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pŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KRYCÍ LIST NABÍDKY
r

podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná podle ~ 38 zákona č.l37 2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
zněni (dále jen zákon).

Název zakázky: „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

Údaje o dodavateli

BAOBAB — péče ozeleň s.r.o.

s.r.o.
Alšova 5/3, 252 62 Unětice
26150646
CZ26150646
±420224319917
+420224320079

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky

Ing. Michal Němeček
±420603449076
±420224320079
nemecek@baobab.cz

CENA CELKEM ZA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Telefon:
Fax:
E-mail:
Podpis oprávněné osoby dodavatele:

Razítko:

V Úněticích dne 31.10.2014

+420603449076
+420224320079
nemecek@baobab.cz „‘

Ing. jtd~~!eček,je,

Poznámka: uchazeč je povinen uvést všechny osoby statutárního orgánu dle výpisu z OR s uvedením pozice a
zpusobu jednání za společnost.

Obchodní jméno:

Právní forma:
Sídlo, resp. místo podnikání:

IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Jméno, příjmení, titul:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Cena celkem za předmět zakázky vč. rezervy v Kč bez DPH
Hodnota 21 % DPH v KČ
Cena celkem za předmět zakázky vč. rezervy v Kč vč. DPH

Oprávněná osoba dodavatele

Statutární orgán:
Jméno, příjmení, titul Ing. Michal Němeček

3 489 834,87Kč
732 865,32Kč

4 222 700,19Kč



Smlouva o dílo Č .12014

L Smluvní strany

Název: Obec Psáry

Sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry

Jejímž jménem jedná: Milan Vácha — starosta obce

E-mail: starosta@psary.cz

Telefon/fax: ±420 602 754 837 ±420241 940514

iČ: 00241580

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 2

Číslo účtu: 23734349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: BAOBAB — péče o zeleň s.r.o.

Sídlo: Alšova 5/3, 252 62 Únětice

Zastoupená: Ing. Michal Němečkem

K jednání pověřen: Ing. Michal Němeček

E-mail: nemecek@baobab.cz

Telefon/fax: ±420 603 449 076 ±420 224 320 079

IČíDiČ: 26150646 CZ26150646

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 74747

Zápis u:

Bankovní spojení: UniCrediBank a.s. Praha

Číslo účtu: 804560004/2700

uzavřená dle zákona č. 89/20 12 Sb., Občanský zákoník

Objednatel:

(dále jen „zhotovitel“)

b



XIII. Spoleě~j a závěrečná ustanovení

Veškeré dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemně a podepsány oprávněnými zástupci
obou smluvních stran,jinak jsou neplatné.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany sjednávají, že se právní vztahy touto smlouvou neupravené řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn na dotaz třetí osoby poskytovat informace
dle ustanovení zákona Č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel souhlasí,
aby veškeré informace obsažené v této smlouvě bez výjimky byly poskytnuty třetím osobám na
jejich vyžádání.

5. Písemnosti mezi smluvními stranami, sjejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a
povinností upravených touto smlouvou se doručují do vlastních rukou oprávněnému zástupci
druhé smluvní strany. Učinky doručení nastanou i tehdy, jestliže provozovatel poštovních služeb
(pošta) písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení
zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

6. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a
zhotovitel dva stejnopisy.

7. Smluvní stany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkazjejich svobodné, pravé a vážné yule připojují své podpisy.

8. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry zní vyplývající a vznikající
občanským zákoníkem a dalšími příslušnými legislativními normami.

9. Součástí této smlouvy je:

Ocenění výkaz výměr Příloha Č. I
Harmonogram prací Príloha Č. 2

V Psárech, dne:

Za objednatele: .

Sa‘. :‚4~‚r~~

BAQflA~ 2 :
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Výkaz výměr sadově Úpravy

Akce: Projekt revitalizace sidelni zeleně v obci Psáry - DPS
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Sks kjedné dřevině), včelné cery dopravy mese,iátj
ObIli bonene Vjedne ‚istné (ne rovině nebo svale 801:5)

‚~=~*0 dOlov6rí0bak~ vČelné cery dopravy male.iátj
Tal ‘S~~ycoa rosen (re rovině reto svařuj do 1:5)
~Č0‘5d ‚fplecte mite 89 m2 z v,lsvs mite 0.1Dm = 8.9 m3), vČelně cery dopravy rnale‘iábj

‘fl3yý(špIČáky a keřová hromy do 4m). vtelne bkvidace a sklflovárí odpadu

ks 4466 1200KČ 5359200KČ

m3 49.126 800.00 KČ 29475.00 KČ

16.00 KČ 714S6.00 KČ
33,00 KČ 51 282,00 KČ

550.00 KČ 65470.00 KČ
291 275~68 KČ

3800KČ 21 55060KČ

600.00 KČ 3656,40 KČ

18.50 KČ 1 628.00 KČ
3300KČ 290400KČ

55000KČ 484000KČ
34529,00 KČ

ks 2
ks 2
ks 2
ks 2
m2 2
m2 2

1112 2
m3 0.2
ks 2
ks 2

40,00 KČ
20,00 KČ
69.00 KČ
1000KČ
26.50 KČ
2~00 KČ
33,00 KČ

550.00 KČ
49,00 KČ



a biem do jamek $ 50% výměnou půdy vč. náhradplho substrátu. - ceDrem
Vý~~‘p~j zaJ.mdnkkým spusobem vcenit‘ ceny osiva a pnvnl sect
ZJ&~ ~y před zatžerdn keLly rabo láwilnu. o výměře přes 20 m2 - poslikem na široko

~ě‘r*s SOre 3 nIl 3.31). včěb‘é ceny dopravy maletlákj
TO~~~ trtlas přes 50 do ISO mm. odsflnení odnasdelě Is.ělly »černě bkbldace a slládovári odpadu

