
mem
ICCHNI^ , pořadové čísl

ííitim I1/áš partner v poskj^^am siuž<^pj^

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

číslo 7-2022

na akci „Odstranění rodinného domu č.p. 103 v ulici Kroměřížská"

OBJEDNATEL
Město Kojetín
sídlo: Masarykovo náměstí 20,752 01 Kojetín
100:00301370
DIČ;CZ00301370
bankovní spojení: 19-1883093339/0800 
zastoupený: Miloslavem Oulehlou - místostarostou města 
zastoupený ve věcech technických: Rudolfem Drtinou 
(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 spojeni: ČS Spořitelna a.s. číslo účtu: 1883948309/0800
zastoupený: Ing. Vlastimilem Psotkou, ředitelem a prokuristou společnosti 
zastoupený ve věcech technických: Michalem Haliakem 
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 akce „Odstranění rodinného domu č.p. 103 v ulici Kroměřížská" (dále také jen „dílo"), 
blíže specifikované v položkových rozpočtech, které tvoří příloha č. 1 této smlouvy. V položkových rozpočtech 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 odstraněni objektu rodinného domu č.p.102 v ulici Kroměřížská v Kojetíně.

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 30.03.2022 do 30.6.2022. Ke zpoždění díla může 
dojit z důvodu překážek na pokračování díla ze strany objednatele, příp. z důvodu nepřízné počasí, a to pouze 
o odsouhlasené dny schválené oběma stranami, kdy nebylo možné na dílu pokračovat.

2.2 Místem plnění je pozemek pare. č. 408 Kojetín. Odstranění stavby je prováděno na pozemku, jehož vlastníkem je 
objednatel.



III. Cena díla a platební podmínky

Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě rozpočtu stavby (příloha č. 1) a činí:
1 972 942,06 Kč bez DPH, tj. 2 387 260 Kč vč. DPH.

Jednotkové ceny položkového rozpočtu dle rozpisu a rozsahu dohodnutých prací obsahují veškeré nutné náklady 
k provedení díla.
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 plněni poskytnuté objednatelem přede dnem 
splatnosti ceny za zhotovené dílo se pohlíží jako na zálohu. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne jejího vystavení 
objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání. Vyjma případů 
neposkytnutí součinnosti objednatelem k převzetí díla bude přílohou faktury protokol o předání a převzetí díla podepsaný 
oběma smluvními stranami.
Objednatel se zavazuje uhradit na účet zhotovitele, na podkladě zálohové faktury a daňového dokladu (faktury) 
zhotovitele
Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení díla ve sjednané výši bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
1883948309/0800, vedený u ČS Spořitelny a. s.
Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich vzájemném odsouhlasení oběma stranami (v souladu s odst. 
1.2), včetně dohody o ceně a po jejich provedení, placeny průběžně na základě vyúčtování (faktur) zhotovitele. Splatnost 
faktury dle tohoto odstavce činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura 
byla doručena třetího dne po datu vystavení.
Faktury (daňový doklad) vystavené zhotovitelem dle odst. 3.2, 3.3 a 3.6 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.
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 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních
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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.
Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla. Zhotovitel je povinen účastnit se jím pověřeným 
zástupcem kontrolních dnů stavby, které vypíše objednatel.
Objednatel je také oprávněn zkontrolovat kvalitu materiálů a výrobků určených k realizaci Díla před jejich použitím. 
Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů po předání a převzetí Díla vyklidit staveniště včetně případně používané 
komunikace a chodníku a předat ho objednateli.
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.
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V. Provedení, předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dodáním s tím, že následně předá předmět díla objednateli či 
jím pověřené osobě.
Zhotovitel se zavazuje uvést ke dni předáni místo plnění dle čl. II, odst. 2.2 této smlouvy do stavu odpovídajícího stavu 
ke dni převzetí místa plnění, s výjimkou změn, které budou výsledkem realizace díla. 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 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 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
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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 Záruční oprava bude zhotovitelem zabezpečována v termínu po dohodě smluvních stran od jejího prokazatelného 
nahlášení zhotoviteli.

