotovitelem zabezpečována v termínu 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, se záruka nevztahuje.
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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 ustanovení 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 % z částky, jež je sjednána jako cena za Dílo, a to 
za každý započatý den prodleni 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. této smlouvy.

Vlil. Závěrečná ustanovení
8.1 Tato smlouva 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 smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškeré právní a jiná jednání, 
která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této Smlouvy.

8.3 Objednatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů 
(a osobních údajů svých zaměstnanců) zhotovitelem (příp. 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 smlouvy vyžadují dle výslovné vůle smluvních stran 
písemnou formu.

8.5 Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či 
zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek 
neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým 
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat 
podstatě a smyslu původního ustanovení.

8.6 Tato smlouva byla schválena Usnesením Rady Města Kojetín R 1670/03-2022 ze dne 
29.03.2022.

8.7 Tato smlouva 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.

8.8 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
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a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho ji 
podepisují.

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

★★.
*

♦ ★ *

V Kojetíně dne :..2022

Zhotovitel:Objednatel:

Oldřich Vaculík

STAVEBNÍ SPOIEČNOST
VACULÍK OLDŘICH

Kroměřížská 132, Kojetín 752 01 
tel.: 608 779 501 

IČO: 88916944 DIČ: CZ7412145686

/Miloslav Oulehla, 
rnístostarosta města

MĚSTO KOJETÍN
okr. PŘEROV

-22-

i
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0006/22 VO

Objekt: Zateplení SladovnaV4

Zateplení SladovnaRozpočet: 1

IČO:Město Kojetín

Masarykovo náměstí 20 
75201 Kojetín

Objednatel:

DIČ: CZ00301370

IČO: 88916944 

DIČ: CZ7412145686

Oldřich VaculíkZhotovitel:
I

Kroměřížská 132 
75201 Kojetín-Kojetín l-Město

Vypracoval: Barták Martin

Rozpis ceny Celkem
1 733 252,24HSV

53 759,40PSV

53 400,00MON

0,00Vedlejší náklady

4 000,00Ostatní náklady

1 844 411,64Celkem

Rekapitulace dani
1 844 411,64 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

276 661,75 CZKSnížená DPH 15 %

0,00 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

0,00 CZKZákladní DPH 21 %

0,00 CZKZaokrouhlení

2 121 073,39 CZKCena celkem s DPH

Í02.LKojetíně dnev

MĚSTO KOJETÍN
okr. PŘEROV

-22-

Za zhotovitele Za objednatele

!
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ř.

Rekapitulace dílů

číslo %Typ dílu CelkemNázev

Úpravy povrchů vnitřní 229 161,13HSV61

Úpravy povrchů vnější 70HSV 1 286 134,6662

Výplně otvorů HSV 31 733,10 264

Úpravy povrchů vnitřní HSV 9 503,50 1728

Trubní vedení HSV 8 333,10 08

Lešení a stavební výtahy HSV 340 892,23 1894

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 4 112,00 095

Staveništni přesun hmot HSV99 23 382,52 1

Konstrukce klempířské PSV764 50 613,58 3

Malby PSV784 3 145,82 0

Bleskosvod MONM21.1 53 400,00 3

Ostatní náklady ONON 4 000,00 0

Cena celkem 1 844 411,64 100

■ ^ í . ' '

v<;-. ,-V;
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Položkový rozpočet

voS: 0006/22

Zateplení SladovnaO: V4

Zateplení SladovnaR; 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61 29 161,13

1 610991111 Zakrýváni výplní vnitřních otvorů m2 25,19000 32,00 806,08
2 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. 64,50000 83,90 5411,55m
3 622481291 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační 64,50000 53,00 3 418,50m

611 Zapravení omítek po osazení nových výplní otvorů4 ks 17,00000 1 076,00 18 292,00
28350147 Profil okenní a dveřní připojovací 6 mm 1=2400 mm APU 

lišta, samolepicí
5 kus 30,00000 41,10 1 233,00

Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62 1 286 134,66
6 620991121 Zakrýváni výplni vnějších otvorů z lešení m2 30,79000 35,00 1 077,65
7 622323041 Penetrace podkladu HC-4 m2 1 431,04000 59,50 85 146,88

951 806,498 622311134 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.140 mm m2 690,21500 1 379,00
622311153 Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm m2 65 821,889 30,97500 2 125,00

Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů a členění fasády 
do 45%

33 130,3210 622401932 m2 690,21500 48,00

Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek 12,00 2 977,2011 622401937 248,10000m
29 909,9612 622481291 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační 546,80000 54,70m

13 622481292 Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní 153,10000 54,70 8 374,57m
14 622904112 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 721,00500 62,10 44 774,41

22 086,8815 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

m2 690,21500 32,00

2 791,4716 28350127 Lišta okenní začišfovací PVC 10-240 cm 76,90000 36,30m
22 473,4828350250 Líšta rohová plastová s tkaninou bílá Sto dl. 2,0m 546,80000 41,1017 m