_~~enazpozallkusOdiázeIimnaIYorfladYrevzdáer0sIdo lomrabolnabžer doprav‘ oaďedek~~aetflrdmdo Ise0

na rakržeuí bIwdiw pbtriě vraha 0,02 m 0,02 X 11020 220,4 m3, »čelně ceny dopravy male.iáDj
ti dlzůrodně‘dv‘o‘iriě ples GlObu 0.15 fl

Rit,,‘,‘ iovárdmvrOvirl
~‘~~‚Irabártmvm‘4ně

~ (V rovině rabo Ve avara 1:5) »tohle ptlmvy půdy, osetI, zapraveni a Lrovrdnl powchj niadl9m váhem
°~wa (čgsl.r‘ směs) při výsevu 250 kgRre 250x 1,1 275 Ing, »černě dopravy

a-áv‘ts rozpiosm‘erdm rabo a rozdnie.irn - LJllaým nsojvern na široko
(30 Wm2 0.03111020 330.6 k9X »černě ceny dopravy rnaleniáiv

~ pbch vč. zast (slopt- posečetim, rekypřer‘m a o eněrlm napadávek a posečené hávy. natžerám na dDpr
„e‘ aOd‘CseI1hni5~dto do 20 kill

loj zjwsdnickýan spusohem včetně ceny osIva - ceDrem

~ lImamI eitdlstky (Reylsoutria ‘ bohendca) - na kryti nák;a& bude využito ‚Onací zrazeny rozpočtu
p,~y před zabže~rn kitty nebo Iávrákuo výměře přes 20 m2 -posdlkem na široko (provedero dvakál)

~ late 3x 0.3084 021. na lWzdo‘iIou aqrekad 3 a 0,0342 0,1 I~ »tahá ceny dopmvy matenlatu

~‚ae‘ an~ w,žeri kitty posVlkem noizdo‘itě na rovině (provedem dvakál)
na IIOLSIO SOdo 150 nin. odst-sodia odnmřeaé kaLKy »tahá Bkbidace a skládovárá odpadu

oJ~ ploch emani‘ Wddlatlcý(Reyuoulala bobani“) - casem
a kamenivem vtesati Šti&te

ana‘ zárazů provedesh na steo a nabterim na dopravci prostedek(pbcre kodtěler‘ 1613 n2 rmilserl do 0,3 in 544 m3

mslenlák.do 20 kn na silsto LkrišIé (55 koi*eýierů polo m3)

‚ »‚težesiio matedát do 20 toTs na mIsIi át65Iě skládka

~~520knnanIsk(55kordeflIůpo 10m3)

řasa‘ Stale ornice (2&3t99 plocho 1813 n2 544 m3)
niiesctopr~chzůrodrtri viotiri přes 0.10 do O~15m

nezař íOdTdi Orlice na Pobytovou btliu

oa‘ozmatanlá&Jdo 20 ks na mIsii (18 kortejnenl polo m3

anešdisoďd ornice 0.05 in naploctu 3545 m2 177,25 n3). včelně cerq dopravy maleniákj
paspnstsd zvnlnactep“jchzůlodlleai V rovině přes 0,10 do 0,15 m
mjai*n*‘ lsabáoim vm‘ině (úkon psoveděn2l
oékža.ihbSlIiyzPobytOvé louky-calcem
i ceIrer~i za price
uhaŽdédevhy bude i‘dlvlduákiě posouzen rozsah navrhovaného zásahu

cest
‚ vl W Ml včrnatenlá

‘ kML2 ‚t.m enido esta
dicest-ceeram

Výkaz výměr mlatové cesty

Akce: Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psát“ - DPS
Mlatově cesty

resol

Ii 07 175087,SOKČ

m2 11020 150Kč 1653000Kč
I 3.30 30000Kč 125400Kč

m2 11020 800KČ 8816000Kč

m3 30,00 223.00 KČ 669000Kč

m3 220,4 60000Kč 13224000Kč
n2 11020 995Kč 10964900KČ
m2 ‚1020 128Kč 1410560KČ
os2 11020 237Kč 2611740KČ
oil 11020 1500Kč 16530000Kč
Ing 275 99,00 Kč 27 225.00 Kč
I 0.275 4 000.00 KČ I 100,00 Kč

kg 330,6 1800KČ 595080Kč

m2 11020 300KČ 3306000Kč

ha 1,1 62738150KČ

150Kč 102600KČ
36000Kč 114,00 KČ

1292Kč 4418,64 Kč
8,00 Kč 5471.00 Kč

11 03064Kč

m3 544 227,00 KČ 123488,00 Kč

ks 55 300000Kč 16500000Kč

ks 55 100000Kč 5500000KČ

ks 55 90000KČ 4950000KČ

03 544 45000KČ 24480000Kč
m2 1813 995Kč 1803935Kč
m2 3628 2,37 Kč 6 593.62 Kč

66442097Kč

ks IS 90000KČ 1620000Kč

m3 177.25 450.00 Kč 7976250Kč
m2 3545 9,95 Kč 35272.75 Kč
isi2 7000 237Kč 1660330KČ

148 038,55 Kč
2 263 I97~2l Kč

432 761,00 Kč
2 263 69721 Kč
2 696 458,21 Kč

80 893,75
13402291 Kč

2 912 174,87 Kč

I 61155672KČ

oSet cena za - celkem

n2 641 50000Kč 384600KČ
In 1379 140,00Kč 193060Kč

577 660 Kč

8& DPH MLATOVÉ CESTY
ovabezDpeI

~EIJ4E*e BEZ DPH SADOVÉ ÚPRAVY

BEZ DPH MLATOVÉ CESTY
~laČnazDpH

REKAPITULACEMLATOVÉCESTy

REKAPITULACE SADOVÉ ÚPRAVY A MLATOVÉ CESTY

57766000 Kč
577 660 00Kč

121 308 60 Kč

912 17 87 Kč
577 660 00Kč

3 489 834,87 Kč

732 665,32 Kč

•~ péče o z~&eň s,r.o.
AIšo‘~ 5/3

‚~52 6~ně~ce
I ~ iČ: 150646

n2 684,0

m2 342,0
m2 664.0
m2 342.0

rateiálbez DPH
EW‘H

ta tire‘ materiál a ráce catken, bez DPH

~li bez DPH

REKAPITULACE

Kč
Kč

Kč

Kč

Ii



smlouVY č.2

HARMONOGRAM PRACÍ

ptedP0‘~~ termín zahájení

Kácení a odstranění dřevin

pěstební opatření

Zemní práce

výsadba stromu

Cestní 51ť (mlaty)

