
Objednatel:

Smlouva o dílo č.12014

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

L Smluvní strany

Název: Obec Psáry

Sídlo: Pražská 137,25244 Psáry

Jejímž jménem jedná: Milan Vácha — starosta obce

E-mail: starosta~psary.cz

Telefon/fax: +420 602 754 837 +420 241 940 514

iČ: 00241580

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

Číslo účtu: 23734349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: H — REKULTIVACE, a.s.

Sídlo: Černovice 226, 430 01 Chomutov

Zastoupená: Marcelem Holečkem, předsedou představenstva

K jednání pověřen: Marcelem Holečkem, předsedou představenstva

E-mail: h-rekultivace@h-rekultivace.cz

Telefon/fax: +420 474 625 699

iČíDiČ: 25032739 CZ25032739

Obchodní rejstřík: oddíl B, vložka 1711

Zápis u: Krajského soudu v Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČSOB, as., pobočka Chomutov

Číslo účtu: 129034332/0300

(dále jen „zhotovitel“)



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

11. 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

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

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla dle Čl. 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.

~. Rekapitulace úhrnné ceny za dílo:

- Cena celkem vč. rezervy bez DPH 2 751 485,89 Kč bez DPH
- 21% DPH 577 812,04 Kč
- Cena celkem vč. rezervy vč. DPH 3 329 297,93 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 iíutné náklady k realizaci
předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících aje nabídkovou cenou za provedení předmětu
veřejné zakázky.

4. Nabídková cenaje 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 dokončení části díla (etap), na základě 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.
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7. Splatnost faktur se sjednává na dobu 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platba
bude realizována bankovním převodem v české měně.

8. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle
příslušných právních předpisů, zejm. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších 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; 06.01. 2015

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 ěinit zápisy do deníku.

VIJ. Závazky zhotovitele

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
sepsány zápisy do deníku. V případě zjištění nedostatků určí pověřený zástupce objednatele Po dohodě
se zhotovitelem lhůtu kjejich nápravě. O předání a převzetí díla bude vyhotoven konečný předávací
protokol.

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

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

4. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit stavbu tak, aby nebyl omezen plynulý
a bezpečný provoz v okolí stavby.

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a předpisy požární ochrany.

6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady za spotřebované množství odebrané vody a elektřiny.
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7. Zhotovitel zajistí na své náklady plnou, plynulou a včasnou obecnou informovanost
o případném hrozícím nebezpečí při provádění prací.

8. Zhotovitel je povinen Po dobu deseti let od ukončení realizace projektu poskytovat požadované
informace a dokumentaci vztahující se k projektu, příjemci dotace a pověřeným osobám RO,
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského úěetního 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 ajejich výsadba
• CSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině — Trávníky a jejich zaldádání
• CSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině — Rozvojová a udržovací péče

o vegetační plochy
~ CSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

. CSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin. 2001. 33 s

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

Terénní úpravy související s revitalizací sídelní zeleně budou prováděny s maximálním 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 krajině .— Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

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

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

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
podpory. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazují, že budou uchovávat veškerou
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
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
ve výši 10 000,- a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty
není dotčeno právo objednatele vymáhat náhradu způsobené škody.

Val. Záruka za dílo

1. 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.
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2. 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
z důvodu neodborného zásahu, vandalismu, poškození zvěří a zvířaty, vyšší mocí).

3. Práva z odpovědnosti 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 oznámeny 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 skuteěnosti, ze kterých vyplývá oprávněnost reklamace.
d) V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen zjištěné vady díla bezplatně odstranit nebo

uskuteěnit náhradní plnění bez nároku na úhradu ve lhůtě 4ohodnuté mezi objednatelem a
zhotovitelem. Strany se rovněž mohou dohodnout, že objednatel na náklad zhotovitele vady sám
odstraní nebo dá odstranit.