6.3 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.

6.4 Reklamace vad musí být provedena písemně.
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 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 ustanoveni této smlouvy, zejména čl. IV., 
odst. 4.5.

Vlil. Závěrečná ustanovení

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 vyžadují dle výslovné vůle smluvních stran písemnou formu.
8.4 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 ustanoveni nahradit novým platným a účinným ustanovením, které 
svým obsahem bude co nejvěměji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

8.5 Smlouva byla schválena Usnesením Rady Města Kojetín č. R1665/03-22 ze dne 29.03.2022
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

V Kojetíně dne: 30.03.2022

Zhotovitel;Objednatel: MĚSTO KOJETÍN
okr. PŘEROV

-22-
Ing Vlastimil Psotka 

ředitel a prokurista společnosti
Miloslav Oulehla 

mistostarosta města



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2021-084 RD Kroměřížská 103, KojetínStavba;

IČO:Zadavatel

DIČ:

iIČO:Zhotovitel:

t DIČ:
: , • .!

Vypracoval: ing.
Procházka

CelkemRozpis ceny

1 936 325,32HSV

11 616,74PSV

2 000,00MON

0,00Vedlejší náklady

23 000,00Ostatní náklady

1 972 942,06Celkem

Rekapitulace daní
0,00 CZKZákíad pro sníženou DPH 15 %

0,00 CZK15 %Snížená DPH

1 972 942,06 CZK21 %Základ pro základní DPH

414 318,00 CZK21 %Základní DPH

-0,06 CZKZaokrouhlení

2 387 260,00 czKCena celkem s DPH

/

dnev

TECHmfQPadlých hrďiJůQ: 
telefon 58 
IČO 646 O!

MĚSTO KOJETÍN
okr. PŘEROV

^SWST^&pol. s r.o. 
„ Kojetín

3 727. DIČ CZ6^I6Q8>27
Za zhotovitele \ Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základníČíslo Název DPH celkem Cena celkem %DPH

Stavební objekt 0,00

RD 0,00 676 294,11 142 021,7601 818 315,87 34

2021087011 W1 0,00 676 294,11 142 021,76 818 315,87 34

Pňstavba 0,00 361 243,22 75 861,0802 437 104,30 18

2021084-022 W2 0,00 361 243,22 75 861,08 437 104,30 18

Kůlna, sklady 0,00 58 068,7203 276 517,72 334 586,44 14

2021084-033 W3 0,00 276 517,72 58 068,72 334 586,44 14

Hospodářká budova 0,00 351 212,81 73 754,69 424 967,5004 18

2021084-044 W4 0,00 351 212,81 73 754,69 424 967,50 18

Zpevněné plochy 0,00 307 674,20 64 611,58 372 285,7805 16

2021084-005 W demolice 5 0,00 307 674,20 64 611,58 372 285,78 16

Celkem za stavbu 0,00 1 972 942,06 414 317,83 2 387 259,89 100

Popis stavby: 2021-084 - RD Kroměrížská 103, Kojetín
Popis objektu: 01 - RD
Popis rozpočtu: 2021087011 - W 1
Popis objektu: 02 - Přístavba
Popis rozpočtu: 2021084-022 - W2
Popis objektu: 03 - Kůlna, sklady
Popis rozpočtu: 2021084-033 - W3
Popis objektu: 04 - Hospodářká budova
Popis rozpočtu: 2021084-044 - W4
Popis objektu: 05 - Zpevněné plochy
Popis rozpočtu: 2021084-005 - W demolice 5
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Rekapitulace dílů