Výsadby

Trávníky

Termín dokončení

20. 11.2014

11/2014 32015

04/2015 09/2015

03/2015 - 05/20 15

04/2015 05/2015

06/2015 08/2015

05/2015 08/2015

07/2015 09/2015

30.9.2015

(vč. odstranění pařezu)

V Úněticích dne 3 1.10.2014

Ing. Michal Němeček
jednatel

Ii‘

4X.] :j~X~1



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

o splnění kvalifikačních předpokladu dle * 62, odst. 3) zákona č. 137 2006 sb., o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisu

Já (my) níže podepsaný(-í) čestně prohlašuji(-eme), že dodavatel

Obchodní název, jméno BOABAB péče o zeleň s.r.o.

Sídlo

lČ

splňuje:

Alšova 5/3, 252 62 Únětice

26150646

základní kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením ~ 53 odst. I zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem v souladu s
ustanovením * 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
technické kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem v souladu s
ustanovením ~ 56 odst. (2) písm. a) a písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách

Osoba(-y) oprávněná(-é) jednat za uchazeče:

Titul, jméno a příjmení: Ing. Michal Němeček

Funkce

Podpis:

Místo a datum:

jednatel

v Úněticích, 3 1.10.2014

If



Příloha č. 8

Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu ~ 50 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon“)

k veřejné zakázce:

„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

Místopřísežně prohlašuji, že společnost BAOBAB péče o zeleň s.r.o. jako dodavatel
ekonomicky a finai~čně plně způsobilá splnit předmět veřejné zakázky „Projekt revitalizace
sídelní zeleně v obci Psáry“; dále místopřísežně prohlašuji, že mi nejsou známy žádné
skutečnosti, které by mohly ekonomickou a finanční zpusobilost výše uvedené společnosti
splnit předmět této veřejné zakázky v budoucnosti zpochybnit.

Jsem si rovněž vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údaju bych se dopustil
správního deliktu dodavatele ve smyslu * 120a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisu.

V Uněticích

Dne: 3 1.10.2014

BAOBAB
péče o zej4ň s.r.o.

BAOBAJJ 2~ticN
.-.-~ ~fl*5~46 )

. .‚ . ..I‘. .

~ft~~



Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu ~ 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Čestně prohlašuji, že:

a) nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3
letech od konce Ihuty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele ve smyslu ~ 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují,

nebo

~) (v případě, že takové osoby existují, je uchazeč povinen v tomto bodu prohlášení uvést jejich
seznam).
uvádím tento pravdivý seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele ve smyslu * 68 odst. 3 písm. a) zákona:

Neexistij í. (doplní uchazeč)

b) nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základního kapitálu, neboť níže podepsaný uchazeč není akciovou společností,

nebo

b) uvádím tento pravdivý seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10
% základního kapitálu:

Nejsme akciovou společností. (doplní uchazeč, je-li akciovou společností)

c) jsem neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu * 3
zákona č. 143 2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisu v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou.

V Uněticích

Dne: 31.10.214

Ing. Michal Němeček, jednatel společnosti

UJi~h~zsčlní body a). b) a c) tohoto prohlášení dle skutečnosti !)

4~ľ



Výkaz výměr sadové úpravy

Akce: Projekt revitalizace sidelni zeleněv obci Paky - DPS

Nikl za rostlin ‘materiál

154j1,ský název

a
a kles‘R lReď
Acer55~n1mafh

a cance ‘Brblu‘
let-lola

—
ta ala ‘Pauľt Scarlet

un Vml Essalhifle‘
pluls aviaul Plena
~je•05 dour
iaanl‘d~

‘ isa cordata trect~
taita miner
s ci ovóholypusbalem—ceikenn

a belem
Lak dadflJ~
5 5 baleen — celkem
tie n*o nerovaně — Ině živý plot

teMLe let
~n,n am

icefenakont nerované—naž lot-celkem
cele a Odo ksyvné rostliny
— I
Meerbat- B atule‘

X clandmiensz
Coma alba ‘A tnteom mala‘
—
Cocneaaler dammed coral Beau
~ieaatw lloIzohiJaIiS
Dadala $

a us
CtiaalO,i&e$ X

X Inle‘meoua
trn

IioIzonlafls ‚Ndtonir
Lamet-la ultima
taaa nt-ata
La*era a

tot-us ‘Diabo~
Phm

Fuazaa tiscosa r‘owOake‘

Ste Ss rosniadmřolia
amat-ata

bedulmtcJIa
steslalda ‘Arit-on Waterer
xbu‘natda ‘Goldtame‘
a valloesam

‘Litic Princeas‘
‘Golden Process‘

b,cisa ‘cdv ‘

X chenaumut- ‘Hancock‘
leica ntm
Wee d o metli —ceikensi
Cď,cem as rostlin materiál bez DPH

Český název

rml
Javor nlěkp~

vorslřlbm‘
Irovec tervt ‘

osa kavá
Mlze bt-okorá
hlounobec ‘

dat-ň
bt-ň

uebel‘ leči
dtto letni
Ii srdČflS
Ii tuČná
In habrolis

dňštál Thurne uv
&lerál llajnbe uv
•&ecttkřidlecclandonsk‘
svitla bile
akatnik Damnleruv
akalnik Dennlerův
skalnik node
lit ukněžný
brslernevio ský
kdout-v& nádhem‘
zlakce rost-eibel
dest-ke kaliskalá
alovec diV