]X. Odpovědnost za škodu

1. 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 Čl. 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 ~ 147a odst. 1 písm. c) zákona
č.13712006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele,
jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny díla v příslušném kalendářním roce.
Tento seznam zhotovitel předloží objednateli v termínu do 60 dnů od splnění této smlouvy. Má-li
subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrm~á jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu. Tento seznam vlastníků akcií bude
vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Nedošlo-li k plnění z více
než 10% z části ceny díla v příslušném kalendářním roce subdodavateli, předkládá o této skutečnosti
zhotovitel čestné prohlášení. V případě prodlení zhotovitele při plnění povinnosti, výše uvedené
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
náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

4. Bude-li objednatel v prodlení s řádným proplácením faktur je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní
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
kontrolních orgánů včetně příslušenství, tj. zejména úroků z prodlení), má objednatel právo na náhradu
škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele a zhotovitel povinnost uplatněný oprávněný
nárok objednateli uhradit.
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6. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé
smluvní straně doporučeným dopisem. Strany si sjednávají, že ve vztahu k náhradě škody vzniklé
porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty
dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na
náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní
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.

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
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.

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 zpüsobené porušením této povinnosti. Zhotovitel
dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného
finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru
nespolehlivých plátců DPH.

2. Do konce roku 2014 budou realizovány 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.
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XIII. Společná a závěrečná ustanovení

1. 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 ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a
zhotovitel jeden stejnopis.

7. Smluvní stany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkaz jejich 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:

Oceněný výkaz výměr — Příloha č. I
Harmonogram prací Příloha č. 2

V Psárech, dne: 71‘P tal‘? V Černovicích, dne:

Za objednatele:

Marcel 1-loh

Za zhotovitele:

stva



REKAPITULACESADOV UPRAVYAMLATOV CESTY
NACELKEMBEZDPHSADOV UPRAW 233344089KČ
NACELKE EZDPHMI.ATO C TY 41 04500KČ

elková cena bez DPH 2 151 485 89 KČ

DPH2I% 57781 04KČ
T~V~V rC~T~1

Výkaz výměr sestavila 8.3.2014 Ing. Lanka Vytinilková

V Cernovicidi dne 31.102014

Marcel Holeček. předseda představenstva
p“JBY O

.-‚



REKAPITULACE
Jirn mate.i41 bez DPH 31056400 Č

bOzDPH 1854 05KČ
orla za rostlini, materiál a ráce — celkem bez DPH 2 165 223 05 1«

oj ro Ov
eza‘v810 —

Celková cafla bez D H 233*44089 KČ

DPH2I% 49107 59KČ

r
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Wkaz výměr Sadově ůpravy

Akce: Projekt revitalIzace sídelní zeleněv obcI Psáry - DPS

Náklad za rostllnn materiál

latinský název Český název vývě ~8 cena ze kus cena celkem
Acer alanoides javormliČri ~iš 3 220000KČ 660000KČ
Acer atanoidesR aiRed‘ javormliČn‘ 14—16 10 220000KČ 2200000KČ
Acer saccherinum vot sIři 14 — 16 I 2 200 00 KČ 2 20000 KČ
Aesculus X camea ‘Ono‘“‘ ‘Irovec Červe 14—16 5 220000KČ 1100000KČ
Amos ‚olmose alte Is svá 14—16 7 220000 KČ IS 40000KČ
Balila rmdula břlzabelokorá 14—16 8 220000KČ 1760000KČ
Crab us seti ala ‘Paurascerlef hloh okre 14—16 6 220000 KČ 1320000 KČ
Malua‘R I ebloň 14—16 3 2 200 00KČ 660000KČ
Malus Van Essalline‘ allot 14—16 11 220000 KČ 2420000 KČ
Pnmus avium Plena třešeň „Čl 14— IS 9 2 20000 KČ 19 600 00 KČ
Que‘cmjs robur dub lelnI 14—16 7 220000KČ 1540000 KČ
Tiliacordata II aswdČiiá 14—16 21 220000KČ 4620000KČ
This cordela ‘Osecte‘ Ii srdČdá 14 — 16 3 2 20000 KČ 6600 00 KČ
Ulnbosinlnor ilmhabroša‘ 14—16 3 220000KČ 660000KČ
Skoi~ alejověho ty u a balen. — celkem 97 213 400 00 KČ
Storn . balem
Laitdeadua modřin de 150-200 2 200000KČ 400000KČ