číslo %CelkemNázev Typ dílu

Zemni práce 83 788,08HSV 41

Kompletní konstrukce 118 935,68 6HSV38

Úpravy povrchů vnější 4 047,68 0HSV62

Bourání konstrukci 66 673,83HSV 396

Demolice 461 673,46 23HSV98

0,00Zdravotechnická instalace 0PSV720

Konstrukce tesařské 170,65 0PSV762

1 246,27Konstrukce klempířské 0PSV764

8 259,12 0Krytiny tvrdé PSV765

Konstrukce zámečnické 1 940,70 0PSV767

2 000,00Elektromontáže 0MONM21

Přesuny suti a vybouraných hmot 1 201 206,59 61PSUD96

23 000,00Ostatní náklady 1ONON

1 972 942,06 100Cena celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
RD Kroměřížská 103, KojetínS: 2021-084

RDO: 01

2021087011 W1R:

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky CeníkCena / MJ CelkemMJ Množství

118 935,68Kompletní konstrukceDíl: 38
1 120,01 13 440,12 800-2 RTS 22/1 RTS 21/ IIkusOsazeni sloupků, výkop jam, beton základových patek 12,000001 VL1

Montáž oplocení, osazení doplňkových konstrukcí 800-767 RTS 22/1 RTS 21/ IIm2 1 035,80 70 434,4068,00000VL22
721,96 800-767 RTS 22/1 RTS 21/ IIsoub. 1,00000 721,96:Spojovací materiál3 VL3

4 600,00 SPCM RTS 21/ IIkus 2 300,00 RTS 22/1Osazení sloupků vrat, výkop jam, beton základových patek 2,00000VL44
SPCM RTS 21/ II24 000,00 24 000,00 RTS 22/1kus 1,00000Brána plotová dvoukříd. KLASIK v=190 cm, dl=300 cm6086018655
SPCM RTS 21/ II500,00 500,00 RTS 22/1soub. 1,00000Kování a spojovací materiál6 VL5
SPCM% 5 239,20 RTS 22/1 RTS 21/II444,00000 11,80Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m7 VL6

Úpravy povrchů vnější 4 047,68Díl: 62
jOmitka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, akrylátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, 
jprobarvená

RTS 21/ II278,00 1 156,48 801-1 RTS 22/1m2 4,160008:602011182RT6

po jednotlivých vrstvách
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,16000 4,16000

2 891,20 801-1 RTS 21/IIm2 695,00 RTS 22/1Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, , složitost 3 , Malta pro zdění 4,160009 622421132R00

4,16000Pilíř PRIS : (1,1+0,5)*2*1,3
146 575,13Díl: 98 Demolice

800-6146 575,13 RTS 22/1 RTS 22/1Demolice budov prováděné jiným způsobem z cihel, kamene, smíšeného a brázděného zdivá, 
tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

m3 779,65496 188,00981012315ROO10

779,65496(11,26+11,89)/2*10,864*6,2

0,00Zdravotechnická instalaceDíl: 720
8 000,00|1lj720 Vlastni Indivkus|Zaslepení a demontáž přípojky vody 1,00000

170,65Konstrukce tesařskéDíl: 762
m2 I 83,00)800-762 [RTS22/I |RTS21/II83,0012I762342203R00 |Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lati přes 220 do 360 mm, 1,00000

1,00000komín soused : 1
0,00768 j 1 285,00m3 9,87 800-762 RTS 22/1 RTS 21/IIISpojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace13 762395000R00
0,00768komín soused ; 1*3,2*0,04*0,06
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Položkový soupis prací a dodávek
S: RD Kroméřížská 103, Kojetín2021-084

RDO; 01

2021087011 W1R;

Cen.
soustava / Cenová

úroveňČíslo položkyP.č, Název položky MJ Cena/ MJMnožství Celkem Ceník platnost
60517102R lať jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; I = 2 000 až 3 990 mm14 m3 0,00960 7 000,00 67,20 SPCM |RTS22/I RTS21/II

