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PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KRYCÍ LIST NABÍDKY

podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná podle ~ 38 zákona Č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném
znění (dále jen zákon).

Název zakázky: „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry IF‘

ÚjO dodavateli

Obchodní jméno: Petr Vykrut-ZAHRÁDNÍ SLUŽBY
právní forma: Fyzická osoba
Sídlo, resp. místo podnikání: U Haldy 16 16/68, 700 30 Ostrava.Hrabůvka
iČ: 47165006
DIČ: CZ7405205555
Telefon: 596247353
Fax: 596247353
E-mail: vykrut~vysadime.cz

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky
Jméno, příjmení, titul: Petr Vykrut, majitel firmy
Telefon: 596247353
Fax: 596247353
E-mail: vykrut~vysadime.cz

CENA CELKEM ZA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Cena celkem za předmět zakázky vč. rezervy v Kč bez DPH 3 390 521,69 Kč
Hodnota 21 % DPH v Kč 712 009,56 Kč
Cena celkem za předmět zakázky vč. rezervy v KČ vč. DPH 4 102 531,25 Kč

Oprávněná osoba dodavatele

Statutární orgán:
Jméno, příjmení, titul

Petr Vykrut, majitel firmy

Telefon: 596247353
Fn: 596247353
E-mail: vykrut~vysadime.cz
Podpis oprávněné osoby dodavatele:

Razítko: ‘1%‘~,V4HRU? CD‘
!ĺ,~An$ DNÍSL Y

J ‚~I4~1sj.&6&7rsoV Ostravě dne 30.10.2014 ĺ I~Ó~47~65oo6 W~O52O55$5

Poznámka: uchazeČ je povinen uvést všechny osoby statutárního orgánu dle výpisu z OR s uvedením pozice a
způsobu jednáni za společnost.



Smlouva o dílo Č .12014

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

I. 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 ±420 241 940 514

jČ: 00241580

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

Číslo účtu: 23734349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Petr Vykrut-ZAHRADNÍ SLUŽBY

Sídlo: U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zastoupená: Petrem Vykrutem, majitelem firmy

K jednání pověřen: Petr Vykrut, majitel firmy

E-mail: vykrut~vysadime.cz

Telefon/fax: 596247353 596247353

ič/JMČ: 47165006 CZ7405205555

Obchodní rejstřík: I

ZápIsu: živnostenský úřad Ostrava, ev. č. 3 80701-52757

Bankovní spojení: Komerční bai‘ka Ostrava

Číslo účtu: 19-6351160257/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:
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Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběrového říz~
na podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v zadávacím řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb.‘~
veřejných zakázkách.

H. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou služby při realizaci díla:

„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry II“

Rozsah provedení díla je určen zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, kterou zpracovala
společnost: LIVING IN GREEN s.r.o., Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, IC: 24828301, . Objednatel .

se zavazuje, že dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převezme a zaplatí jeho cenu.
Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Zivotní prostředí a je financován z Evropského ~
fondu pro regionální rozvoj. ‘:

m. Místo plnění 2.

Dílo bude provedeno v katastrálním území Psáry 736422 a Dolní Jirčany 736414.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla dle či. II smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele sjednané v zadávacím
řízení. Vychází z oceněných výkazů výměr zpracovaných na podkladě projektové a zadávací
dokumentace.

2. Rekapitulace úhrnné ceny za dílo:

- Cena celkem vč. rezervy bez DPH 3 390 521,69 Kč bez DPH
- 21% DPH 712 009,56 Kč
- Cena celkem vč. rezervy vč. DPH 4 102 531,25 Kč

3. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik,
přiměřené míry zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami
uvedenými v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci
předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících a je nabídkovou cenou za provedení předmětu
veřejné zakázky.

4. Nabídková cena je garantována ze strany zhotovitele jako cena nejvýše přípustná na předmět smlouvy
a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena byla smluvními stranami sjednána na základě
rozhodnutí o výsledku soutěže o nejvýhodnější nabídku na provedení služby.

5. Změna (překročení) nabídkové ceny je možné jen v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky
dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. ‘Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Cena za plnění veřejné zakázky bude hrazena
průběžně po dokoněení části díla (etap), na záldadě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur)
vystavených zhotovitelem maximálně lx za čtvrtletí (do 10. dne následujícího čtvrtletí, a to na
základě soupisů provedených prací (zjišťovacích protokolů) odsouhlasených objednatelem. Nedílnou
součástí každé faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Veškeré faktury musí být
označeny plným názvem předmětu plnění veřejné zakázky uvedeným v uzavřené smlouvě o dílo,
místem plnění a názvem - objednatele a zároveň musí obsahovat náležitosti daňového dokladu
stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o
účetnictví v platném znění.

.7.

8.

I.
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(lstnost faktur se sjednává na dobu 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platba
Jide realizována bankovním převodem v české měně.

~jaňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle
~říslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve mění

~ozdějších předpisů. Pokud daňový doklad neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené
náležitosti, je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen

. vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení
s úhradou.

V. Doba plnění

1. a) předpokládaný termín zahájení prací: 20. 11. 2014

b) Termín ukončení: do 30. 9. 2015

2. Dílo bude dokončeno předáním objednateli. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší
smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
V případě, že objednatel dílo nepřevezme, uvede důvody. Objednatel je oprávněn odmítnout
převzetí díla pouze v případě, že dílo vykazuje vady, které znemožňují užívání díla.

VI. Povinnosti objednatele

Objednatel zajistí následující:

. Přístupové komunikace na místo provádění díla.

. Umožní přístup zaměstnanců zhotovitele k místu provádění díla podle potřeby i ve dnech
pracovního volna v době 8.00—20.00 hod.

. Odpovědný zástupce objednatele ve věcech technických bude provádět pravidelný technický dozor
aje oprávněn činit zápisy do deníku.

rizik, ~ VII. Závazky zhotovitele
ikamj~
Jizaci 1. Zhotovitel se zavazuje vést deník, ve kterém bude evidovat veškeré provedené práce tak, aby pověření

zástupci objednatele mohli řádně prověřit kvalitu a rozsah prováděných prací. Kontroly budou
prováděny pověřenými zástupci objednatele za účasti zhotovitele prací. Termín pravidelných kontrol
bude dohodnut oběma smluvními stranami v den předání a převzetí staveniště. O kontrolách budou

ouvy sepsány zápisy do deníku. V případě zjištění nedostatků urěí pověřený zástupce objednatele po dohodě
dadě se zhotovitelem lhůtu kj ejich nápravě. O předání a převzetí díla bude vyhotoven konečný předávací

. protokol.

ízky : 2. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve lhůtě sjednané od
výše zahájení přejímacího řízení dokončeného díla.

3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi a v jeho okolí zachovávat čistotu
:ena a pořádek. Zhotovitel bude provádět průběžný denní úklid staveniště. Po skončení prací zhotovitel
tur) staveniště vyklidí a do 10 dnů předá protokolárně objednateli.
na :

iou 4. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit stavbu tak, aby nebyl omezen plynulý
být a bezpečný provoz v okolí stavby.
[Jo,
Ldu 5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

o a předpisy požární ochrany.

6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady za spotřebované množství odebrané vody a elektřiny.

rops~~t
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‘7. Zhotovitel zajistí na své náklady plnou, plynulou a včasnou obecnou informovano~
o případném hrozícím nebezpečí při provádění prací‘

8. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu poskytovat požadovan~ ~ p~
informace a dokumentaci vztahující se k projektu, příjemci dotace a pověřeným osobám Ro, a):
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy.

9. Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet tyto požadavky zadavatele:
CSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině — Rostliny a jejich výsadba

• ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině — Trávníky ajejich zakládání
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině — Rozvojová a udržovací péče
o vegetační plochy

. ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

. ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin. 2001. 33 s

Při realizaci prací nutno dodržet povinnosti vyplývající ze zákona č. 144/1992 o ochraně přírody a 1. o
krajiny v platném znění.

v
Terénní úpravy související s revitalizací sídelní zeleně budou prováděny s maximalnim ohledem na
stávající dřeviny. V případě potřeby bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při
stavebních činnostech a zemních pracích dle CSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav
v kraj ině — Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích‘ 1. v

Nové výsadby budou realizovány mimo inženýrské sítě v souladu s ČSN 83 9021 technologie S
vegetačních úprav v krajině — Rostliny a jejich výsadba. Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené ci
v CSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. 2 “Ý

10. Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy ČR a
platnými CSN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik.

3. 2
11‘ Práce musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v zadávacích podmínkách a musí

být v souladu s plány, s množstevními údaji, mírami a pokyny.

12. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není
oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě. Zhotovitel je podle
ust. ~ 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční ii

podpory. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou 2

dokumentaci související s realizací toto smlouvy po dobu, která je určena platnými právními
předpisy.

13. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i Po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech r
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním díla. Za porušení povinnosti
mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 4. 1
ve výši 10 000,- a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty
není dotčeno právo objednatele vymáhat náhradu způsobené škody.

5. ‘
VIJI. Záruka za dilo

I. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo (na výsadbu) záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruční
doba začíná běžet dnem následujícím po dni závěrečného předání a převzetí díla objednateli bez vad a
nedodělků.