Zátka EPS šedá d=70 mm k zapouštěcím hmoždinkám 4 100,00000 2,80 11 480,0018 283502543 kus

1 512,5719 28350260 Lišta parapetní PVC STOMIX 10-200 cm 38,10000 39,70m
1 485,90Lišta s okapničkou PVC UV STOMIX 10/10-200 cm 39,0020 28350261 38,10000m
1 285,00128,5021 28395201 Pěna polyuretanová GUTTAFOAM zimní spray 750 ml kus 10,00000

31 733,10Výplně otvorůDíl: 64
8 420,10Osazení parapet,desek plast, a lamin, š.nad 20cm 38,10000 221,0022 648991113 m

21 698,00Parapet interiér PVC Hammer š. 600 mm bílý komůrkový, 
s nosem 40 mm

1 142,00ks 19,0000023 60775387

1 615,00Krytka parapetní plastová Hammer dl. 600 mm bílá 
oboustranná

38,00000 42,5024 60775392 kus

Díl: 728 Úpravy povrchů vnitřní 9 503,50
222,00 666,00Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 kus 3,0000025 612401291

697,50kus 5,00000 139,50Osazení ventilačních mřížek26 953946111

6 180,003,00000
2 060,0027 460680025 Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 100 cm kus

392,00 1 960,00kus 5,0000028 42972800 Mřížka GP 125 mm FN s přírubou 125 mm
8 333,10Díl: 8 Trubní vedení

4 575,003,00000 1 525,0087125623 Montáže Lapače střešních splavenin vč demontáže 
stávajícího a zemních prací

ks29

981,00109,0028651657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC kus 9,0000030
290,10Přesuvka kanalizační KGU 125 PVC 3,00000 96,7031 28651811.A kus

2 487,00829,00HL660/2 lapač střešních splavenin DN 110/125 kus 3,0000055162518.A32

340 892,23Lešení a stavební výtahyDíl: 94
59 886,7555,00941941051 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 1 088,8500033

130 662,00Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1051 m2 4 355,40000 30,0094194139134
52 264,80Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 1 088,85000 48,0035 941941851
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Položkový rozpočet

voS: 0006/22

Zateplení SladovnaV4O:

Zateplení SladovnaR: 1

Číslo položky Cena/ MJMJ Množství CelkemNázev položkyP.č,
Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutyčové 788,48000 55,00 43 366,4094494110336 m

m2 1 088,85000Montáž ochranné sítě z umělých vláken 14,80 16 114,9894494401137
m2 3 266,55000 27 439,02Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 8,4038 944944031
m2 1 088,85000Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 8,80 9 581,8839 944944081

Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 4,00000944945013 197,00 788,0040 m
Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 12,00000 42,90 514,8041 944945193 m
Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 4,00000 273,60944945813 68,4042 m
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách__________________________

4112,00Díl: 95

43 310237261 Zazdlvka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami. kus 2,00000 996,00 1 992,00
Odvětrání troubami PVC kruhovými 140x2,8 mm 2,00000 1 060,00 2 120,0044 953761131 m
Staveništní přesun hmotDíl: 99 23 382,52

484,001Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m 48,3109945 999281211 t 23 382,52
Konstrukce klempířské 50 613,58Díl: 764
Lemováni z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 200 mm 18,00000764331230 388,89 7 000,0246 m
Montáž oplechováni parapetů Pz 38,10000 275,00764410291

10 477,5047 m

764454291 Montáž trub Pz odpadních kruhových 47,00000 175,50 8 248,5048 m
kusMontáž kolena Pz kruhového 6,0000049 764454293 191,50 1 149,00

Montáž odskoku Pz kruhového kus 6,0000050 764454294 190,00 1 140,00
Demontáž oplechováni parapetů,rš od 100 do 330 mm764410850 38,10000 56,1051 2 137,41m

Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm764454802 47,0000052 42,10 1 978,70m
Objímka kulatého svodu 120 dodávka a montáž 
RHEINZINK-CLASSIC walzblank

kus5534426210R 20,00000 232,50
4 650,0053

Parapet vnější ohýbaný pozink tl. 0,7 mm š 400 mm55342239 38,10000 305,00 11 620,5054 m
%Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 484,0163055 998764203 4,57 2 211,95

MalbyDíl: 784 3 145,82
21,50|56 784191101 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 39,37200 846,50

Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x57 784195212 m2 39,37200 58,40 2 299,32
Díl: M21.1 Bleskosvod 53 400,00

211Rp21120 demontáž stáv. hromosvodu soubor 1,0000058 3 500,00 3 500,00
Zpětná montáž hromosvodu vč revize59 221Rp soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00
Demontáž prvků na fasádě (satelit,čidla) a zpětná montáž60 311Rp22 ks 6,00000 1 650,00 9 900,00

Ostatní nákladyDíl: ON 4 000,00
SouborProvozní vlivy61 005122 R 1,00000 2 000,00 2 000,00
Soubor005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi62 1,00000 2 000,00 2 000,00
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