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 0,00768
Koeficient: 0.25

0,00768
0,00192

15 998762202R00 6,50jPřesun římot pro konstrukce tesařské v objektech) výšky do 12 m % 1,62820 10,58j800-762 [RTS22/I |RTS21/II
50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 246,27
16I764817160RT2 Oplecřiováni zdi (atik), z lakovanéřio pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka + montáž 

lepením
1,20000 1 020,00 1 224,00 800-764 RTS 22/1 RTS21/IIm

včetně zhotoveni rohů, spojů a dilatací
17 998764201R00 [Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 12,37200 1,80 22,27 800-764 RTS 22/1 RTS 21/ II

50 m vodorovně
Díl: 765 Krytiny tvrdé 2 440,31

18 76542181OROO 2 290,87 800-765 RTS 22/1Demontáž obloženi stěn z vláknocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s 
lepenkou, do suti

m2 49,80150 46,00 RTS 21/II

bez nákladů na zajištění prostředí a osob proti kontaminaci azbestovými částicemi. 
Odhad 30% : 7,14*(11,36+11,89)*0,3 49,80150

149,44j800-765 RTS 22/119|998765201R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m % 24,10390| 6,20j RTS 21/II
50 m vodorovné

Díl: M21 Elektromontáže 2 000,00
[Vlastní20i210 Odpojení elektropřípojky kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Indiv

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 393 878,39
21 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 207,00|429,50745t 88 908,04 801-3 RTS 22/1 RTS 21/ II
22 979081121ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 410,00781 15.70Ít 6 437,12 801-3 RTS 22/1 RTS 21/ II
23 979081121 ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 487,49095t 15,70 7 653,61 801-3 RTS 22/1 RTS 21/II
24 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 429,50745 167,00t 71 727,74 801-3 RTS 22/1 RTS 21/ II
25 979082121ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 859,01490 27,00t 23 193,40 801-3 RTS 22/1 RTS 21/II

26 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 410,00781t 400,00 164 003,12 801-3 RTS 20/1 Indiv
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Položkový soupis prací a dodávek
RD Kroméřížská 103, KojetínS; 2021-084

RDO: 01

2021087011 W1R:

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňČíslo položky Název položky CeníkCelkemCena/ MJMJ MnožstvíP.č.

RTS 22/1 RTS 21/ II1 600,00 30 099,89 801-3Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 18,8124327 979990162R00 t
RTS 22/1 RTS 21/II2 700,00 801-3Poplatek za skládku azbestocementové výrobky, skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů 0,68721 1 855,47t28 979990201ROO

7 000,00Ostatní nákladyDíl: ON
Soubor RTS 22/1 Indiv7 000,00 7 000,OOj1,00000Provozní vlivy29 005122 R

676 294,11Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

RD Kroméřížská 103, KojetínS: 2021-084

PřístavbaO; 02

2021084-022 W2R;

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ CeníkCelkem

Díl: 98 Demolice 92 842,16
1 981012315R00 Demolice budov prováděné jiným způsobem z cihel, kamene, smíšeného a brázděného zdivá, 

tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %
m3 493,84128 188,00 92 842,16 800-6 RTS 22/1 RTS21/II

16,88*5,52*5,3 493,84128

Díl: 765 Krytiny tvrdé 5 818,81
21765323812R00 | Demontáž vláknocementové krytiny z vlnovek, na bednění s lepenkou, do suti m2 106,58032 50,00 5 329,02 800-765 RTS 22/1 RTS 21/ II

6,314*16,88 106,58032
489,79 800-765 IRTS 22/1 |RTS21/ÍÍj Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m3 998765201ROO 53,82310 9,10

50 m vodorovně
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 258 582,25

4(979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 273,95747 207,00t 56 709,20 801-3 RTS 22/1 RTS 21/ II
5 979081121 ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 258,15012 15,70t 4 052,96 801-3 RTS 22/1 RTS 21/ II
6 979081121 ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 395,18365t 15,70 6 204,38 801-3 RTS 22/1 RTS 21/ II
7 979082111 ROO Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 273,95747 167,00t 45 750,90 801-3 RTS 22/1 RTS 21/ II
8 979082121 ROO Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 547,91494 27,00t 14 793,70 801-3 RTS 22/1 RTS 21/ II