2. Z4
zli

b)

c)

d)
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(

~Záruka se vztahuje na vady, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž
.~zhotovitel prokáže, že jejich vznik nezavinil (např. v případě zaviněného poškození, poškození

důvodu neodborného zásahu, vandalismu, poškození zvěří a zvířaty, vyšší mocí).

práva zodpovědnosti za vady jsou smluvními stranami dohodnuty takto:
a) Vady, které jsou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, je objednatel povinen reklamovat v zápise

o převzetí, jinak práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají.
b) Ostatní vady musí být omámeny zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději

však do konce záruční doby.
c) Reklamace musí být zhotoviteli zaslána doporučeným dopisem nebo doručena osobně proti podpisu

a musí v ní být uvedeny skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávněnost reklamace.
d) V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen zjištěné vady díla bezplatně odstranit nebo

uskutečnit náhradní plnění bez nároku na úhradu ve lhůtě dohodnuté mezi objednatelem a
zhotovitelem. Strany se rovněž mohou dohodnout, že objednatel na náklad zhotovitele vady sám
odstraní nebo dá odstranit.

IX. Odpovědnost za škodu

I. Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle nese zhotovitel do dne předání a převzetí díla. Vlastnictví
ke zhotovenému dílu přechází na objednatele převzetím díla a jeho zaplacením zhotoviteli. Dojde-li
v důsledku činnosti zhotovitele kjakékoliv škodě, odpovídá za ni zhotovitel v plném rozsahu.

X. Smluvní sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení předmětu díla stanovený v či. V. písm. b) této
Smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní sankci ve výši 0,1 % ze sjednané
ceny díla uvedené v čI. IV. bodě 2 této Smlouvy za každý den prodlení.

2. V případě nedodržení kvality při plnění (kvality prací a sadby) je objednatel oprávněn požadovat na
zhotoviteli smluvní sankci ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý případ.

3. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů podle ~ 1 47a odst. 1 písm. c) zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve mění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele,
jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny díla v příslušném kalendářním roce.

není ~ Tento seznam zhotovitel předloží objednateli v termínu do 60 dnů od splnění této smlouvy. Má-li
podle ~ subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
3iých souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Tento seznam vlastníků akcií bude
itroly vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Nedošlo-li k plnění z více
incni než 10% z části ceny díla v příslušném kalendářním roce subdodavateli, předkládá o této skutečnosti
kerou zhotovitel čestné prohlášení. V případě prodlení zhotovitele při plnění povinnosti, výše uvedené
nim v tomto článku a v tomto bodě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

50.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na

šech náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
nosti ‘. .

kutu 4. Bude-li objednatel v prodlení s řádným proplácením faktur je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní
kuty pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý, i započatý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy a toto porušení způsobí
finanční plnění na straně objednatele (neposkytnutí dotace, sankce ze strany poskytovatele dotace nebo

uční kontro~ch orgánů věetně příslušenství, tj. zejména úroků z prodlení), má objednatel právo na náhradu
ad a škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele a zhotovitel povinnost uplatněný oprávněný

nárok objednateli uhradit.

na
prš
ray
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6. Smluvní pokuty dIt této Smlouvy jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druh~
smluvní straně doporučeným dopisem. Strany si sjednávají, že ve vztahu k náhradě škody vznjkl&
porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní Pokutyl
dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky ~a
náhradu škody.

‚ M. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvni
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis do deníku, doporučený
dopis) upozorněn a nesjednal nápravu ve stanovené době. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených
s odstoupením od smlouvy.

2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy
strana povinná poruší podstatným způsobem své smluvní závazky.

3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po
marném plynutí lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek
nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, .

kterou stanovila. 6

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi 7
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i Po ukončení smlouvy.

5. V případě neposkytnutí alokované finanční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR si
objednavatel vyhrazuje jednostranné právo od smlouvy uzavřené se zhotovitelem odstoupit, a to bez
nároku na náhradu škody, nebo ušlého zisku, pro kteroukoliv ze smluvních stran. S

XII. Ostatní ujednání

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního
převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím
dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V
případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž
oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě
porušení některé z těchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 50 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty
se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. Zhotovitel
dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušnéh6
finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru
nespolehlivých plátců DPH. .

2. Do konce roku 2014 budou reálizovány pouze práce související s kácením a ošetřením dřevin a
založení maltových cest, vymezené projektovou dokumentací a výkazem výměr. Veškeré ostatní
práce budou realizovány až v roce 2015.

3. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této
Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve
Smlouvě včetně ceny.

5.

6



~1o dr‘j~4 Mil. Společná a závěrečná ustanoveni

Vzniklé

p0k I Veškeré dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemně a podepsány oprávněnými zástupci
roky obou smluvních stran, jinak jSou neplatné.

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

~. 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.

té, kdy ~ 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

ivy Po (pošta) písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení
avazek mařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
plnění,

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

3ní od
i mezi ‘~ Smluvní stany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na

nebo důkazjejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

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

9. Součástí této smlouvy je:

Ocenění výkaz výměr Příloha č. I
Hannonogram prací Příloha č. 2

V Psárech, dne: \/ O~fl ‘J~~~~‘t 2o.4o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

~jp4ýRWflUT O
Vl ZRHRRDN( Ľ

U161~~ •;•~

IČ&47165~b D

lo.



Výkaz výměr sadové úpravy

-“ýn‘aterlál

iatln“Ý název

Akce: Projekt revItalIzace sldelni zeleně v obci Psái‘y - DRS

—

—

český název

lavor mléČný

výsadbová
velikost

počet
kusů

14—16

cena za kus

3 1 514.00 KČ

cena celkem

4 542,00 KČ
~~i~~d;‘Rovn Red‘ lavór mléČný 14—16 10 3 046,00 KČ 30 460,00 KČ
‘~inum javor stříbrný 14—16 1 1 776,00 KČ I 776,00 KČ
‘~j‘~~iea ‘Brblu‘ llrovec Červený 14— 16 5 046,00 KČ 15 230,00 KČ
~olše lepkavá 14—16 7 1~Jj~9,KČ 10596,00 KČ
~ břiza bělokorá 14—16 8 514.00 KČ 12 112,00 KČ

~ (mlatl‘“~9~ ‘Paul‘s scarlet hrbecný 12 180:00 KČ

~“ Malt5 ‘van Esseltlne‘ jabloň 14— 16 11 3j~~Č 37 400,00 KČ
L,—“ ~‘~urn‘Plena‘ třešeň ptaČl 14 — 16 9 1 776,00 KČ 15 96400 KČ

PS“‘‘ 0~15~g13j~ar dub lebsl 14—16 7 2~ý~,ý~J~Č 16 044,00 KČ
L-‘“ lilia cordata lips srdČitá 14—16 21 31 794,00 KČ
~_—“ 1-,9‘~i~‘Erecta‘ lips srdČitá 14—16 3 2 615,00 KČ 7 845,00 KČ
~ u~~‘~lnor_____________________________________ lIm habrolIstý 14— 16 3 1 514,00 KČ 4 542,00 KČ

p~~ejovéhotypusbalem—celkem 97 ] 207383,OOKč

s!~alem
alx decides modřin opadavý 150 —200 2 1 412,00 KČ 2824,00 KČ
s~Ibalem — celkem 2 2 824,00 KČ
Keře nekonteJnerované — na živý plot

— ~živý plot habr obecný 30 —40 331 25,00 KČ 8 275,00 KČ
“ urburo ‚s~are platI zob obecný 30—40 223 20,00 KČ 4460,00 KČ
“‘ Ínekonte]nerované — na tivý plot - celkem 554 12 735,00 Kč

‘ Kaře a půdopokiyvflě rostliny
““~ thunbe‘gU dtšřál Tlsunberpův 30—40 11 16,00 KČ 176,00 KČ
“ oe‘borlslhlrnbe‘oll ‘Bagatelte‘ dřitrál Thunbersův 30—40 46 173,00 KČ 8 304,00 KČ

‘ ~~äs X clanríonensis olechokřldiec clsndonský 20—30 I 69 20,00 KČ 1 380,00 KČ
Co-nul alba ‘N~enteomar~inata‘ svlda bllá 40—60 3 20,00 KČ 60,00 KČ

““ iotenessterdamrnari skalnlk oarnrnerův 20—30 49 16,00 KČ 784,00 KČ
‘‘ čj~ixterdarnmesi ‘Coral Beauty akalnlk Oamrnerův 20—30 439 16,00 KČ 7024,00 KČ
C“ Coteneaster tsorlzontallx skalnlk vodorovný 40—60 14 16,00 KČ 224.00 KČ
Ě‘‘ &~~~cJUs t~jpuk něžný 20—30 15 30,00 KČ 450,00 KČ

Fuon,mnlts eusopaeus brslen evropský 40—50 14 16,00 KČ 224,00 KČ
Chaenornelos x suporba kdoulovec nádherný 40—60 2 45,00 KČ 90,00 KČ
fo‘stitřkie xmlarmed/a zlatice prostlednl 60—80 13 25,00 KČ 325,00 KČ

“ řepeicwn calycšnum třezalka kališkatá 20—30 20 35,00 KČ 700,00 KČ
‚Jsrnlpevs horizonlalls ‘Wiltonu‘ lalovec polehlý 20—30 351 45,00 KČ 15 795,00 KČ
Layandusla angrsallfol/a levandule ůzisolistá KI 0 25 15,00 KČ 375,00 KČ