Ho sbaleni—celkem 2 400000K
Keře nekonte nerovani — na žlvý,plot
Ca nul belulus ti lol habro 30—40 331 15.00 KČ 496500KČ

usirum visl am laČi z0b0 30—40 223 1500KČ 334500KČ
eto nekoste netaveně — na tI lot - celkem 554 8 310 00 KČ

Keře a pudopoksvvr.ěr~~Čll‘~y
Battens shun tuhl Thunbe Úv 30—40 II 1900KČ 209 00KČ
SmteÁa ‚bunkre ‘Be elle‘ thaliI Tllunbe Úv 30—40 48 1900KČ 91200KČ
Ca miss clatsdonensis ořechokřldlec clsndonský 20—30 69 1900 KČ 1 311 00 KČ
Camus alba nleomar9mnata svita bIli 40—60 3 19 00 KČ 57 00 KČ
Cotoneaslerdamnsed skalnik Sammerův 20—30 49 1900KČ 931 00 KČ

_~fl,,_ ~ Baa akalnik Demmerův 20-30 439 1900KČ 834100KČ
Coíonees!erhoslzontalis skalnik vodorovn‘ 40—60 14 1900KČ 266 00KČ
CauSa mobs Iso kne 20—30 IS 1900KČ 28500KČ
Evo museum eus brslenevm 40-80 14 1900KČ 26600KČ
Cheenomeles xiv sta kdoulovac nidhem 40-60 2 1900KČ 3800KČ
Fors hiaxrnienne~e italice střetnI 60-80 13 1900KČ 24700KČ

pewcwn sum lřezalkskellškstá 20-30 20 1900KČ 38000KČ
Jrsm honzonlebs Wlbon‘ť leh‘ 20-30 351 1900KČ 6 689 00KČ
Lavandula a usnkbe levandule Odkousli Kb 25 1900 KČ 475 00 KČ
Lonscemnmilda tmolezles 20—30 81 1900KČ 153900KČ
Lankem se mimoles Mobookatý 20-30 70 1900 KČ 1 33000 KČ
PlWedel cosonartus ust va 60—80 10 1900KČ 19000KČ
Pis s foKus ‘tlabolď lavale kalinolisli 40-60 54 1900KČ I 02600KČ
Anus ‘Onom‘ borovice MeČ Onom 20-30 16 1900KČ 30400KČ
Pttentjlla fn,mllcosa mochna ltřovilá 20-30 236 1900KČ 448400KČ
Pbtentma Mjlioosa‘snowiake‘ mochna Mcviii 20-30 IS 1900KČ 265 00KČ
se& a vita umy‘ 30—40 199 1900KČ 378100KČ
Salix se sis si . rosmann‘řolia vita lasivá arm ‘nohatá 30—40 190 1900KČ 361000KČ
Selsxmflculale vrbaslťnelá 30-40 366 1900KČ 733400KČ

sa uSe tavolnik ‘Zn - 40—60 174 1900KČ 330600KČ
med bewbbba levolnik břlsolis 20—30 152 1900KČ 2 888 00KČ
maa x bunsewa ‘Anmon Walesem‘ tavolnik nI - 20—30 89 1900 KČ 1 891 00 KČ
‚ses xbumawa ‘Goldflame‘ lavolnik nIsu‘‘ 20—30 73 1900KČ 138700KČ
mess senhoustl lavolnik van Houlleův 40-60 12 1900KČ 22600KČ

S es levolnik nok‘ 20—30 135 1900KČ 256500KČ
S es ‘LulllePvlncaaa‘ lavolnik a nský 20—30 13 1900KČ 24700KČ
S mes Golden Princess‘ lavolnik a ns - 20—30 58 1900KČ 106400KČ
Ste anandm ‚noise ‘Cns a‘ konjnalke dani 20—30 425 19 00 KČ 8075 00 KČ

aiso. x cheneuikrl ‘Hancock‘ imelnlk Chenaullův 20—30 471 19 00 KČ 8 949 00 KČ
Vúsoanl.nor brČál menši Kb 536 1900KČ 1018400KČ
Ketea O k nérostlln —celkem 4466 848 00KČ
Celkem za rostlinný materiál bez DPH 31056400 I<