979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů9 258,15012t 400,00 103 260,05 801-3 RTS 20/1 Indiv
10 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 13,51706 1 600,00t 21 627,30 801-3 RTS 22/1 RTS 21/ II
11 979990201 ROO Poplatek za skládku azbestocementové výrobky, skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů 2,29028 2 700,00t 6 183,76 801-3 RTS 22/1 RTS 21/II

Díl: ON Ostatní náklady 4 000,00
12 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 RTS 22/1 Indiv

Celkem 361 243,22
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Položkový soupis prací a dodávek
RD Kroměřížská 103, Kojetín2021-084S;

Kůlna, sklady03O:

2021084-033 W3R;

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky CeníkCena / MJ CelkemMJ Množství

72 929,56DemoliceDíl: 98
RTS 22/1 RTS 21/ II350,62288 208,00 72 929,56 800-6Demolice budov prováděné jiným způsobem z cihel, kamene, smíšeného a brázděného zdivá, 

tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %
m3981012316R001

350,62288(6,7*5,31+6,165*9,275)‘3,78
200 588,16Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96

RTS 21/ II207,00 47 176,31 801-3 RTS 22/1227,90487Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t2|979081111R00
3|979081121R00
4|979081121R00

RTS 21/ II801-3 RTS 22/1222,63799 15,70 3 495,42Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t
RTS 22/1 RTS 21/ II2 067,25 801-3131,67204 15,70Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t

RTS 21/ II801-3 RTS 22/1227,90487 167,001 38 060,11Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t979082111R005
RTS 21/II801-3 RTS 22/127,00 12 306,86Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 455,80974t979082121ROO6

Indiv801-3 RTS 20/1222,63799 400,00 89 055,20Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t979990001 ROO7
RTS 21/ II801-35,26688 1 600,00 8 427,01 RTS 22/1Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t8 979990162R00

3 000,00Ostatní nákladyDíl: ON
RTS 22/1 IndivSoubor 3 000,001,00000 3 000,009|005122 R Provozní vlivy

276 517,72Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
RD Kroměřížská 103, KojetínS: 2021-084

Hospodářká budovaO: 04

2021084-044 W4R:

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č.|Číslo položky I Název položky CeníkCena/ MJ CelkemMJ Množství

149 326,61DemoliceDíl: 98
58,46774i 1 900,00; RTS 22/1 RTS 22/1111 088,71 800-6m3Demolice budov prováděné jiným způsobem z monolitického nebo montovaného 

železobetonového skeletu včetně výplňového zdivá, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %
981012716R001

!i

58,467746,18*5,256*7,2*0,25
175,40323] 38 237,90 RTS 22/ í RTS 22/1218,00 800-6Demolice budov pomocí těžké mechanizace z cihel, kamene, smíšeného a brázděného zdivá 

tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %
m3981014316R002

výšky do 35 m, 
6,18*5,256*7,2*0,75 175,40323

196 886,20Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96
207,00 801-3 RTS 22/1 RTS 21/II223,93145 46 353,81tOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km979081111R003

3 436,51 801-3 RTS 22/1 RTS 21/ II218,88628 15,70Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t979081121ROO4
RTS 22/1 RTS 21/ II1 980,23 801-3Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 126,12939 15,70t979081121 ROO5

RTS 21/ li37 396,55 801-3 RTS 22/1223,93145 167,00tVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m979082111 ROO6
RTS 22/1 RTS 21/II447,86291 27,00 12 092,30 801-3Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t979082121 ROO7

218,88628] 400,00 RTS 21/IIRTS 22/1Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 87 554,51 801-3t979990001 ROO8
5,045181 ; 1 600,00 8 072,29 RTS 22/1 RTS 21/II801-3Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t979990162R009

5 000,00Ostatní nákladyDíl: ON
1,00000{: ' : 5Ó00,0ÓSoubor 5 000,00 RTS 22/1 IndivProvozní vlivy10 005122 R