“ ledcem niš/cia zimolez lesklý 20—30 81 16,00 KČ I 296,00 KČ
“ teracem $eata zImolez kloboukatý 20— 30 70 25,00 KČ I 750,00 KČ

‘huladnlnhíx rn‘nnefl,,x nustnM vtncnvý 60 —80 10 3500 KČ 35000 KČ

Pit re opuuifolliss ‘Olabolo‘ tavria kalinolistá 40- 60 54 20:00 KČ 1 080,00 KČ
P/ess mugo ‘Gncrn‘ borovIce kleČ Gnom 20—30 16 240,00 KČ 3840,00 KČ
~šenhlula tl‘ulicosa mochna dovitá 20—30 236 16,00 KČ 3 776,00 KČ
PurenWla fruticosa ‘Snowflake‘ mochna dovitá 20—30 15 16,00 KČ 240,00 KČ
SalLe~spuma vrba purpurová 30—40 199 16,00 KČ 3164,00 KČ
Salix reoens 550. rosrnarlnlfolla vrba plazivá roznlarýnoTistá 30—40 190 16,00 KČ 3040,00 KČ
SalLru‘eticulara vrás sitnatá 30—40 386 20,00 KČ 7 720,00 KČ

áea x nule tavolnik význaČný 40—60 174 25,00 KČ 4 350,00 KČ
Sritaea bel ul/folia lavolnlk bňzolistý 20—30 152 16,00 KČ 2 432,00 KČ
oóea x bumalda ‘Mlhonv Waterer‘ lavolnlk nlúý 20— 30 89 16,00 K 1 424,00 KČ
pines x burnable ‘Goldflame‘ tavolnlk nl~ý 20—30 13 16,00 KČ 1 188,00 KČ
plraeex vanhoutlel tavolnlk ven HoulleCs, 40‘ 60 12 20,00 KČ 240,00 KČ
su‘aeajaporlica tavolnlkjaponský 20—30 135 1600 Kf 2160,00 KČ

S since /apen/cs ‘Little PrIncess‘ tavolnlk laponský
pineuiaonnbca ‘Golden PrIncess‘ lavolnlk laponský 20—30 56 16,00 KČ 896,00 KČ

Sle~anandra Inc/se ‘Crtapa‘ konjnatka klaná 20—30 425 20,00 KČ 8 500,00 KČ
„~ rrnphrdcs‘pos x cheneukli ‘Hancock‘ pámelnlk Chensultův 20—30 471 16,00 KČ 7 536,00 KČ

Vinca minor brČá menši KID 536 15,00 KČ 8040,00 KČ
Kile a půdopokryvná rostliny — celkem 4466 ] 99141,00 Kč

• ciwč‘rnza ~ostllnný materiál bez DPH 322 083,00 Kč

20—30 13 16,00 KČ 208,00 KČ



:~ pr(m,ěr onane 10-20 cm
~-r~~alslromu(vrovln8nebosvahudol:s)do2oommDm.ěmkmene,vč.odvozudřevnihmotv

—

—

—

—

—

Wsadba dřeviny a baleni (velikost balu přes 600 do 800mm); včetně zalIt
Hlotsbent jamek pm ‚ysezováni rostlin v hornině I až 4 a výmtnou p&iy na 50 %
Pěalebni eubatrát na 50% výměnu - objem duy =1/4 ar d2 = 027 rn3 z toho 50%je 0135 xl (počet děr) = 0,135. včetně ceny dopravy
Lřeolvenl dřeviny třemi a vice kCiy (délka kCáů přes 2 m do 3 ml
Osazeni kOů k dřevině a uvázánim a instalaci ořičniků (délky kťiů přes 2 m do 3 m)
Cena kCáCia pnčnlků k dřevinám délky do 2 m(3 ks kjedně dřeviné), včetně ceny dopravy materiálu
Cata za úvazek (3ka k jedné dřevině) včetně cafly dooraw materiálu
Zhotoveni obalu lo‘nene vjedně vrstvě (no rovině nebo svahu do 1:5)
Canaillřenazh~~to~achotoveni obalu, včetně ceny dopravy materiálu
Řez stromů výchovný (špičáky a keřově stromy do 4n1), včelně likvidace a skládkováni odoadu
R!.s‘~nl rostlIn - celkem
Výsadba kontejnerového keře
HlmJbenijamek pm vysazováni rostlin v hornině I až 4a výměnou pCdy na 50%
Pěatebnl substrát na 50% ‚‘ýmanu - objen~ dIvy =1/4 or d2 = 0,021 m3 z toho 50 % je 0,011 X 4466 (počet dir) e 49,126 m3, včetně ceny
d~m~matedálu
VÝaadba~yjny~balem (přes 200 do 300 mm). včetni zaliti
M~j~9y~ sazených rostlin (na rovině nebo svahu do 1:5). včetně dopravy
Ceva rnulčovact k&‘y (plocha mulča 1554 m2 x vrtsva mulče Obrn a 155,4 m)), včetně ceny dooraw materiálu
‘jsdbslc~ntejnerověho keře dojamek s50% výměnou půdě, vč. náhradnlho substrátu — celkem
~holotu

keře do živého dolu a výměnou nOdy na 50%, vč. hloubeni larnek. vč. zalitI
Pěatebnl substrát na 50% výměnu - objem diry 1j4 fl d2 = 0,021 m) z toho 50% je 0,011 X 554 (počet děi~ a 5,094 rn3, včetně ceny
d,ppr materiálu
Řezstvsrovárti živých plotů a stěn (výtky do 0,8 m, trn‘, do 0,8 rn), včetně l;l.i..l. ‚~-„—.‚—‚ odpadu
Mulčováni iyaazenýcj‘ macin (na rovině nebo svahu do 1:5). včetně dooraw
~rnulče 88 rn2 vrtsvo mulčo 0.10 m 5 8.8 rn3). včetně ceny dopravy materiálu
W~dbaživáj~oiotu — celkem
Yýeadbaatromu 5 halem
VÝsadba dředřeviny a balern (velikost balu přes 500 do 600 mm); včetně zaliti
Ij)ctJ~enljarnek pro vysazováni rostlin v hornině I až 4s výměnou pOdv na 50%
Pěstabni substrát na 50% výměnu - objem dily =1/4 ar d2 0,27 m) a toho 50% je 0.135 X 2 (počet děr) 0,27 mS, včetně ceny dopravy

Q~pWvze~jdře~ny kOy (délka kOšů do 2 m)
Osazeni kOšů k dřevině s uvázártlm (délky kOšů do 2 m), včelně dopravy
2!pvkkOšů~n délky do 2 m (1 ks kladné dřevina)

ena za úvazek (lIra kjadné dřevině), včetně dopravy
?~plovenl~anlobaiu kmene v jedné vrstvě (na rovině nebo svahu do 1:51

=__‘. ~5n3jujyn~cho)oye~obalu včetně dopravy
~iáčovánl~~ssze~ls&ených rostlin (na rovině nebo svshu do 1:5)

=_... Cena mulčovaci laOsy (plocha mulče 2 m2 X vrtava mulče 0.10 5 a 0,2 mS), včetně dopravy
~5zs~ps~cřtovný (Cpičáky a keřové stromy do4 m), včetně likvidace a skládkováni odoadu

=—__ Výtadb~~b~tromu s balem do jamek 550% výměnou půdy vč. náhradnlho substrátu—celkem
—.... VÝsadba atejového stromu a halem
—..‘ W3adb~ všle abalemvelikosn balu přes 600 do 800mm): včetně zaliti __________________________________________________ . _________

—‘=__~rovysasovánl rostlin v hornině I až 4 a výměnou nOdy na 50 %
Pěstebni substrát na 50% výměnu ~objem dily elm or d2 a 0,27 m3 z toho 50% je 0,135 x 97 (počet děr) a 13,1 ‚včetně ceny dopravy

~ ~Sálu ________________

—=._ I)~otv~dřeviny třemi a vice kOs (délka kOSů přes 2 m do 3 ml
—=_. ~45zen~~~ k dřevině a uvázánlm 5 Inatelacl přičniků (délky kOSů Dřes 2 m do 3 m)

—‘=.__ Cena kOšů a přlčnlků k dřevinám délky do 2 m (3 ks kladné dřevina včetně ceny dopravy materiálu