; t-~náw~ úzkolistá
zimolez leskl‘
zimolez klobouka‘
pustorni věncový
tavria kaliriolslě
borovice kleČ Orion
moctma křovitá
mochna křonllá
vita u vá
vita vá osma
vita sirnatá
tavoirdt ‘ ‘

lavolnik břlzolia
tavolnik niak
tavotnik nt-Ic‘
tavolnik van Houlteeiv
erotik nsk
lavolnit nak‘
Isnolnik na‘
komnata klaná

munik Chenauliuv
brčál menbi

počet
kusů

3 206700KČ
14—16 10 390600KČ
14—16 1 238200KČ
14—16 5 436100KČ
14—16 7 206700Kč
14—lS 8 208700KČ
14—16 6 266600Kč
14—16 3 3001,OOKt
14—16 II 300100KČ
14—16 9 236200KČ
14—16 7 3001,00 KČ
14—16 21 206700KČ
14—16 3 320000Kč1
14—16 3 206700KČ

97

30—40 331
30—40 223

SM

6201 00KČ
39060 00KČ

2 382.00 KČ
2175500Kč
14 469 00KČ
16 536 00KČ
1611600KČ
9003,00 KČ

3301100KČ
21 438.00 KČ
21 007.00 Kč
43407 00KČ
960000KČ
6 201 ‚00KČ

260 16600KČ

Nikl za ráce
stav

ks 106
ks 107

ks 107

ks

ks 22 600KČ
ks 22 140KČ

ta 22 24KČ

3816000KČ
II 770.00 KČ

I 070.00 Kč

51 000,00 KČ

13200,00 KČ
3 060.00 KČ

528.00 KČ

výsadbová
velikost

14 — 16

cena za kus cena celkem

modřIno ada ‘

.rlabrobec
plaČlzobobec ‘

150—200 2 90000KČ 180000KČ
2 180000KČ

20,00 Kč 6620,00 KČ
20.00 Kč 4 460,00 KČ

1108000KČ

30—40
30—40
20—30
40-60
20-30
20-30
40—60
20-30
40-60
40—60
60-00
20-30
20-30

Kb
20-20
20-30
60-00
40-60
20-30
20—30
20-30
30—40
30—40
30—40
40—00
20—30
20-30
20-30
40‘ 60
20-30
20—30
20—30
20-30
20-30

Kb

kalá

ii
48
69

49
439
14
15
14
2
13
20

351
25
81
70
10
54
IB

238
15

199
190
386
174
152
89
73
12

135
13
56

425
471
536

4466

2500KČ
4000KČ
25,00 KČ
4000KČ
25.00 Kč
25,00 KČ
25,00 KČ
30,00 KČ
3000KČ
9000KČ
30,00 KČ
25.00 Kč
0000Kč
25,00 KČ
2500KČ
2500KČ
30,00 KČ
30.00 KČ:

30000 KČ
2500KČ
25,00 KČ
4000KČ
4000KČ
60,00 KČ
2500KČ
25.00 KČ
25,00 Kč
2500Kč
30,00 KČ
25,00 KČ.
25.00 KČ
25.00 KČ
2500Kč
2500Kč
25,00 KČ

27500KČ
I 920,00 KČ
I 725,00 Kč

12000KČ
I 225,00 KČ

10975,00 KČ
350.00 KČ
450,00 KČ
420 00 Kč
180.00 Kč
39000KČ
500 00KČ

31 59000KČ
625.00 KČ

202500KČ
I 700 00 Kč

300,00 Kč
I 620 00KČ
4 80000KČ
5900,00 KČ

375,00 KČ
7 960 00KČ
7 600.00 KČ

23 160,00 Kč
4 350 00Kč
3800,00 KČ
2225,00 KČ
1 825,00 KČ

360.00 KČ
337500 KČ

325.00 Kč
I 40000Kč

10 625 00KČ
II 77500KČ
13400,00 KČ

159 695 00KČ
432 761 00 KČ

kictelstomů
K~1tluau v lntavilá‘iu, peinier kincle 10.20cm
Pck&ed atomu vionini nebo svahu do IS do 200mm prOměna kmene, vč. odvozu dřevnl hmo
OlleUWiiiu O rOmána do 200mm 00 illoubk nin. 30cm rOněni kmene, vČ. likvidace ženám odpadu

~ik)9lan P0 Pařezech dovkzeileu ornici a hrubým urovrt-nim povrchu zasypávty p5 prOměna pařezu přes 10000300 mn, vČ ceny ornice

taCeIdstsomu v intravIlánu, ‘měr kmene 10- 2e cm - celkem
‘brd Stomii v lnb‘a‘.iiánu rirněr kmene 20-30cm
PtkácmrI tt-omu v rovině nebo svahu do 1:5 200-300 mn. vč. odvozu dřevnl hmo
OberliN O nůmaru 200-300mm do hloubky min. 30 cIn, vč. hkvtdace ěženěho

o‘l počet cena za Oj. celkem

2t)9j55 ~O pařezech dovezenou ornici s hrubým unovnánim povrchu zasut-ávily p1t průměru pařezu přes 10000300 rnm.vČ cenyornice



v1vvt~er9[.4 vice kůly (délka kůlú přes 2 m do 3 m)
evině a tnázánlm a Instalaci příčníků (délky kůlů přes 2 m do 3 m)

j.apřl~alků dřevinám délky do 2 m (3 ks kJedná dřevině), včelně ceny dopra~r materiálu
Jýý30e~(3ke k jedné dřevině), včelně ceny dopraw materiálu

~Pltí obalu kmenevjedné vrstvě (na rovině nebo svahu do 1:5)
1~obalu, včelně ceny dopraw malertálu

roomn (na rovině nebo evahu do 1:5)
“t(~vacl~ry(plocha molče 89 m2 X vdova muiče 0.1Dm = 8,9 m)), včelně ceny důpraw materiálu