351 212,81Celkem

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
t

RD Kroměřížská 103, KojetínS: 2021-084

Zpevněné plochyO: 055

2021084-005 W demolice 5R:

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ CeníkCelkem

Díl: 1 Zemní práce 83 788,08
m2 I 450,000001i Odstraněni křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m21 111201101R00 65,40 j 29 430,00 800-1 j ŘTS 22/1 | RTS 21/11

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

ISpáleni odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro 
Ijakoukoliv plochu

2 111201401R00 m2 500,00000 12,90 6 450,00 800-1 RTS 22/1 RTS 21/ II

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.
Odtsraněni pařezu odfrézováním do hloubky 500 mm pod úroveň terénu odstranění pařezu 
odfrézováním až do hloubky 500 mm

3 111203111R00 m2 6,00000 4 170,00 25 020,00 823-1 RTS 22/1 RTS 21/ II

112101101R00 Káceni stromů listnatých 
o průměru kmene přes 100 do 300 mm

4 kus 6,00000 255,00 1 530,00 800-1 RTS 22/1 RTS 21/ II

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek.

jOdstraněni podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm5 113108415R00 m2 296,64000 72,00 21 358,08 822-1 RTS 22/1 IRTS21/II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 66 673,83
3 629,06|801-3 |RTS22/I |RTS21/II6:961044111R00 [Bouráni základů z betonu prostého m3 1,382501 2 625,00

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
hnojiště : 1,2*1,2*0,5 
kotec: 0,5*0,5*0,6*4 
vpust: 0,5*0,5*0,25

0,72000

0,60000

0,06250

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

28 734,701801-37 965042241ROO m3 15,85800 1 812,00 RTS 22/1 RTS 21/ II

105,72*0,15 15,85800
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bouráni 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

915,008 965049112RT1 m3 15,85800 14 510,07 801-3 RTS 22/1 RTS 21/ II

Odkaz na mn, položky pořadí 7 : 15,85800 15,85800
9 979092111 ROO Vyklízeni ulehlé suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně. m3 9,00000 2 200,00 19 800,00 800-2 RTS 22/1 RTS 21/ II

o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek.
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Položkový soupis prací a dodávek
RD Kroměřížská 103, KojetínS: 2021-084

Zpevněné plochyO: 05

2021084-005 W demolice 5R:

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č. Číslo položky Název položky CeníkCelkemMnožství Cena/ MJMJ

1 940,70Konstrukce zámečnickéDíl: 767
130,00] RTS 22/1 RTS 21/ II440,70 800-7673,39000Demontáž oplocení demontáž rámového oploceni, výšky do 2,0 m10 767914830R00 m

RTS 22/1 RTS 21/ II1 500,00 800-76730,00000 50,00kgDemontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 
o hmotnosti přes 20 do 50 kg_______________________

767996801ROO11

30,00000kotec: 30
151 271,59Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96

207,001 RTS 22/1 RTS 21/ II28 070,27 801-3135,60516tOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km12 979081111R00
RTS 21/ II15,70; RTS 22/1591,22 801-337,65755Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t979081121 ROO13
RTS 21/IIRTS 22/138 422,08 801-32 447,26628 15,70;Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t979081121 ROO14

RTS 22/1 RTS 21/II22 646,06 801-3135,60516 167,00;tVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m15 979082111 ROO
RTS 22/1 RTS 21/II7 322,68 801-327,00Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 271,21032t979082121 ROO16

RTS 21/II801-3 RTS 22/1400,001 15 063,0237,65755Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t979990001 ROO17
RTS 21/ II39 156,26 801-3 RTS 22/197,89065 400,00;Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z 

Katalogu odpadů_______________________________________ _____ ___________________
t979990112R0018

4 000,00Ostatní nákladyDíl: ON
j RTS 22/1 jlndivI Soubor 1,00000| 4 000,00j 4 000,0019|005122 R Provozní vlivy

307 674,20)Celkem

:
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