=—_ QIna za úvazekr3ks~azek3kskjedné dřevině), včetně ceny doomw materiálu
Zltotoveei obalu ksiene v edně vrstvé (na rovině nebo svahu do 1:5)
Cena na zhotoveni obalu, včetně ceny dopravy materiálu
MulčovánI sazených rostlin (na rovině nebo svahu do 1:5)
Cena mulčovaci kOsy (plocha mulče 89 m2 X vttsva mulda 0.10 m as rn3), včetně ceny dooraw materiálu

ks

81,00 Kč
75,00 Kč
75,00 Kč

240,00 Kč

ti počet cena zatj. I celkem

ks 106 1 500,00 KČ~ 159 000,00 Kč
~ěnlpařezu O pnmiěru do 200mm do hloubky min. 30cm prOdiěnj lunene, vč. likvidace “sNěženého odpadu ks 107 500,00 Kč 5) 580,00 KČ

~~~pařezech dovezenou ornici s hrubým urovnánim povrchu zasypávky pIl prCmiěnj pařezu přes 100 do 300 mm, vč ceny ornice ks 107 150,00 KČ 16 050,00 Kč

~~‘uvi~‘tnavilánu, průměr kmene 10-20 om —celkem ke 225 550,00 KČ

rjmeii stromu v intmvilártu, prOsnar «nene 20—30cm :
‚~~ř~mu (v rovině nebo svahu do 1:5) 200- 300 mm, vč. odvozu dřevnl hmoty ks 22 1 800,00 Kč] 39 600,00 Kč
~~ěnl pařezu O prOsném 200 -300 mm do hloubky min. 30 cm, vč. likvidace vytěženého odpadu ks 22 600,00 KN 13 200,00 KČ

~‘pařezech dovezenou omiol a hrubým urovnánirn povrcřtu zasypávky pil prCssěru pařezu přes 100 do 300 mm, vč ceny omice ks 22 200,00 KČ 4 400,00 Kč

a- ~uv Intravilánu, průměr kmene 20—39 cm — celkem ke 57 200,00 KČ

— ~i~mu v intravilánu, pr&něr lunene 30—40 cm
~rovině rebo svahu do 1:5) 300- 400 mm, vč. odvozu dřevnl hmoty ks 4 4000,00 Kč 16 000,00 Kč

a— ~ ařezu O prOaiiěns 300 - 400 mm do hloublvy min. 30cm ‚ vč. likvidace vytěženého odpadu ks 4 800.00 Kč 3 200,00 KČ
‚“ ~~aypjam Po pařezech dovezenou ornicI a hrubým urovnánlm povrchu zasypávky pIl prOeněm pařezu přes 300 do 500 mm, vč ceny ornice ks 4 300,00 KČ 1 200.00 Kč

— ~i~iu v intravllánt‘ průměr kmene 30—40cm —celkem 1e5 20 480,00 KČ
— ~~j‘~uv Intravilánu, prCm,ěr kmene 50—60 cm
—-‘ ~řiromu (v rovině nebo svahu do 1:5) 500- 600 mm, vČ. odvozu dřevnl hmoty ks I 8000,00 Kč e 000,00 Kč
--‘ ~ ni pařezu o pr(aněru 500- 600 mm do hloubky min. 30cm ‚ vč. likvidace vytěženého odpadu ks 2 2 50000 Kč 5 000,00 KČ
‘ zieypjam Po pařezech dovezenou ornici a hrubým urovnánlm povrchu zasypávky pil pr&něru pařezu přes 500 do 700 mm, vč ceny ornice ks 2 500,00_KČ 1 000,00 Kč

-= ~~~jromu V intravilánu, průmer kmene 50—60cm —celkem ke 14 000_oo KČ
~Tiromu v intravilánu, prCaněr kmene 60—90 cm

‘ p~~~atromu (v rovině nebo svahu do 1:5) 800- 900 mm, vč. odvozu dřevnl hmoty ks 1 18000,00 Kč le 000,00 Kč
~~nipařezu O prfm,éru 800- 900 mm do hloubky min. 30 cm ‚ vč. likvidace »těženého odpadu ks I 5 000,00 Kč 5 000,00 KČ

“ z‘aypjam Po pařezech dovezenou ornIci a hrubým urovnánim povrchu zasypávky pt psOaiiěnj pařezu přes 700 do 900 mm, vč cony omice ks 1 1 000,00 KČ 1 000,00 Kč

‘ ~~~j7i~mu v Intravilánu, průměr kmene 88—90 cm —celkem ke 24 000,80 Kč
~~~ĺ~trom& — celkem ks 344 150,00 Kč
Výživový prořez atromů
Wskpyý prořez kategorie ‚a (včelně likvidace dřevnl hmoty, naloženI, odvezeni a skládkováni) ks 48 3 500,00 Kč 161 0)0,00 KČ
Výškový prořez kstegorle Ii,‘ (včelně likvidace dřevnl hmoty, naloženi, odvezeni a skládkováni) ks 13 4 500,80 Kč 58 500,00 KČ

r‘- ‚ott)~ý prořez kateeorie lll,e (včebot likvidace dřevnl hmoty, naloženi, odvezeni a skládkováni) ke 6 6 000.00 Kč 64 000,00 Kč
‘ irnko prořez kstegorie lV, (včetně likvidsce dřevni hmoty, naloženi, odvezenI a skládkovánI) ks 0 5 000.00 KČ 0,00 Kč

‘ ~ prořez stromŮ — celkem ks 283 500,00 Kč
~“ odstraněni náletu do 10cm průmětu kmene na řezně ploše pařezu

Odsb‘aaěni nevhodných dřevina plošným řrézovánim kořenů do hloubky mIn. 20cm — v rovina nebo svahu do 1:5(0 prOsněni kmene 2 1091 49 10080 Kč 100 14908 Kč
(vičku) do 100mm s odlviizenlm »těžené dřevnl hmoty na vzdálenost do 50 rn, 5 naloženlm na dopravnl proslředek a sldádkovánim) m ‚ . ‚

~W~něni náletu do 10cm průměru kmene na řezné ploěe pařezu — celkem ha 109 149,00 Kč
“ Přesazeni rostlin

t8oubenl jamek pro vysazováni rostlin v hornině I až 4 a výměnou oOdy na 50 %
~“ Piotebsi substrát na 50% výměnu - objem divy =1/4 Ir d2 a 0,021 m3 a toho 50% je 0,011 X 29 (počet děr) = 0,319 m3, včetně ceny ‚n3 0,319

Viavednuli dřeviny k přesazeni bez balu, v rovině nebo ve svahu do 1:5, křevin ks 29 500.00 Kč 14 500,00 KČ

4 350,00 KČ
191,40 KčVýeadks dřeviny a balem (přes 200 do 300 mm), vČetně zalili ks 29 150,00 KČ 4350,00 Kč

Vyr‘ednuli dřeviny k přesazeni bez balu, vrovině nebo ve svahu do 1:5, stromů prOsněni kmene do 0.lm ks 1 2 000,00 KČ 2000.00 Kč

29 150.00 Kč
600,00 Kč

ks
ks

m3

308.00 Kč

ks
ks

300,80 Kč
3)0,00 KČ

0,135

3ks

300,00 Kč
600,00 Kč
75,00 KČ
75,00 KČ
80,00 Kč
10,00 Kčks 3 30.00 KČm2 1 4000Kč 4008KČ

m2 1 40,00 Kč 40,00 Kč
ks I 3800KČ 3800Kč

‘ 25 610,40 Kč

ks 4466 1500Kč 6699000KČ

m3 49.126 800,00 KČ 29475.60 Kč

ks 4465 1500KČ 6699000Kč
‘ m2 1554 1500Kč 2331000Kč

mS 155,4 600,08 Kč 93 240.00 Kč

ks 4466 280 805.60 Kč

ks ] 554 3000 KČ 16620.00 Kč

m3 6,094 600,00 KČ 3 656,40 Kč

..‘, ~ m2 88 132000Kč

m2 88 15.00 Kč 1 320.00 KČ
m3 8.8 600,00 Kč 5 280,00 KČ
ks 554 2819640Kč

ks 2 158,00 Kč 300,80 Kč
ks 2 150.00 Kč 300.00 Kč

m3 0,27 600,80 KČ 162,00 Kč

ks 2 50,80 Kč 100,00 Kč
ks 2 50.00 KČ 100.00 Kč
ks 2 6500Kč 13000Kč
ks 2 ~j~,08 Kč 20.00 Kč
m2 2 40.00 Kč 80.00 KČ
m2 2 40,00 Kč 80,00 KČ
m2 2 15,00 Kč 30,00 Kč
m3 0,2 600.00 KČ 120,0) Kč
ks 2 38,00 Kč 76,00 Kč
ks 2 149808KČ

ks 97 30)00 Kč 20 100.00 KČ
ks 97 300.00 Kč 29 100,00 Kč

m3 13.1 600,00 KČ 7 660,00 Kč

ks 97 75,00 KČ 7 275,00 Kč
ks 97 75,00 Kč 7 275,00 Kč

~. ks 291 ~_‚~‚~Q)~č 2328000Kč
ks 291 10.00 Kč 2 910.00 KČ
m2 97 40,00 Kč 3 880,00 Kč
m2 97 40,00 KČ 3 688,0) Kč
m2 89 15.00 KČ I 335,00 Kč
m3 8,9 680,00 Kč 5 340,00 Kč
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~‘‘us belem do jamek a 50% výměnou půdy vč. náhredniho substrátu —celkem ks I I 124921,OOKč