~—__/.Yý~pvný (špičáky a keřově stromy do 4m), včelně likvidace a skládkováni odpadu

r
“~~jjtromu v íntravllánu, průmér kmene 20—30 cm — celkem
ř~~tíekvmu v inlravilánu. průměr kmene 30—40cm

ři~äau (v rovině nebo svahu do 1:5) 300 -400 mm, vč. odvezu dřevrtl hmoty
k‘anění pařezu o průměru 300-400 mm do hloubky min. 30cm ‚ vč. likvidace ‘lrlěženářro odpadu

2jsyp)ěm po pařezech dovezenou ornici a hrubým urovrtánlm povrchu zasypávky ph průměru pařezu přes 300 do 500 mm, vč cenyomice
1 ‘-nmuy IntravIlánu, průměr kaleně 30—40cm—celkem

~eř~mu V Intravilánu, orůměr lumene 50—60cm
~a~~7eů~mu (v rovině nebo svahu do 1:6) 600-600mm. vč. odvozu dřevnl hmoty _____________________________________

~b‘anknt pařezu o průměru 500- 600 mm do hloubky min. 30 cm ‚vč. likvidace ‚5lěženáho odpadu

..‘uypJsm po pařezech dovezenou ornici a hrubým urovnánlm povrchu zasypávky při průměru pařezu přes 500 do 700 mm, vč ceny ornice

I [

ks [ 4
ks i 4

16 898,00 Kč

1125Kč

ks 4

190 Kč

ks .

4 500.00 Kč

44Kč

ke

760,00 Kč

176,00 Kč

5436.00 KČ

2250 Kč 2 250,00 Kč

ks

ks

222 Kč

ks

222.00 Kč

S 722,00 toč
55 292,00 Kč

ke 2 440Kč 88000Kč

ks 2 98Kč 19500Kč

j~muvintraviiánu, průměr kmene 50—60cm — celkem ks 3 326,00 Kč

~ v intravilánu, průměr kměně 80—90 cm
.~récmnlahomu (v mylná nebo svahu do 1:5) 800- 900 mm, vč. odvozu dřevní hmoty ke 1 7 500 Kč 7500,00 Kč

~jpařezu O prOměna 800 - 000 mm do hloubky min. 30 cm ‚ vč. likvidace tylěženáho odpadu ks 1 1 000 Kč 1 000,00 Kč

yjam po pařezech dovezenou ornici a hrubým urovnáním povrchu zasypávky ph průměru pařezu přes 700 do 900 mm, vč cely ornice