m2

ha

300 00 KČ
30000 Kč

100,00 Kč

22 40000KČ
22 jr.,.Jz(1

22 I‘‘XOĽ(.l

200000 KČ
100000 Kč

300,00 KČ

ks 29
ks 29

ma 0.319
ks 20
ks
ks
ks I

ma 0135
ks I
ks
ks 3
ks 3
m2
m2 1
ks

ks r~;‘

ma ppap~~
ks 4466
m2 1554
ma 1554
ks 4466

ma 88
ma 68
m3 88
ks 554

ks 2
ks 2
ks 2
ks 2
ma 2
m2 2
m2 2
m3 02
ks 2
ks 2

ks
ks

m3

ks 97
ks 97
ks 291
ks 291

m2 97
m2 97
ma 89
mě 89
ks 97

Sz,,oiy.‘

p~:‘xo.zr.i
7000KČ
70.00 Kč
1000KČ
5000KČ
3000KČ

10000KČ

10000KČ
7000KČ
7000KČ
1500KČ
5000KČ
3000KČ
1000 KČ

550 00 KČ
60 00KČ

97 40000KČ
97 40000KČ

13,1 60000KČ

10000KČ
7000KČ
7000KČ
15 00 KČ
5000 KČ
3000KČ
1000KČ

55000KČ
8000KČ

31 60000 KČ
3210000 KČ

10700,00 KČ

7460000 KČ

860000 Kč
8800 00KČ

2 200,00 KČ

.1900000 KČ

250000KČ

200000 KČ
1000,00 KČ

300,00 KČ

330000 KČ
10506000 KČ

6740000KČ
4550000KČ
32 000 00KČ

000KČ
164 900 00KČ

18 372 35 KČ

1 450 00 KČ
56000 KČ
255.20 KČ
560 00KČ

200000 KČ
500 00KČ
50000KČ
10800 KČ
10000KČ
7000KČ

21000 KČ
3000 KČ
5000KČ
3000KČ

10000KČ
8563.20 KČ

13 398 00KČ

29 475.60 KČ

13 39800 KČ
15 540 00KČ
85 47000 KČ

157211 50KČ

I 662 00KČ

3 656,40 Kč

800 00KČ
600 00KČ

162,00 KČ

20000KČ
14000 KČ
14000 KČ
3000KČ

10000KČ
6000KČ
20.00 KČ

11000KČ
16000KČ

272200 KČ

3860000KČ
3880000KČ

7 660,00 KČ

9 700 00 KČ
8 790 00 KČ

20 370 00 KČ
4 365~,00 KČ
485000KČ
291000KČ

89000 KČ
4 895.00 KČ
8400 00 KČ

tj ‘očet cena za celkem

—l.a

fl
ks
ks

ks

ks

ks
ks

ks

ks

ks 4 50000KČ 200000KČ
ks 4 50000KČ 200000KČ

ks 4 200,00 KČ. 800,00 KČ

ks 400000KČ

ks I 70000KČ
ks 2 70000KČ

200,00 KČ

700,00 KČ
l400~

400,00 KČks 2

ks

ks

ks 46 190000KČ
ks 13 350000KČ
ks 8 400000KČ
ks O 000KČ
ks

109149 15,00 KČ 18372,35 KČ
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Kaceni strom‘
Káceni stromu v intravilánu rOmav kmene 10 -20 coll
Pokácení simmu v rovině nebo svahu do 1:5 do 200 mm pvůměnj kmene vČ. odvozu dřevni hmo
Odstranění zu O rOmavu do 200 mm do hloub min. 30 cm průměru hymens vČ. likvidace ěženěho Od du

Zásyp jam po pařezech dovezenou ornici s roubým urovnáním povrchu zasypávky pt průlInám pařezu přes 100 do 300 mm, vČ ceny

Káceni stromu v intravilánu n)mir Imisně 10-20cm - celkem
Káceni stromu v intravilánu růmér kmene 20— 30 cm
Pokáceni stromu v rovině nebo svahu do 1:5 200‘ 300 mm. vČ. odvozu dřevni hmo
Odstraněni řezu o průměru 200‘ 300 nun do hloubky min. 30 an, vč. likvidace vytěženého odpadu