~j‘~frězovánlm v rovině
V rovině

- ltjávrlikt strojně (v rovině nebo ve svahu 1:5) včetně přiraey p(aiy. oseti, zapraveni a urovnáni povrchu hladkým válcem
~~~jjonřea~H6ttfll směs) pil výsevku 250 kglba = 250 a 1,1 = 275 kg, včelně dopra‘y

t,rávntku 5 rozproalřenlm nebo s rozdělenlm — umělým hnojivem na tiroko

~~rj~~ilvo(3o gÍm2 = 0,03 X 11020 = 330,6 kg). včelně ceny dopravy materiálu
tr~~yrěný~ploch vč. zaliti (strojně . poaečenlm, nakypřenlni a odslrantnlm napedávek a posečeně trávy, naloženlm na dopr.

..M,~‘a‘1 na skládku (do20 lva) _____________________________________________________________________
j~jjjhrsdnickým zpěsobern včetně ceny osiva — celkem

r ‘l7~,...kr..,en I křldlatky (Revnoutria a bohemlcal _na krvI! nákladů bude n‘nsžito imco! a rezervy rozooátu
‘—J~~~9‘nieveleni p~v před založenlm kullury nebo távniku o výměře přes 20 m2 — poslilkem na široko (orovedano dvekátl

j~dávka 31!ha = 3 a 0.0654 = 0.2 I + ne hnlzdovilou solikaci 3 a 0.0342 a 0.1 II. včelně ceny dopravy materiálu

~~iTiki8lnv a Pobytově louky celkem
‘~0ráca

~Z. ~a~änlcktrn způsobem včetně ceny osiva a orval seče
~ijov;lI~I‘~!~55lože1Mm kultury nebo Iávnlku o ‚4n,iře přes 20 m2 — polttkem ne tiroko m2 11 020 1,00 Kč 11 020,00 Kč
~ 3 X 1,1 = 3,3 I). včetně ceny dopravy materiálu I 3,30 300,00 Kč 990,00 Kč

~ ‘ ne hloubku přes 50 do 150 mm. odstraněni odumřelé kultury včelně likvidace a akládovánl odpadu m2 11 020 3,00 Kč 33 060,00 Kč
~‚jhl »merle a pozemku a odklizenim na hromady na vzdálenoal dolO m nebo hnaločeni na dopmvni prostředek — sebránlm do 15 m3 3000 450000 Kč

‘ 15000Kč ‘

~.ĺubn;~n;;lož~ňrávrItcu — plotně vrstva 0,02 m = 0,02 x 11020 a 220,4 m3, včetně ceny dopravy maleriálu m3 220.4 400.00 Kč St 160,00 Kč
‘,~íz~i~0pnýI!‘ zCrodrušnl v rovině přes 0,10 do 0,15 m m2 11020 5,00 Kč 55 10000 Kč

m2 11020 100Kč 1102000Kč
m2 11020 14 00 Kd 154 2eo.00 Kč
kg 275

m2 11020 100Kč 1102000Kč

kg 330,6 25,00 Kč 8 265,00 Kč

m2 11020 1102000Kč

.- 1,00 Kč

0,275

ha 1.1 40666000Kč

65,00 Kč 17 875,00 Kč
2 000,00 Kč 550,00 Kč

Ľ
—

__________ m2 684,0 1,00 Kč 664,00 Kč

- - - I - 0,3 30000Kč 90,OOKč
~kultury poslilkem hnlzdovitě na rovině (provedeno dvakát) m2 342.0 1,00 Kč 342,00 Kč

50858enl na hloubku přes 50 do 150 mm, odstraněni odumřelé kultury včelně likvidace a skládovánl odpadu m2 684.0 3,00 Kč 2 052,00 Kč
hadi twaini křfdlatky (Reynoutria a bohemica) celkem m2 342.0 3 188.00 Kč

~j~!miOL!Jiamenivem v lokalitě Šlědřik
pace~‘int zánosů provedených na sucho a natoženlm na dopravnl prostredek (plocha k odtěženi 1813 m2 a hloubeni do 0,3 m = 544 m3 m3 544 250,00 Kč 138 000,00 Kč
—~. .
~.‚s‘5tjžerlěho materiálu do 20 km na misto uložiště (55 konlejneni PolO m3 ) ks 55 1 500,00 Kč 82500.00 Kč

~j‘~ěženéEomatiiiátu do 20 Iou na mialo uložillě — akládka ks 55 1 500,00 Kč 82 500,00 Kč

Doyezmaleriáiu do 20 km na miato (55 kontejnerů polo m3) ks 55 1 500,00 Kč 82500,00 Kč

~m na plochu 1813 m2 a 544 m3) m3 544 350,00 Kč 190 400,00 Kč
1~~[~jmij~achopných z&odněnl v rovině přes 0,10 do 0,15 m m2 1813 5,00 Kč 5065,00 Kč

obděláváni hmbánim v rovině ((icon proveden 2x) rn2 3625 1,00 Kč 3 62600 Kč
hntitůttÝ lokalitě ščědřik — celkem 586 591.00 Kč

—C
Navezeni úrodné ornice na Pobytovotj loaku

Dovoz maleriáu do 20 kin na miato (18 kontejnerů polO m3) ks 18 1 500,00 Kč 27 000,00 Kč

~f~~záomice (0.05 m na plochu 3545 m2 a 177,25 m3), včetně ceny dopravy materiálu m3 177,25 350,00 Kč 62 037,50 Kč
~s!~nlzer~emin schopných cťrodněni v rovině přes 0,10 do 0,15 m m2 3545 5,00 Kč 17 725,00 Kč
obděláváni p&iy hmbánim v rovině ((icon proveden 2x) m2 7090 1,00 Kč 7 oao,oo Kč

113 852.50 kč
2 308 50 1.90 Kč j

‘a haldě dřeviny bude indivIduálně posouzen rozsah navrhovaného zásahu



~t~lkeřiT~ez DPH

KČ
KČ
<6
KČ
KČ
KČ

KČ I

322083,Q0KČ~
2 306 501,90 KČ1
2 630 58490 !~~j

7891755KČ)
131 529,25 KČ1

2 641 031 ‚69 K~J

R E KAP ITU LAC E

‚rH

. .

Ac~



Výkaz výměr mlatové cesty

Akce: Projekt revItalIzace sldelnl zeleně v obcI Psáry - DPS
Mlatové cesty

I tj I pDčet Cena za ti. I celkem
:h~eSt -

~latové cesty specinkace MLI (VČ. materiálu, přesunu hmot, práce) m2 641 470.00 KČ 301 270 KČ
‚Ý obrubnlk ML2 (vč. materiálu, přesunu hmot, práce) m 1379 18000 KČ 248 220 KČ
~hcest-ceIkem 549490KČ

REKAPITULACE MLATOVÉ CESTY
)PH MLATOVÉ CESTY

I Kč I 1153e2.90Kč

r
F

rr~WH
Kč
Kč

549490,00 KČ
I 549 490.00 Kč



Harmonogram prací — Příloha č. 2
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Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybnikářství, lesnictví a myslivost
Nakládáni s odpady (vyjma nebezpečných)
Velkoobchod a maloobchod
Provozováni kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízeni, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Poskytování technických služeb

09.07.1992

2. Výroba, obchod a služby neuvedené vpřílohách J až 3 živnostenského zákona
Obor činnosti: Poskytováni sh‘žeb pro zemědělství, zahradnictví, rybnikářstvt lesnictví a myslivost

Umístění: areál zahradnictví u NH, parc. Č. 1017120
Adresa: 719 00, Ostrava - Kunčice
Identifikační Číslo provozovny: 1003152414
Zahájeni provozování dne: 28.04.2003
Adresa: U Dálnice 184, 739 21, Paskov
Identifikační číslo provozovny: 1003152431
Zahájeni provozování dne: 11 .03.2009

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Umístění: areál zahradnictví ii NH, parc. č. 1017/20
Adresa: 719 00, Ostrava - Kunčice
Identifikační Číslo provozovny: 1003152414
Zahájení provozování dne: 28.04.2003
Adresa: U Dálnice 184, 739 21, Paskov
Identifikačni číslo provozovny: 1003152431
Zahájeni provozování dne: 11.03.2009

Obor činnosti: Poskytování technických služeb
Umístěni: areál zahradnictví u NH, parc. č. 1017/20
Adresa: 719 00, Ostrava - KunČice
Identifikační číslo provozovny: 3003152414
Zahájeni provozováni dne: 28.04.2003

r
Í

‚J
.V • ~ V, . rJ.z verejne cash ‘2ivnostenského rejstriku

Platnost k 06.10.2014 17:40:56

Petr Vykrut

Ĺ
[‘

Jméno a příjmení: Marek šeliga

20.05.1974

[ Qbčanství Čüká republikaBydHště: UHaldy 1616/68, 700 30, Ostrava - HrabŮvka
.31db: U Haldy 1616/68,700 30, Ostrava - Hrabůvka
identifikační Číslo: 47165006

Živnostenské oprávnění č. J

Předmět podnikáni: Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávněni: 22.10.2007

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou
‚ Odpovědný zástupce:

Živnostenské oprávněni č.2

Předmět podnikáni:
Obory činnosti:

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Doba platnosti oprávněni: na dobn neurčitou

Provozovny kpředmětu podnikání číslo

Výroba, obchod a služby neuvedené it přílohách I až 3 živnostenského zákona

Vznik oprávněni:

LÄ‘
- 1 Zvw2.$ WEB 004W032

2‘:



ĺ~ Seznam nejvýznamnějších služeb provedených za poslední 3 roky

4

~ ~s~nL~b. C

IF Referenční služby
~ Referenční služba č.1

Národní památkový ústav, územní odborné 4
Název a sídlo zadavatele: pracoviště v Josefově ~g.

Regenerace zeleněv parku Státního zámku Hrádek u L
Nechanic, národní kulturní památka-arboristické
ošetřeni dřevin, káceni dřevin, řešeni porostů, výsadba ~

‚ Předmět zakázky dřevin a založení lučního trávníku na 2ha
Rozsah zakázky vč ceny bez DPH 4817416,-Kč
Místo plnění park zámku Hrádek u Nechanic
Termín (doba) plnění. ~ 6/2011-8/2012
Kontaktní osoba, kontaktní
informace: Ing Jiřina Jelinková, tel 725 716 247
~ @Wě~č~í jflřil6ženo

Referenční služba č. 2
Nazev a sidlo zadavatele: Město Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr ‘~ft~‘

‘ Výsadba izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od

F Předmět zakázky ‚ dálnice D5 v katastru města Králův Dvůr

~

F—

-

~

~ Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22
Název a sídlo zadavatele. Turnov

Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově, Pěstební .

~ opatřeni, Asanace - Kácení dřevin, Výsadba stromů a
Předmět zakázky keřů, herní prvky, mlatové cesty
Rozsah zakázky vč ceny bez DPH 4 260 064,- Kč
Místo plněni: Turnov! Termín (doba) plněni od 2/2012 do 11/2012
Kontaktní osoba, kontaktní
informace: Ing Miloslava Šipošová, tel: 481 366 153

Osvědčení je přiloženo

Zg.

Rozsah zakázky vč. ceny bez DPH
Místo plnění:
Termín (doba) plnění:

~ Kontaktní osoba, kontaktní
~ informace:

~fl,‘ ~‚~

Referenční služba č. 3

h~
L

—~iz
‚.

-‘~

‚-?

3 666 062 Kč bez DPH, Kácení stromů, arboristické ošetření
stromů, odstraněni náletů, výsadba alejových stromů,
výsadba odrostků, výsadba keřů, založení trávníku
Králův Dvůr
9/2013 — 10/2013

Petr Vychodil, tel: 311 652 036
~ -



.
<

W
N

<

(D<
.-;



za rostlinný n‘aterlái

‘--ý název

ola~netdea

Výkaz výměr sadové úpravy

Akce: Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry - DPS

g~oIatan&dea Royal Red‘
raacchaiinuiii
—“ax cornea ‘Brblu‘

Český název

lavor mléčný
lavor mléčný

výsadbová
velikost

počet
kusŮ

Cena za kus

14— 16
14—16 3 1 514.00 KČ

10

cena celkem

3 048.00 KČ
4 54200 KČ

30 460,00 KČ. . lavor alřlbrný 14— 16 1 1 776,00 KČ 1 778,00 KČ.

‘irovec Červený 14—16 5 3 046,00 KČ 15 23000 KČ
~j~ncaa olše lepkavá 14—16 7 1 514,00 Kč 10 596,00 KČ
1~ndula bříza bělokorá 14—16 8 1 514.00 Kč 12 112,00 Kč

a laevlgala ‘Paula Scarlet‘ hloh obecný 14— 16 6 2 03000 Kč 12 180,00 KČ
; ‘Ro~elilj jabloň 14— 16 3 2 292,00 Kč 6 876,00 Kč

~. ‚qgja ‘Van Easelluno iabtoň 14—16 11 3400,00 Kč 37400.00 KČ
~ ~ajlurn ‘Plena‘ lřešeň ptaČl 14— 16 9 I 776,00 Kč 15 98400 Kč
~ robur dub lebi‘ 14—18 7 2 292,00 Kč 16 04400 Kč
~. ‘~j‘~ia lIps ardČilá 14— 16 21 1 514,00 KČ 31 794.00 Kč
F‘ jj~~ala ‘Erecla‘ lipa ardtllá 14— 16 3 2 615.00 KČ 7845.00 Kč
~ *aua minor jilm habrolistý 14—18 3 1 514,00 KČ 4 542,00 KČ
~‘ ~.alejovélao typus balen‘ — celkem 97 207 383.00 KČ

~
~ aiixdeoldua modřín opadavý 150—200 2 1 412,00 KČ 2 824,00 Kč
.. ~‘sbalem—celkem 2 2824,00‘«

~ Kels nekontejnerované — na živý plot
~F‘ calpiaua batulu, živý plol habr obecný 30—40 331 25,00 Kč 8 275,00 KČ
~“ uab‘sjm ‚edgare ~ačl zob obecný 30—40 223 20,00 Kč 4 460,00 KČ

~ ‘3~ekonteJnerované — na živý plot - celkem 554 12735,00 KČ
.“- Keře a půdopokryvnó rostliny
“ setech lhunbe‘qii dllšřál Thunbergův 30—40 11 16,00 KČ 176,00 KČ

~‘-, 5eteds lhunbe‘raii Bagatetle‘ dttřál Thunbeigův 30—40 48 173,00 KČ 8 304,00 KČ
~O“ Cs,cgeda X dandonenala oltachot«ldlec clandonaký 20—30 69 20,00 Kč 1 360,00 Kč

í— Correa alba ‘Amenleomarglnala‘ avlda bIt 40—60 3 20,00 Kč 60,00 Kč

r Col050aaČordammari akatnik Darnmarův 20—30 49 16,00 Kč 784,00 Kč
F“ Coionaaater dammed ‘Coral Beauty akatntlc Darnmerův 20—30 439 16,00 K 7 024,00 Kč
F‘ Coloneaater llorizonlalis skatnlk vodorovný 40—60 14 16,00 Kč 224,00 Kčr ceabaagmcijis lr~ukněžný 20—30 15 30,00K 45000Kč
“ rioaymlsa ewopaeua bralen evropský 40—60 14 16,00 K 224,00 Kč

Chaenomeles X auperba kdouloveo nádherný 40—60 2 45,00 K 90,00 Kč
‘F‘S ~‚yohla xlntanaae‘jia zlalice proautdnl 60 —80 13 25,00 K 325,00 Kč
.~ ttpedcwn calyc/nurn třezalka kalitkalá 20—30 20 35,00 K 700,00 KČ

: ‚Junlp00Js llorizonlaljs ‘WIllonli‘ alovac polehlý 20—30 351 45,00 K 15 795,00 Kč
Lapandula angusčifolia levandule úzkolIstá KID 25 15,00 Kč 375,00 KČ
tanine,, ouha zImolez iealdú 20—30 81 1800 Kč I 208 no KČ

S

~onicora glaača
o~tJ~chjphua coronarius
‘liysocarpus opuhýorhus ‘Dlabolo‘
‘lolia rnuoo ‘Onom‘
‘olanthlla Ů‘ullcoaa
‘o‘entulla hrellcosa ‘Sn~v8ake‘
‘ata pasrpuroa
ails repenz asp. rosmarinlfotia
alte relicujala
ai‘aoa x acura
ráaea betisflfouia -

okaea X bumalda ‘Anlhony Wateseř
baea ~rburnalda ‘Goldtamď

zimolez kloboijkalý
ousboe‘4 v6ncový
tavola kalinolialá
bornvica kleč Gnom
mochna ldovilá
mochna ldovulá
vita putpurová
vita plazivá roznaarýnoliatá
vata alřnalá
lavolnik výaiačný
lavotnik biizoliatý
lavolnik nlzký

plmoa x vanhoutlel
laos iaoonlca
lbaea faponlca ‘Little Princess‘

lavolnik nlzký

áaea laoonica ‘GoTdao‘ Princess

20—30
60—80
40- 60
20—30
20—30
20—30
33—40
33—40
30—40
40—60
20—30
20—30

lavolnik van Houtle&~

70
10
54
16

236
15

199
190
386
174
152
89

lep‘lanandra larisa Criapa
Sy~ohaícaipoa X clýenaukii ‘Hancock
Vlnce minor

25,00 Kč
3500 Kč
20,00 KČ

240,00 Kč
16,00 Kč
16,00 Kč
16,00 KČ
10,00 KČ
20,00 KČ
25,00 KČ
16,00 KČ
16.00 KČ

lavolnlk laponský
lavolnlk laponský

1 750,00 KČ
350,00 KČ

1 080.00 KČ
3 64000 Kč
3 776,00 K

240,00 Kč
3 184,00 Kč
3040,00 K
7720,00 Kč
4 350,00 Kč
2 432,00 Kč
1 424,00 K

korunatta klaná

~jkifijžaróétlliůiý materiál bezDPH

oánielnlk Chenaullův

20—30

brčál rnentl

40 ‘ 60
73

20—30
12

Kiře a půdopokryvnié rostliny — celkem ‘

16,00 KČ

20—30
135

20,00 Kč

20—30
13

1 168,00 K

16,00 Kč

20—30
56

240,00 K

16.00 Kč

20—30
425

2 160,00 K

16.00 Kč

Kb
471

208,00 K

20.00 Kč

536

896.00 K