~mu v intravilánu, průměr kmene 80—80cm — celkem

‚‘,, ~—ceIkem
~ý prořez stromů

~oyýp~pLez kst00onte I.‘ (včelně likvidace dřevní hmoty, naložení, odvezení a skládkovánI) ks 46 1 500,00 Kč 69 000,00 Kč
9ýp~pýc4kat80orle II.‘ (včelně likvidace dřevní hmoty, naloženi, odvezení a skládkovánI) ks 13 2 500,00 Kč 32 500.00 Kč

~~~Jroř!7ksčvoorle Ill.‘ (včelně likvidace dřevní hmoty, naToženl. odvezeni a skládkovánI) ks 0 4 000,00 Kč 32 000,00 Kč
:s~vvýpyp~ez kst90orie IV.‘ (včelně likvidace dřevná hmoty, naloženi, odvezenI a skládkováni) ks 0 0,00 Kč 0.00 Kč

‘~-zřez stromů.. celkem ks 133 500,00 Kč
94str~něnIněleeu do 10 cm průměru kmene na řezně ploěe pařezu

odaě-aneni nevhodných dřevina plošným frézováním kořenů do hloubky mIn. 20cm ‘- v rovině nebo svahu do 1:5 (o průměru kmene m2 1091 49 7500 Kč 8186175 Kč
‘‘o 100mm a odkiizenlm vylěžená dřevná hmoty na vzdálenost do 50 m, e naložením na dopravilI prosi‘edek a skládkovánlm) ‘ ‘ .

.vInáíeeu dolO cm préměrsi kmene na řezně ploše pařezu — celkem ina 81 861,75 Kč
sní rostlin

~ý[~eviny k přeaazenl bez halu, v rovině nebo ve svahu do 1:5, lu‘ovin ks 29 150,00 Kč 4 350,00 Kč
ú~eníjamek pro ~‚sazování rostlin v hornině 1 až 4s výměnou půdy na 50% ks 29 20,00 Kč 580,00 Kč

)i~ibei~t na 50% výměnu - objem díry m1/4 ~r d2 0.021 m3 zlobo 50% je 0.011 x29 (počet děr) = 0,319 rn3, včelně ceny m3 0,319 600,00 Kč 191.40 Kč
vy matenálu
~halem (přes 200 do 300 mm). včetně zalití ks 29 55.00 Kč 1 595,00 Kč

~dřevinyk přesazenI bez balu, v rovině nebo ve svahu do 1:5, etreraů průměru koleno do Dim ke 1 450,00 Kč 450,00 Kč
badřevinys halem (velikost balu přes 600 do eoomm): včelně zalili ks 1 800,00 Kč 800,00 Kč

...~obenijarnok pro ‚ysazováni roatin v homlrě I až 4s výměnou půdy naSO % ke 1 330,00 Kč 330,00 Kč
~sebstrát na 50% výměnu - objem dlryl/4 or d2 = 0,27 m3 zlobo 50%je 0,135x I (počet děr) = 0,135, včelně cenydopravy m3 0,135 600,00 Kč 81,00 Kč

medu
~ dřevlnytřeml a vice kůly(dělka kůlů přes 2 m do 3m) ks 1 120.00 Kč 120,00 Kč

~iini kůlů k dřevině a uvázánim a inataiaci přlčnlků (dálky kůlů přes 2 m de 3m) ks 1 20,00 Kč 20,00 Kč
ina kůlů a přlčellků k dřevinám dálkydo 2 m (3 ks kjedné dřevině), včelně cenydopravymatertálu ks 3 84,00 Kč 252,00 Kč

I za úvazek (3ks k jedná dřevině), včelně ceny dopm‘ry materiálu ks 3 10.00 Kč 30.00 Kč
mluvenI obalu kmene v jedné vmlvě (na rovině nebo svahu do 1:5) m2 1 30,00 Kč 30,00 Kč
~—a juty na zhotoveni obalu, včelně ceny dopravy materiálu m2 1 25,00 Kč 25,00 Kč

~ výchovný (opičáky a keřové atromydo 4m), včelně likvidace m skládkovánI odpadu ks 1 150,00 Kč 150,00 Kč
(rostlIn . celkem 9 004,40 Kč

sadba kontejnerového keře
báte‘tl jamek pro ~eazováni maem v hornině I až4 a výměnou půdy na 50% ks 4466 12.00 Kč 53 592.00 Kč
.ifbelsubateštna 50% výmenu - objem dlry l/4 or d2 = 0,021 m3 z lnho 50% je 0,011 X 4466 (počet děr) = 49.126 m3, včetně ceny m3 49,126 600.00 Kč 29475,60 Kč

edřeviny I halem (přes 200 do 300 mm), včelně zalili ks 4466 16,00 Kč 71 456,00 Kč
i~ašrlív~mazených roetin (na rovině nebo svahu do 1:5), včetně dopravy m2 1554 33,00 Kč 51 282.00 Kč

zvacl kůry(plocha mulče 1554 m2x vrlsva mulče 0,1Gm — 155.4 m3), včelně ceny dopravy materiálu m3 155,4 550,00 Kč 85470.00 Kč
ho keře dojamek aSO% výměnou půdy vč. náhradnilto substrátu — ceíkem ks 4466 291275,60 KČ

.žtvělto_plotu
~ nekonteinerovaněho keře do živářro plotu a výměnou půdy na 50%, vč. hloubeni jamek, vč. zaliti ks 554 38,90 Kč 21 550,60 Kč

.„.„.isuhebáinaSO% výměnu-objem dlry=114 or d2 = 0,021 m3ztohoso%je 0,011 x554(početdtr)X 6,094 m), včetně ceny m3 6,094 600,00 Kč 3656,40 Kč

atvarováeli áSh plotů a sten (výšky do 0.0 rn, Strky do 0.0 m), včelně likvidace a skládkováni odpadu m2 80 10,50 Kč I 628,00 Kč
ářoyál~ených robin (na rovině nebo evahu do 1:5), včelně dopravy =2 88 33,00 Kč 2 904,00 Kč

zvací kůry(plocha mulče 88 m2 X vdova mulče 0,10 m = 8,8 m3), včelné ceny dopravy materiálu m3 8,8 550.00 Kč 4840.00 Kč
ívý)ypplotu —celkem ks 554 34 519,80 Kč

a stromu a balem
‚ a belem (veiiksst halu přes 500 do 600 mm): včelně zalili ks 2 375,00 Kč 750,00 Kč

~ř!j~jpýmjro vysazováni rostlin v hornině I až 4e výměnou půdy na 50% ks 2 329.00 Kč 658,00 Kč
‚~abtiecbstrát na 50% výměnu - objem diry =1/4 U d2 = 0,27 m3 z toho 50% Je 0.135 X 2 (počet děr) = 0,27 m3, včelně ceny dopm‘ry m3 0.27 600,00 Kč 162.00 Kč

tjdřevinykůly(délka kůlů do 2 m) ks 2 40,00 Kč 80.00 Kč
ii kůlů k dřevině a uvázáním (dálky kůlů do 2 m), včelně dopravy ks 2 20,00 Kč 40,00 Kč

lů k dřevinám dékydo 2 a (Iks k jedná dřevině) ks 69.00 Kč 138,00 Kč
můvazek(lkm k jedné dřevina), včelně dopravy ks 2 10,00 Kč 20,00 Kč

yp~ob~[u kmene vjedné vmtvě (na rovině nebo svahu do 1:5) m2 2 26,50 K 53,00 Kč
č)4y~azbojpveni obalu, včelně dopravy m2 25,00 K 50.00 Kč
°2~(~a4pnýcb metlic (na rovině nebo svahu do 1:5) m2 2 33,00 K 66,00 Kč

~“zI kůr,(plocha mutče 2 m2 x vdova molče 0,10 m 0,2 m3), včelně dopravy m3 0,2 550,00 K 110,00 Kč
[~5~vný (šplčáiey a keřová ek‘omy do 4 e), včelná likvidace a ekládkovánl odpadu ks 2 49.00 K 98,00 Kč