Zásyp jam po pařezech dovezenou ornicí s hrubým urovnáním povrchu zasypávky p8 průměru pařezu přes 100 do 300 mm, vč ceny ornice

Káceni stromu v intr.vtlánu rů.uněr kmene 20-30cm - celkem
Kácení stromu v intravilánu mar kmene 30—40 all
Pokáceni stromu v rovině nebo svahu do 1:5 300 ‘400 mm vč, odvozu dřevni hmoty
Odstraněni řezu o měru 300‘ 400mm do hloubky min. 30 cm ‚ vč. likvidace ‘~ěženátlo odpadu

Zásyp Jam PO pařezech dovezenou ornIci a hrubým urovnánim povrchu zasypávky p8 průměru pařezu přes 300 do 500 mm, vč ceny omice

KácenI stromu v intravIlánu rOměr kmene 30-40 cm — celkem
Kácení stromu v intravilánu měr kmene SO—B0con
Pokáceni stromu v rovině nebo svahu do 1:5 500 ‘600 mm vč. odvozu dřevní hmo
Odstraněni řezu o ‘mém 500.800 mm do hloubky min. 30cm, vč. likvidace ‘5lěženáho Od adu

Zásyp Jam po pařezech dovezenou omici a hrubým urovnáním povrchu zasypávky p8 průměru pařezu přes 500 do 700 mm, vč ceny ornice

KácenI stromu v Intravilánu rOmir kmene 50-80cm - celkem
Kácení stromu v intravilánu ‘měr kmene 80—90 cm
Pokáceni stromu v rovině nebo svahu do 1.5 600 ‘ 900 mm vč. odvozu dřevní
Odstraněni řezu o měru 800‘ 900mm do hloubk min. 30cm vč. likvidace ěženého Od adu

Zásyp jam po pařezech dovezenou ornici s hrubým urovnáním povrchu zasypávky p8 průměru pařezu přes 700 do 900 mm, vč ceny ornice

Káceni eli‘on‘su v lntoavilánu růmer kmene 80—90 cm — celkem
Káceni stromů - celkem

k‘ stromů
‘$š~ý prořez ksle9ooie I.‘ (včelna likvidace dřevní hmoty naložení odvezeni a aldádkováni)

‘ rolet kslego.‘ie II. včetně likvidace dřevní hmo naloženi odvezeni a skládkováni
‘lkavý prořez kategorie Ill.‘ (včelně likvidace dřevni~ naloženi, odvezeni a skládkování
5 rořez kot de IV.‘ včetně likvidace dřevní hmo naloženi odvezeni a skládkováni

k stromů — celkem
Odstraněni náletu do 10cm růmiru kmene na řezné ‚~hpařezu
Odstranění nevhodných dřevin s plošným iritováním kořenů do hloubky min. 20 cm — v rovině nebo svahu do 1:5 (0 prOměnu kmene
(kičku) do 100 mm s odklizením vytaženě dřevni hmoty na vzdálenosi do 50 m, a naložením na dopravní prostředek a skládkováním)

Odstraněni náletu do 10cm meru kmene na řezné ~ řezu - celkem
Přesazeni rostlin

nuti dřevin k řesazeni bez balu v rovině nebo ve svahu do 1:5 křovin
Hloubeni‘ mok lo ozováni rostlin v homine 1 až 4 a výměnou půdy na 50 %
Péstebni substrál na 50% ‘menu~objem di a114 Ir d2 0.021 m3 z toho 50% e 0,011z29 I děr) 0,319 m3, včelně ceny

‘sadbadřevin sbalem s200do300n‘on včetnězaliti
nuti dřevi k řeaazení bez balu v rovině nebo ve svahu do 1:5 stromů ‘Omaru kmene do O Im