16,00 Kč
8 80000 K

4485
15,00 Kč

7 506,00 K
8 040,00 K

99 141,00 K‘
522083,00K

I



cens za . celkem

yjeed stromu v Intravilánu, měr kmene 50-60 cm - celkem
tl ab‘oniu v intravilánu růnir kmene 80—90cm

Mkani stromu v ovině nebo svahu do I 600 900 5ml vč. odvozu dřevni hmo
odutrviénl ‚to ri~něru 800.900 mm do hloubky ‚nin. 30 cm, vč. hkvidaca ěženěho od

za

— Li
~ stromů

antomu V intravilánu ěr lotione 10 - 20cm
~‚pi stromu v rovině nebo svahu do 1:5 do 200mm ‚U klotene, vč. odvozu dřevni hmo ks 106 I 50000 Kč 159 000.00 Kč

elráslěni řezu o rřsněru do 200 nun do hinu min. 30 cm r&něnj kmene, vč. likvidace ěženáho od du ks 107 500,00 Kč 53 500.00 Kč
~jampo pařezech dovezenou ornici shrubým urovnáním povrchu zasypávlny ph pnCm,ěnj pařezu přes 100 do 300mm, vč ceny ornice ks 107 15000 Kč 18050,00 Kč

‚b-omu v Intravilánu měr katem. 10-20 cm - celkem ks 22553000 KČ

sMát“ antonio v intravilánu, ér kmene 20— 30 cm
p.4ceni skvrnu v rovini nebo svahu do 1:5 200- 300 mm. vč. odvozu dřevní hmo ks 22 1 800.00 Kč 39 600.00 Kč
~4ni řezuo rcsněru200.300nimdohlou nin.30cm vč.likvidacev~4ěženóhood du ks 22 60000Kč 1320000Kč

~Jam po pařezech dovezenou ornicI s hrubým urovnánim povrchu zasypávky ph pnťsněnj pařezu přes 100 do 300 mm. vč ceny ornice ks 22 200,00 Kč 4 400.00 Kč

~~„M stornu v Intravilánu růměr kmet,. 20-30cm - celkem ks 5720000 KČ
5rJ stromu v Intravilánu, ‘ ér kmene 30 —40 cm
pvjiceoi stromu v rovině nebo svahu do 1:5 300- 400 mm. vč. odvozu dřevní hmo ks 4 4 000.00 Kč 16 000.00 Kč
~t-en4nI řezu o ‘ ěns 300 - 400 mm do hlou min 30 cm . vč. likvidace vytěženého Od rtu ks 4 800,00 Kč 3200.00 Kč

1yp jam po pařezech dovezenou ornici s hrubým urovnánu povrchu zasypávky p8 průněru pařezu přes 300 do 500 nun, vč centy ornice ks 4 300,00 Kč I 200,00 Kč

atomu v Intravilánu mjr kmeti. 30-40 cm - „lkm ks 20 450,00 KČ

sM«~t stromu v intravilánu, (‚tiár kmene 50 50 cm
p-urani stromu v rovině nebo svahu do 1.5 500. 800 mm. vč. odvozu dřevní tono ks 1 8000,00 Kč 800000 Kč
ortas‘anénl řezuo ěw500-600mmdohlou min.3ocmvčhkvidace ěženéhood du ks 2 250000Kč 500000Kč
zaypjam po pařezech dovezenou ornicís hn‘bym urovnáiim povrchu zasypávky Pt pr&n‘nj pařezu přes 500 do 700 mm. vč ceny ornice ks 2 500,00 Kč 1000,00 Kč

ks 14000,001(5

ks 1 1600000Kč 1800000Kč
ks I 500000Kč 500000Kč

~yp jani po pařezech dovezenou mmcl s hrubým urovnánitn povrchu zasypávky p8 pr&neru pařezu přes 700 do 900 mm, vč ceny ornice ks 1 1 000,00 Kč 1000,00 Kč

stromu v IntravIlánu, měr kmene 50-90 Cn‘ - celkem ks 2400000 Kč
stcendstomů—ceokem ks 34415000KČ

‘ stromů
- ‘ z kal ode I.‘ včelně kkv.dace dřevní hmow naloženi odvezeni a skládkování ks 46 3 500 00 Kč 161 00000 Kč
- ‘ z kat rte II,‘ včelně likvidace dřevni hmo naložení odvezeni a skládkováni ks 13 4 50000 Kč 58 50000 Kč

pjj~.ý prořez kat00one Ill.‘ včetně lmnvidace dřevni h neloženi odvezeni a ekiádkováni ks 8 800000 Kč 6400000 Kč
~ prořez kalegonie iV. včelně likvidace dřevn kino naloženi odvezeni a skládkování ks 0 500000 Kč 000 Kč

etronlú—celkem ks 233560001(5
Odanenl náletu do 10 cm ‚Ornátu kmene ne řezné . řezu

Odsbaneni nevhodných dřevin s plošným rtizovánim kořen‘0 do hloubky min, 20cm.. v rovině nebo svahu do 1:5(0 prCtn‘ru kmene 2 io~ 49 10000 Kč 109 14900 Kč
~au) do 100 mm s odkuizenirn vytěženě dřevni hmoty ne vzdátenost do 50 m. s naložením na dopravní prostředek a skládkováním) ‘ . ‚

Odttreninl náletu do 10cm měn, kmene ne Peni‘ poole řezu.. celkem ha 109149,00 Kč
Pt.aasenl rostlin

nutí dřevl k eazeni bez balu v ‚ovině nebo ve svahu do 1:5 klovlo ks ~2 50000 Kč 1450000 Kč
liaáenl omak vysezování roslkn v hornine I až 4s~na 50% ks iz 150,00 Kč 4350,00 Kč
Pěltabnl substrát na 50% výmenu. objem díry =114 so d2 0,021 m3 z loho 50% je 0.011 a 29 (pote‘ děr) = 0.319 ma, včetně ceny m3 tw 600,00 Kč 191,40 Kč

~ badřev sb&em(přes200do300mmvčg~j ks ‘ 15000Kč 435000Kč
uh dřeviny kpřesazeni bez belu, v rovině nebo ve svahu do 1:5, stromů pnniěru «stene do 0,lm ks 2000.00 Kč 2 000.00 Kč

Vn~ dřeviny a baleni velikost balu řes 500 do Srgn včetně zatmí ks I 300,00 Kč 30000 Kč
lthisenl mek rosazovánlroeuinvhornměIe4svým‘neup~na60% ks I 30000Kč 30000Kč
Pislebni substrát na 50% výměnu ‘ objem díry ~lI4 ‚T d2 = 0,27 m3 z lotto 50% je 0.135 xl (počet děr) e 0,135, včelně ceny dopravy m3 0,135 600,00 Kč 81,00 Kč
láotvenidřevi VerniavicekCjy dálkskďjů řes2mdoam ks I 7500Kč 7500Kč
Osazení k~dů k dřevině s uv&ánim a inalalací pIIčs‘tků (dilky kCiů řes 2 m do 3 m ks 1 75 00 Kč 75.00 Kč
Cena kidů a řIčnlků k dřevln&n děl do 2 m 3 ks k ě dřevině ‚ vteklI ceny dop~~ maiertát« ks 3 80.00 Kč 240.00 Kč
Caiazaů,azek 3ksk adnédřevině včetněcenydo vymaleděiu ks 3 1000Kč 3000Kč
Steloveni obněj kmene v ni vrstvě na rovině nebo svahu do 1:5 m2 1 40.00 Kč 40.00 Kč
Cena ne zhotovení obalu, včelně ce do melarielu m2 I 40.00 Kč 40,00 Kč
Řezsvomů ‘chovn I ekefovást do4mvčemělikvudaceaožjadkováníod u ks I 3800Kč 3800Kč
PřelazenI maIn - celkem 26 610.40 KČ
‘tfledb~,~on~jnerov‘ho keys
hloubeni emek rovysazovánurost9nvho‘rinělaž4svý~~,~~50% ks 4466 1500Kč 6899000Kč
Pěslebntí substrát na 50% výměnu ‘ objem dity ~lM so d2 = 0,021 m3 z toho 50% je 0,011 a 4466 (počet děr) e 49.126 m3. včelně ceny m3 49,126 600.00 Kč 29 475.60 Kč

‘sadba dřevin s baleoot ~of~t200 do 300 mm) včetně zaliti ks 4466 1500 Kč 6699000 Kč
Mulčování ‘,yzeze‘ých rostlo (na rovin‘ nebo svahudo 1:5). včetně door5~ m2 1554 1500 Kč 2331000 Kč
Cena mulčovaci k‘ ocha molče 1554 m2 x vrtsva mulče O lOm 1554 m3 včetně co d maleriálu ma 155.4 600 00 Kč 93 240 00 Kč

‘ dbe konta nerověho keře do jamek 5 50% výmenou ů vč. náhradnIho substrátu — celkem ks 4466 250605,60 KČ
dbalivěho lotu

‘sadba nekontej ksředoŽiváh~ně~«p~ na 50%, vč. hloubeni amek vč. zaliti ks 554 3000 Kč 1662000 Kč
Pěstebni substrát na 50% výměno, objem díry 114 iv d2 e 0.021 m3ztoho 50% je 0.011 X 554 (počet děr) 6,094 m3, včetně ceny m3 6.094 600.00 Kč 3 558.40 Kč

Řeze tvarování ti ‘ch~tilIcy~p~5m), včetně likvidace a skládkování odpadu m2 68 1500 Kč 1320,00 Kč
Mulčováni nyds rosllin (na rovině nebo svahu do 1:5), včetně dopns‘.y m2 68 1500 Kč 132000 Kč
Cenamuičovrjk‘ emulče68m2xvrtsvamu~o1omes8mě včelně do metenielu m3 8,8 60000Kč 526000Kč

dbaživěho lotu—celkem ks 554 2319640KČ
db. stromu a balám