- !9339lm halem dojamek 5 50% výměnou půdy vč. náhradního eubskrátu — celkem ks 2 2225,00 KČ
~~5al5J9veho stromu a baíem~ S!!!oy~baiem (velikoet balu přes 600 do 800mm): včetně zaliti ke 97 800,00 Kč 77 600,00 Kč

‘ii!~y~pm vysazováni roetin v hornině I až4 e výměnou půdy na 50% ke 97 345,00 Kč 33465,00 Kč
íetbaluát ria 50% výměnu - objem dlry =1/4 or d2 — 0,27 m3z loiro 50% je 0,135 X 97 (počet děr) 13,1 • včetně cenydoprak‘y 7 Kč
~ m) 13,1 600,00 Kč 860,00

ks
ks

97

ks
97

ks 291 1000Kč 2910,ůOKi
m2 97 26,50 Kč 2 570,50 Kč
m2 97 25,00 Kč 2 42500Kč
m2 89 33.00 Kč 2 937,00 Ki
m3 J 0,9 55000Kč 4a95,OOKi
ks I 9~ 4900Kč 2401,OOKi

120,00 Kč1

291

11 640,OOKi
20,00 Kč1 1 940,00 Kj
04,00 Kč1 24 444,00 Ki



~‚ ale . stromu s baleni do amk S 50% výměnou p~~y vč. nihradnlho substrátu — „lkem ks 97 17508750 KČ
zahradnic ‘rnz~ včetně Cen osiva apivnl seče

eveleni půd řed zaiožen‘m kullu nebo távrilku 0 éře řas 20 n2 — smkem na široko
cJd dá~ta 3Uha =3 X 1.1 3.3‘ vČ.IM cen do ra nale‘iáIu

na h~ttku essO ~ 150 lim odslraněnl odumřelé kul včomi Uk~‘idace a sUádováni Od ti

kanlole z pozemku s odidizenirn na hromady na ~zd~IerosI ~ lom nebo hna~±ení na dopra~ pmstředek - sebránim do IS

s‘~Látnaz~oŽeain%1l‘ku-p~šn‘ vrsNa0,O2m~O02x 1lO20~22O,4 n3,vČflě~wZp male‘iáiu
~‘eníz~liiflSChC n~hzůIodnén~vro‘iněpř~OlOdo015n

frézováním ě ro‘lně
hrob~Irnvro~ině

zjlom~ ušvTiiku strojně (V ovini nebo ve svahu 1:5) vČemé přIra půdy, osetí, zapraveni a urovnání povrchu hladk ni válcem
cnnvPJtC06iVa(Hňšb~1Směs)pŮvÝ6eVku250kg1ba=250x 1,1 ~275k vemědopm~
~ půdy nebo tá‘aiiku $ rozpmslřením nebo s rozděieoirn - uměl‘ hnojivem ria Šimko

.t~ivo (30 Ínn2 0.03x 11020 330,6k )‘ vtekli ceny ~lpraw nalerialu

~~sesněných ploch vč. zaIit~ (strojně. posečenlm nakypřonlni a odsfln~nim napadávok a posečené Irt~y. naloženim na ~pr
d&EJC a od~ozen na sklflu ~ ~o ~

ZMOhlI1 flvniku nhradnickým rpŮsob.m včetn ve ostva - celkem

u~is. nvaznl kNdlatJcyj~pynoutrla boh.mica)—nakryt(n~Msdú bude vyvi Ito ďInacIzre‘e,vyj~poČiu
lovelenI ůd řed založenim kultu nebo tšvnlKu o ~‚iiěře přes 20 rn2 - Wkem na široko rovedeno dvakát

ro he‘tldd dávta 3lRia = 3 X 0,0684 0.21 . na hslzdD‘4100 aplikacI 3 x O.O342~~.II, včeut CenVspr!~ maloÁálu
zamženI ~ založen‘ kultury posl~ikenn twdz~‘ltě na ro‘ině rovedeno dvakä

p~m4enl na h~ku es 50 ~ 150 lim, odstranění odumřelé kul vtelrli Uk~idace a skládováni ad adu
~jdice ploch invazní křIdIstky R.ynout.1a bohemíca -celkem
0$ženl zemi s karneriwesni V ~ki~ě ŠtědřIk

pozW~ zubru provedených na sucho s n~ožeoim na ~pravni prosh‘edek (p~cha K odtěženi 1613 n2 = h~enl ~ 0,3 m 544 n3

~~‚j4ižtnaflu~2OkmnanstouIožišIě(55kontejnerůpolOm3)

nateriáhj ~ 20 lmi na miMo ubžiště - skiád‘a

co‘oz mat&áiu ~ 20 km na nIslo (55 konIefli~ polo m3)

~j~dUoáIáomice 0.3rn na lochu 1813 m2 544 nTi3
b‘~izem‘nsct~p ‘ zL~olflnl vro~‘ině řeso IQ doG 15in

cmditt*~ hrabánlm V robini úkon 2x
o~ěani suti, lokaHtě ttk -celkem
Hayezt~ Ů.odné orIl~ce na you louku

~ozmalw~Wu~20kmnamislo(l8kontejnerůpo 10ít13)

Kv~i sodné orrdce 005 mna p~ctiu 3545 ii2 177.~)mě~y~p natedáíu
á‘~zOminscho hzl~rodněnIvrov~přesOl0dc0I5rii

CtditáVáM Iwabánim v ro‘dně (ú~no~2~ roveden 2x
OaIhoi hIušJ Z PO ovi louky — celksm
N cel mta CS
•u nid‘ dmvlny bude individuálně posouz.n rozsah nsvmov.ného zásahu

ha 1,1 627381.&KČ

ni2 6840
03

m2 342.0
m2 684,0
m2 342,0

rn3 544 22700KČ 12348800KČ

ks 55 300000KČ 16500000KČ

ks 55 100000KČ 55000oOl<Č

kS 55 90000KČ 4950000KČ

oi3 544 450.00KČ~ 24480000KČ
‚„2 1613 9.95 KČ 1803935KČ
rn2 3626 237KČ 859362KČ

$44420 97KČ

kS 18 90000KČ 162Q0OOKČ

n3 177 25 45000 KČ 79762.50 KČ
m2 3545 9,95 KČ 35272 75 KČ
1i2 7090 2,37 KČ 1680330KČ

1480*55 KČ
228388721 KČ

bez DPH

‚a ~ mstedál a ráce — celkem bez DPH
ná~Iad -3%

u —5
csia bez DPH

nimi c.~t

mlatově Ca s tace Mil vč. matenl~u ř~un hmot, ráce
‘ obnjbn~ ML2 vč. malesiálu esunu hmot ráce
ml cho.z-c&kam

Výkaz výměr mlatově cesty

Akce: Projekt revitalizace sidelni zeleněv obci Psáry - DPS
Mlatově cesty

57768000 KČ
577 66000 KČ

121 308,60 KČ
8 K

BEZ DPH ADOVÉ ůPa~w
DEZ DPi-I MtATOV CESTY

~a1abez DPH

REKAPITULACE SADOV UPRAVY A MLATOV CESTY
291217 87KČ

57166000 KČ
34698 87KČ

73286532 KČ
42227

Y éče O zeleň s r.o.
AtŠOVB 5/3

is
252 62 ÚnětIce

iČ: 26150646

m2 11020 E.L(!l
330 38000KČ

m2 11020 8OOKt

m3 3~OO 223,00 KČ

m3 220.4
n2 11020
m2 11020
n12 11020
ni2 11020

275
I 0,275

kg 330,6

m2 11020

1653000KČ
I 25400KČ

68 160,00 KČ

6690.00 KČ

13224000KČ
lOS 64900KČ
1410560kč
26 II? 40KČ

165300,00 KČ
27 225.00 KČ

I 100,00 KČ
5950.80 KČ

33060.00 KČ

600,00 KČ
9,95 KČ
1,28 KČ
237 KČ

15,00 KČ
99,00 KČ

4 000,00 KČ
18,00 KČ

3.00 KČ

1.50 KČ
38000 KČ

1292 KČ
800 KČ

1 026,00 KČ
114,00 KČ

4 41664 KČ
5472,00 KČ

11030,64k‘

REKAPITULACE

PH

432 761.00 KČ
K 2263697 1KČ
KČ 2696458,21 KČ

8089375 KČ
13482291 KČ

KČ 2912174,BTKČ

KČ 611 556,72Xt
KČ 71 K

et cena za . celkem

641 600.00 KČ 384 600 KČ
1379 14000KČ 193060KČ

577 661 KČ

MLÁTO CESTY
~‘abezDpH

REKAPITULACE MLATOV CESTY
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Čestné prohlášení