‘ sadba dřevi a balám velikost balu lea 600 do 800mm včelně zaliti
Hloubeni mek pro vysazování rosllin v homině I eS 4 5 v9rnl~flo‘~QuJy na 50 %
Pěslebni substrát na 50% ‘menu.objem dity a114 Ir d2 0,27 maz toho 50% je O,135x1 (počet děr) 0.135, včetně cen dopra
Ukotvení dřevin třemi a vice ků dělks kůlů s2 m do 3 m)
Osazeni kůlů k dřevině s uvázánim S inatalaci řičniků (délky kůlů přes 2 m do 3 m
Cena kůlů a řičniků k dřevinám dá do 2 m 3 ks k‘ dně dřevině včetněce do mateoiálu
Cena za úvazek ks k edně dřevině), včetně ceny ~3‘.y materiálu
Zhotovení obalu kmene vjedné vrstvě na rovině nebo svahu do 1:5
C5flyjy~ ne zhotoveni obalu, včetně ceny dop~ nlateoiákj
Řez stromů ‘do ‘ ičo a keřově st do 4m včelně likvidace e skládkování Od
Přesazeni rostlin ‘celkem

dbe konta nerového keře
~eoubení amek ‚~~‚~Isazověni rostlin v hornině I až 45 vÝ~nou~y~yj9j‘
Pěstební substrát na 50% výměnu- objem dity ‘1/4 Ir d2 0,021 maz toho 50% je 0,011 X 4466 (počal děr) = 49,126 m3, včelne ceny
d maleoiálu

‘sadba dřevin s halem s200 do 300 mm včetně zaliti
Mulčování ‘do rostlin na rovině nebo svahu do 1:5 včetně do ta
Cena mulČovacl ků locha mulče 1554 ma s vrtsva mutče O lOm 155 4 m3 včetně ce do materiálu

‘ dba kont. nerováho keře do mek e 50% wý,uhanou půdy vč. něhradniho substrátu — celkem
‘ dbe živého otu

Výsadba nekontejnerovaněho keře do ávého~usvýměnou pO~y na 50%, vČ. hloubeni Jamek, vč. zahn ___________

Pěstební substrát na 50% výměnu - o*m díry =1/4 .ydď7Ö,021 m~ who 5Ö~5‘Ó,o“ c554 (počet der) =6,094 m3, včetně ceny
do ra meleriálu

ez a tvarováni živých plotů a siěn (vý*y do 0.8 rn, Suky do 0 8 m včetně likvidace a skládkováni Od
Mulčováni ‚„j~ých rostlin (na rovině nebo svahu do 1:5), včelní dopravy
Cena mulčovacl ků a mulče 68 m2 z volava rnulČa 0 10 m = 8 Č m3 včelně ce do ra materiálu

dbe Svého plotu - celkem
dbaatromuabalent

‘sadba dřeviny a belem velikost belu a 500 do 600 mm včelně zalití
Hloubaní~rostlin v hornině I až4sv1ýměnou půdy na 5O.~,_,
Pestebni substrál ne 50% výměnu - objem díly =1/4 Ir d2 = 0.27 m3 z toho 50 % ie 0,135 X 2 (počet dar) 0,27 m3, včetně ceny dopravy
materiálu
Ukotveni dřeviny ků délks kůlů do 2 m
Osazen kulu k dřevině s wázáním děl kůlů do 2 m včelně do ra
Cena kulů k dřevinám dol do 2 m Sks k ~dni dřevině)
cena za úvazek lksk ni dřevině včetně do tavy
Eholoveni obalu kmene vjědná vrstvě ne rovině nebo svahu do 1:5
Cena ty na zhotovení obalu, včetně dopravy
Mulčováni azenjch rostlin (na rovině nebo svahu do 1:5
cena mulčovací ků locha muiča2 m2 X votsva mulče 010 m 02 ma včelně do
Řez stromu a ičák a keřově strom do 4 m včelní likvidace a skládkováni Od

dba stromu a belem do jamek s 50% výnněnou půdy vČ. něhradniho substrátu — celkem
dbs aleJového stromu s belem