. badřevinysbalem(vel~osl~~ sSOOdoSOOmmvčetnězslilí ks 2 15000Kč 30000Kč
Ilcubeni jamek pjp~‘sazováii rostlin v hornině I až 4s ‚4měnou p~y na 50% ks 2 15000 Kč 30000 Kč

~~tsUbe1ub na 50% výměnu- objem dity =1:4 1° d2 e 0.27 m3 z toho 50% je 0.135 a 2 (počet děr) 0,27 m3, včetně ceny dopravy ~ 0.27 600,00« 162,00 Kč

lkciveni dře‘ yIn‘ jdětka,krjůdo2ni ks 2 5000Kč 10000Kč
Osazeni křiŮkdřevjnjs ‚‘vázáním (~)ykCiÓdo 2 m), včelně dopravy ks 2 5000 Kč 10000 Kč
Cena kCjů k dřevináns dál ‚~j~flkpfladn‘ dřevině ks 2 6500 Kč 13000 Kč
Cena za úvazek (f~ j~j~‘4ně vč!tnědopny~ ks 2 1000Kč 2000Kč
Zhotovení obalu listene v jedné vrstvě (na rovině nebo svahu do 1:5) m2 2 4000 Kč 8000 Kč
Cena na zhotoveni obalu, včetně dop(~Dt m2 2 4000 Kč 80 00 Kč
Mulčováni vysazených rostlin (ne rovině nebo svahu do 1:5 m2 2 1500 Kč 3000 Kč
Cena mulčoveci ků (p!p~ta muka 2 m2 a vnlsva muice 0.10 mu 0,2 m3). včetně dopnu m3 0.2 60000 Kč 12000 Kč
Řazstromů ‘dsovnfltnl~yakeřověst do4m včetn‘likvidaceaskoádkovániod adu ks 2 3800Kč 7600Kč

db. stromu e balám do mek s 50% vý~ri‘~pu půdy vČ. něhradnlho substrátu - Celkem ks 2 149800 Kč
......~jeI~ajeJováho stromu s balám

~ dbadřevi sbalen1(vetkostbalupřes~o~dooo0cm.~lnizelet ks 97 30000Kč 2910000Kč
kloubení mekpvysazovánirostllnvhornloěI~4syý,00~~50% ks 97 30000Kč 2910000Kč
Pěstabni eubstrel na 50% výměnu- objem dIty ‘114 Iv d2 . 0,27 ma z toho 50% je 0,135 X 97 (počet děr) = 13,1 ‚ včetně ceny dopr.“y 7 00
hilatetlálu ‘ 60000Kč ‘

Ikotvenidřevi Iřemiavicek‘ d&kak0ů řes2mdoam ks 97 7500Kč 727500Kč
Olazeni kidůk dlevtně 5 uvázánu s inatatacl ~jyk‘dďj řev 2 m do 3m ks 97 7500 Kč 727500 Kč
Cena kCjůs ttčniků k dřevin&n di do 2 m 3 ks k ~ě~jně~pyp~ mete.láiu ks 291 8000 Kč 2326000 Kč
Cena za úvazek 3ks k edné dřevině), včetně ceny door!~y materiátu ks 291 1000 Kč 291000 Kč
Zholovení obalu lotione v ně vrstvI (na rovině nebo svahu do 1:5) m2 97 4000 Kč 388000 Kč
Cena ne zholovan‘l obalu včetně co do metenlálu m2 97 4000 Kč 368000 Kč
Mulčováni vysazených rostlin (na rovině nebo tvahu do 1:5) nt2 89 1500 Kč 1335,00 Kč
Cena mulčovacl k‘y(plocha mutče 69 ni2 X vflsva molčan mv R O mit ‚v.,,.‘ m-—i,—.,



~~mů~chovný (ŠDi~ a ke~v6 s~omv do 4m). včetně ILkvidace a skI~kov~t ~oadu I 97 I $800 Kč1 3 6~.00 KČ1

HG‘



ks . 91 124921 00KČ

stromu abelem do jamek s50% nod pO~y vč. náhradntho substrátu - celkem
b4vilěku zahradnickým úsekem včetli cen osiva a první seče

elenl založen m kultu nebo t*gniku O ‘měře přes 20 m2 -posttketOt na široko

‚tldd dávlca3fl~3XI 1 33 včstněcen d os maleriáiu
. na hloubku tea SOdo 50mm odstraněni odumřelé kultu včetli‘ likodace a sldádovánl do

kamene z pozemku sodldlzefl mna hromady na vzdálenost dolom nebo hnaložefll na dopravnu prostředek - asbrtllOn do 15

substrát na založeni toávolku plomb vrstva 0 02 m 002 X 11020 a 2204 m3 včetně dop~!,r mateddu
• zemlOtch zútdnsnlvrovině sOlOdOOlSm

‘ frizovátiim V rovině
hrabálim v rovinO

bávnuku strojně (v rovně nebo ve svahu I 5) včetně pňmvy pay, oseli, zapraveni a urovnáni povrchu hladkým válcem
pvniho osiva (FIflulni smis) pň ~sevku 250 kglhs a 250 X 1,1 a 275 kg, včetni dopra‘y

nebo trávniku a rozprostřeoifll nebo $ rozdiieninn — uvnělýon h ivem na široko
hnojivo (30 glooi2 a 003ml 1020 a 330,6 kg), včetně Cany dopraty malenálu

~anvněných ploch vč zasu (strojně. posečenutn. oskypřenim a odttaněnlm nspad*Jek a posečené trávy, nsložeoinn na dopr
a odvozem na skládku do 20 kill

uávfltlOu zshnadlttc : úsobeni včelně cen osIva - celkem
h „vanil klid Rs notiti. a~ y~j~ý~~ a~z raze

od even1 ‘ ~ *enim kuluoy nebo I a20 m2 - tikem na tiroko
oe‘tlcld dávka 3Woa a 3x0 0684 a 02 I ‘ na hnizdovitou J~!L3X~s342aOIj) včetně ve do

založeni založeni kultu stikem hnlzdovitě na rovině edeno dvakát
na hloubku 5 SOdo 150 town odsflninl odumřelo kultu včetně likvidace a sldádováli od ti

Ii Invwit kI1dlatlIyj~y !~!jboheln1c!) - celkem
zenli skameilivem v Ooksatě ŠtédlIk
I zánosů proved ‘cut na sucho $ naloženiin ned ravni roslředek (plocha k odtěženi 1613 m2 = hloubeni do 0,3 m 544 m3

vytěženého oo‘aletiálu do 20 kin na mislo uložilI8 (55 konlejnerCi po IQ m3 )
ěžeoěho materiálu do 20 hiv‘ os misto uložiště — skládka

materiálu do 20 kin na mlsto (55 kontejnerů po 10 m3)

Ůrodnáo(OllCe 03mnapOocttuI813n2a~ms
zemin ‘chz&odněnivrovině řesolOdoOlSm

I ‘ hrabánlnl v rovině Citon roveden 2x
nlsulivlOkaltti tidilk —celkem

I úrodná ornice ne p louku

)‚ezlrlstewiálu do 20 lov‘ na misto (IB kontejnerů POlO nv3)

&odná ornice 005 mna lochu 3545 oo‘2 177 25 m3 včetně ceny dopiaw mateflatu
třenlzeminsdi ‘ zr~odninivrOviněP~010d00lsm

‘ hrabánlm v rovině Citon roveden 2v

isilenl kluci zPek lou - celkem
Ulam za

100 Kč
30000Kč

300Kč

15000Kč
40000 Kč

500Kč
100 Kč
100Kč

1400Kč

300 00Kč
100Kč
300Kč

33060 00Kč

4 500,00 Kč

6816000Kč
5510000Kč
1102000Kč
11 02000 Kč

154 280:00 Kč

m3 544 250.00 Kč 13800000Kč

kS 55 150000Kč 8250000Kč

kS 55 150000Kč 8250000Kč

ks 55 I 50000Kč 8250000Kč

m3 544 35000Kč 19040000Kč
m2 1813 500Kč 906500Kč
m2 3626 100Kč 362600Kč580 $91 00Kč

ks 18 1 500,00 Kč 27 000,00 Kč

m3 17725 35000Kč 6203750Kč
m2 3545 500Kč 1772500Kč
m2 1090 100Kč 709000Kč11355250KČ

2 308 SOt 90 Kč

11020
330

11 020

30.00

2204
11020
11020
11020
11020

ha

eno dvakát
matedatti

m2 6840
0.3

m2 342.0
m2 6840
m2 3420

8 265.00 Kč

1102000Kč

406 aSO.00 Kč

684 00Kč
9000Kč

342 00Kč

2 052 00 Kč
3 108 00Kč

lIbid‘ dřevIny buds Individuálně posouzen rozsah navvl‘ovaivěho zásahu



REKAPITULACE

~1.‘iáIbOZDPH ~ 00KČKČ 230850190KČ

maleriál a áce — celkem bez DPH KČ 2630 884,90 KČ
ov n~idod -3% KČ 7691755KČ
u—5% KČ 13152926KČ

bez DPH KČ 2 841 031,69 KČ
KČ 59661668KČ

Č 43 35



Výkaz výměr mlatové cesty

Akce: Projekt revItalizace sidelni zeleně v obci Psáiy - DPS
Mlatové cesty

cena za . celkem

‚otstovk Ce skace Mil ‚‘Č. mated~u unu hmot ráce 47000 KČ 301 270 KČ
~usce obnjbnik M vč mste~äu sunu hmot 180.00 KČ 248 220 KČ

cest - „(kern 543 490 KČ

REKAPITULACE MLATOVÉ CESTY

BEZ DPH MlATOVÉ CESTY KČ 54949000KČ
MzDPH KČ 54949000KČ

KČ 11539 90KČ

P KČ 664 90K



REKAPITULACESADOV ŮPRAVYAMLATOVÉCESTY

5-o.

2 641 031 69KČ
54949000KČ

3 390 621 69 KČ

71200966KČ
410 1 5KČ

~Z DPH SADO ÚPRAW
~z DPH MLATOVÉ CESTY

~‚z DPH

6.6.20*4 Ing. Lsnka Vyhnilková

KČ
KČ
KČ

KČ
KČ

U