podle ~53, odst.1,písm.a)až k) zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006Sb.(dále Jen
zákon) prohlašuji tímto čestně, že jsem dodavatelem:

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,
trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí
úplatku, podplaceni, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazeni odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat Jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutámim Ománem dodavatele či členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat Jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutámiho orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto pismene
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalitikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikáni či
bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikáni
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spácháni takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární
orgán nebo každý člen statutámího orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutámí orgán
nebo každý člen statutámího orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto pismene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat Jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednáni nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno
rozhodnuti o úpadku nebo insolvenčni návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladu
insolvenčního řízeni, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

Q který nemá v evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikáni či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikáni či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné
opatřeni podle zvláštních právních předpisu, je-li podle ~ 54 písm. d) požadováno prokázáni odborné způsobilosti
podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plněni veřejných zakázek a

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle
zvláštního právního předpisu.

Ing. Michal Němeček - jednatel společno I
31 ‚října 2014, Unětice



reJstřDoJ elektronicky podepsal ‘MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE LIČ 002156603“ dne 10,9.201.4 V 08:55:10.

Výpis
z obchodního reistříku vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 74747

Datum zápisu: 28. ledna 2000
spisová

~AIšova5J325262ÚnC~

orma:SPOleČhostsruČenrmomezěnYm

podnikání: ~

j~~~n‘orgánjeanatei7~
Ing. Michal Němeček dat! nar. 17, září 1972
Vinařice, U Rybníka 438, okres Kladno
den vzniku funkce: 28. ledna 2000C
Ing. David Sokol, dat. nar. 2, Června 1974
Chodov 174, P80 345 33

funkce: 28. ledna 2000 .

Ing. Petr R~jžiČka, dat. nar. 4. března 1974
Praha 6 - Lysolaje, Sídlištní 245/lBg, PSC 165 00

podepisuje se takže k obchodnímu jménu společnosti nebo razítku

épolečníci ~ v~s n~r~:n~o~: suv~c~~s~nat!L_
VinařiCe, U Rybníka 438, okres Kladno
Vklad: 334 000,- Kč
splacenO 100 %

Chodov 174~ PSČ 345 33
Vklad: 334 000,- Kč
SplaceflO 100%

01 ui :a,dat. nar. 4. března 1974

Praha 6 - LysOlaje, Sídlištní 245í18g, P50 165 00
Vklad: 334 000,- KČ
SplaCefl° 100 %
obchodní podíl; 1/3 011

ľ



Obchodní tkma BAOBAB-péče O zelefi s.r.o,

Sídlo. Alšova 5/3, 252 62, Únětice
Identifikační číslo: 26150646

Statutární orgán nebo jeho členové
Jméno a příjmení. Ing. Michal Němeček
Jmtno a příjmení: Ing. Petr Růžička
Jméno a příjmení: Ing. David Sokol

živnostenské oprávnění č 1
Předmět podnikání‘
Oboly činnosti:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybnikářství, lesnictví a myslivost
Zprostředkováni obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační Činnost, zpracování odborných st‘idii a posudků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávněni: 28,01.2000

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Ing. Michal Němeček

Provozovny k předmětu podnikání číslo

I. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách J až 3 živnostenského zákona
Obor činností: Poskytován! služeb pro zemědělství, zahradnictví‘ ;ybníkářstvi, lesnictví a myslivost

Adresa: Rýzncrova 3/24, 252 62, Unětice
Identifikační Číslo provozovny: 1001525523
Zahájení provozováni dne: 01.03.2006

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Adresa: Rýznerova 3/24, 252 62, lJnětice
Identifikační Číslo provozovny: 1001525523
Zahájení provozováni dne: 01.03.2006

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: Rýznerova 3/24, 252 62, Unětiee
Identifikační Číslo provozovny: 1001525523
Zahájeni provozování dne: 01.03.2006

Adresa místa, kde íze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti vprovozovně (53! odst. 16 živnostenského
zákona)

J. Místo pro vypořádán! závazků: Alšova 5/3, 252 62‘ Únětice
Název: /Zahradflictví Prašný most/
Adresa: Milady Horákové 4016, 160 00, Praha - Hradčany
Identifikační číslo provozovny: 1001525515
Ukončení činnosti v provozovně: P8.10.2010

Seznam zúčastněných osob
Jméno a pNjmcni:
Datum narození:
Bydliště:

/9

V ‘ ‚ Vr .V. ‚ . V,

ypis z verejne casti Zivnostenskeho rejstriku
Platnost k 10.09.2014 08:56:32

Ing. David Sokol
02,06.1974
345 33, Chódov 174