sadba dřevi 5 halem velikost balu lea 800 do 800mm ‘ včetna zalili
Hloubeni mok rovysazováni rostlin v homina I až4s výlos(3~Q~y na 50%
Pěstební substrát na 50% výlněnu‘objem divy al/4 Ir d2 0.27 m3 z loho 50% je 0,135 x 97 (počet děr) = 13,1 ‚včelně ceny dopravy
mateoiálu
Ukotvení dřevi klemi a vice ků dálka kůlů s2 m do 3m
Osazeni kůlů k dřevině s uvázánim a inatelaci řičniků (dálky kůlů přes 2 m do 3 m)
Cena kůlů a řičniků k dřevinám dál do 2 m 3 ks k ně dřevina vČetně ceny dop,f5~y meteriáiu
Cena za úvazek 3ks k~ ně včelne ce do vy materiálu
Zhotovení obalu kmene v ně vrstvě na rovině nebo svahu do 1:5
Cena juty.pa zhotoveni obalu. včetne ceny dopra materiálu
Mulčování ných rosllin na rovině nebo svahu do 1:5
Cena mulčovací ků Jp~a muíče 89 m2 X volsva mutče 0,10 m 8,9 ma), včekllii~materiálu
fl~do 4m), včelně likvidace a skládkování odpadu

300KČ

600,00 KČ

300KČ
1000Kč

55000KČ

ks 554 300KČ

ma 6,094 600,00 KČ

300 KČ 264,00 KČ
1000KČ 630 00KČ

55000KČ 4840 00KČ
1130 40KČ

ks 2 40000KČ
ks 2 40000Kč

m3 0,27 600,00 Kč



ks 97 14663000Kčdba ale . stromu a balem do melt s 50% natnou s~y vč. náhrsdnlho substrátu — celkem
založeni trávníku zahradnic m (isobem včetně cenyp~y~, rvnl Seče
chemické od veleni ů před založením kultury nebo távníku 0 iKe s20 m2 — stetem na široko
Tonalni herbicid dávka 3llha = 3 X I I = 3.3 I včetně ceny~prs‘y materiálu
Rozrušení ne hloubku a SOdo 550 mm odstrsninl odumřelá kultu včetně likvidace a sklédováni Od adu
OdatraněM kamene z pozemku s odklizením na teomady na vzdálenost do 10 m nebo hnaloženi na dopravní prostředek — sebráním do 15
kg
Pěstební substrát na založeni trávnlku — IoWě vrstva 002 m 002 X 11020 2204 m3 včetně cen do materiálu
R straní zemin scit zúrodněni v rovině es 0 10 do 0 15 m
Obd&áváni hézováním v rovině
ObdělávánI hrabáním v rovině
Založeni trávníku strojně (v rovině nebo ve svahu 1 5 včenně řtre‘ypůdy. osetí, zapraveni a urovnáni povldlu hledkym válcem
Cena travního osiva CHlum‘ směs) ph výsevku 250 kgřea 250 X 1,1 275 k . včetně dopraw
HnojenI nebo trávníku a rozprostřením nebo s rozdělením — umiKým hnojivem na široko
Trávníkové lusojivo (30 9Jm2 0.03 xl 1020 330,8 kg), včetně ceny dopraw mateniálu
ošetření zatravii~W~i~h vč. zatři (strojne. posečením, nakypřením a odstraněním napedávek a posečené tráw. naložením ne dopr.

rostředek a odvozem ne skládku do 20 kin
Založení trávníku zahradnic mz Osobem včetně cen oaivs — celkem
Ljkvídate och invazní klIdu eynoutnla a bohemícaj - rte byd nákladů bude b3ružlro Onací
Chemická odplevelení půdy před založením kultury nebo távnlku o_ýrn~5,přes 20 m2 — střikem ne široko rovedeno dvakál
Totalníherbidd dávka3llhax3xOO6S4vO2I,nehnízdOviloua ked3s00342x01 I včetněce do rs materiálu
Chemické založeni po založení kultury tekem hnlzdovitě na rovině rovedeno dvakáí
Roznuient ůd na hloubku řes 50 do 150 mm odstraněni odumřelé kultu včetně likvidace a sldádováni od du
Likvidace loch invaznt klid Reynoutnta a bohemtca - celkem
Odrážení zemi s kamenivem v lokaliat Štédřik
Rozebráni záhozů roveden ‘oh ne sucho s naložením na do vni roalředek a k odlěžení 1813 m2 hloubeni do 0,3 m 544 m3

Odvoz ~‚těženáho maleriálu do 20 km na mislo uložiště (55 kontejnerů po 10 m3 )

Uložení ěženého maueniálu do 20 lull na místo uložiště — skládka

Dovoz materiálu do 20 lmi na místo (55 kontejnerů po 10 m3)

Kvalitní úrodná omice 03 mna u 1813 m2 = 544 m3
R rostřenizeminscho ‘chzúrodněnivrovině řesOlOdoOlSm
Obděláváni ů hrabáním v rovině úkon roveden 2x
Odtěžení cull v lokalitě ttdlIk — celkem
Navezení úrodně omice na Po ovou louku

Dovoz materiálu do 20 1ml na místo (IS kontejnerů po 10 m3

Kvalitní úrodná omice 005 m na lochu 3545 m2 = 177 25 m3 ‚ včelná ceny doprav7 materiálu
R střerti zemin soh ‘ cúrodnóní v rovině přes 0 lOdo 015 m
Obdělávání hrabáním v rovině úkon en 2x
Odtěženi hluštn z Po lou — celkem

ha 1,1

rn2 5540 100Kč 68400Kč
03 30000Kč 0000Kč

m2 3420 lOOKt 34200KČ
m2 684.0 800Kč 547200KČ
m2 3420 856800KČ

m3 544 27000KČ 14688000Kč

ks 55 1 600,00 Kč 88000,00 Kč

ks 55 50000Kč 2750000Kč

ks 55 150000Kč 8800000Kč

m3 544 55000Kč 29920000Kč
m2 1813 900Kč 1831700KČ
m2 3626 200Kč 725200Kč

673 149,00 Kč

ks IS 1600,00 Kč. 28800,00 Kč

m3 17725 55000KČ 9748750Kč
m2 3545 900Kč 3190500Kč
m2 7090 200Kč 1418000Kč

172 372 SO Kč
185485905Kč

m2 11020 100KČ
330 30000Kč

m2 11020 400KČ

m3 30,00 30000Kč

m3 2204 80000Kč
m2 11020 500KČ
m2 11020 100Kč
m2 11020 200Kč
m2 11020 300Kč
kg 275 8000Kč

0,275 3000000Kč
kg 330,6 3000Kč

m2 11020 300Kč

II 020 00Kč
990 00Kč

4406000Kč

9000,00 Kč

13224000Kč
5510000Kč
1102000Kč
22 040 00Kč
33060,00 Kč
2200000Kč

8 250,00 Kč
9918,00 Kč

33 000,00 Kč

saj 77800Kč

Nikla celkemza práce
každá dřeviny bude individuálně poaouzen rozsah navrhovaného zásahu



Výkaz výměr mlatově cesty

Akce: Projekt revitalizace sídelní zeleněv obci Psěiy - ops
Mlatově cesty

KČ

ENACEKEMBEZDpHM TOy CESTY REI(APITULACEMLATQV CESTY
Celková ~na bez DPH

41304500Kč
DPH21% 41304500kČ

~čó B
66 739 45 KČ



armou ram raný včetně finačního lnění
Stavba: Projekt revitalizace sídelnĺ zeleněv obci Psáry H

Objednatel: Obec Psáry

Zhotovitel: H - REKULTIvACE, a.s.

Popispraci

Před dzaháejií raci6,L2014

Kácení s~omů, odstmněni náletu

Výškový prořez stromů

Založeni mlatové cesty

Přesazeni rostlin včetně ukotveni dřevin kůly, zhotoveni obalu z
juty, mulčováni a výchovného řezu

Výsadba keřů včetně mulčováni

Výsadba živého plotu včelně řezu a tvarování

Výsadba stromů včetně ukotveni dřevin kůly, zhotovení obalu z
juty, mulčováni a výchovného řezu

Založení trávniku zahradnickým způsobem včetně prwi seče

Likvidace ploch invazní křídlatky

Odtěženi zeminy s kamenivem v lokalitě Štědřik

Odtěženi hlušiny z Pobytové louky

Publicita

2014

Vedleši rozpočtové náklady 3%
Rezerva rozpočtu 5%

ukončení, klizení a ředáni,dula

Zahájení prací:
Dokončeni praci a předáni díla

612014

30092015

64 95649

lOS 261,15

30.9‘

Marcel Holeček
předseda představenstva


