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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a mísí. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále " občanský zákoník")
mezi:

ČI. I. Smluvní strany

Objednatel:

zastoupeny:

se sídlem:

IC:
DIČ:

Obec Psáry

Mgr. Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580
CZ00241580

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Tomáš Hejzlar, 602 214 493

dále jen " objednatel

Zhotovitel:. J. L. T. - stavební společnost s. r. o.

osoba oprávněná k jednám za spol: Ing. Pavel Jágr, jednatel

se sídlem: Budějovická 701, 252 42 Jesenice

IC:
DIČ:

osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

dále jen "zhotovitel"

45792348
CZ45792348

Ing. Lukáš Jágr, stavbyvedoucí

ČI. II. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spoéívající
v provedení prací a dodávce materiálů dle projektu spol. HW PROJEKT s. r. o. ze srpna 2013,:
"Rekonstrukce opěrné zdi parc. č. 1/2 k. u. Dolní Jiréany, etapa č. 2" (dále jen Dílo).

l. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou
cenu, jak je dohodnuto v či. III. této smlouvy.

2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedeni díla, jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu,
nejpozději do tn dnů, po ukončení této smlouvy.



Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo
bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v či. V. této smlouvy.
Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické
normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho
pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a
pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím
způsobenou.

ČI. III. Cena díla

Cena dila činí 1.995. 252, - K.6 + DPH 21% tj. 419. 002, 9 Ke, cena celkem 2.414. 254, 9 Kč.
Nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou 6. l této smlouvy.
Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle
této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. IV. Platební podmínky

l. Podkladem pro zaplaceni ceny za dílo je faktura za provedené práce vystavená
zhotovitelem po předání dokončené stavby objednateli.

2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dni ode dne jejich doručeni objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a
objednatele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení
peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby - úhrada díla, fakturovaná
/částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu provedených
práci a po dokončení protokol potvrzující převzetí díla s podpisem objednatele.

4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže
vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedeni předmětu díla sjednanou v této
smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku.
Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručeni nové nebo opravené faktury.
Do doby domčeni nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny
za dilo.

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

ČI. V. Doba a místo plnění

l. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do l O týdnů od převzetí stavby. Datum zahájeni plněni
se předpokládá 30. 8. 2021 .

Místo plnění: úl. Hlavní u domu č.p. 20, Dolní Jircany

2. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník).

ČI. VI. Záruka



Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této
smlouvě a pnslušným právním předpisům.
Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad
díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem
a právními předpisy.

3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem ajejí délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného

odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
5. Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou.

Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení
reklamace, reklamovanou vadu odstraní.

6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných
podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich
chybnost objednatele neupozornil, ač ji mohl zjistit.

2.

3.

4.

5.

ČI. Vil. Sankce

Pro případ prodlení zhotovitele: .

a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH
nejméně však l . 000, - Kč za každý započatý den prodleni, tato sankce se uplatni i v případe
nesplnění úst. odst. 3 či. V.

b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 či. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2. 000,-
Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.

Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve
vyúčtování smluvní pokuty.

Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty.

Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

ČI. Vlil. Ukončení smluvního vztahu

l. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit odstoupením ze zákonných důvodů.
Odstoupení musí být písemné, jinak je neplatné.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo
nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména
případy, kdy

a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 5 dnů,

b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přeruší či ukončí prováděni díla před jeho
řádným dokončením a předáním objednateli,

c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.



4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně
sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstraněni přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě
pomšení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé
smluvní straně.

ČI. IX. Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran
formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí
mít písemnou fonnu, jinak jsou neplatné.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. l - cenová
nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr.

3. Smluvní strany teto smlouvy prohlašují, že šiji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím
obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tato smlouva nabývá plateosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

V Psárech dne

Za objednatele

16-08-2021
v

Za zhotfcvitefe

Mgr. Milan Vácha
starosta
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

Údaje o účastníkovi:

Název:

Právní forma:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

Statutární orgán:

Pověřený zástupce - osoba
oprávněná jednat za účastníka:

J.L.T. - stavební spolefaiost, spol. s r.o.

Společnost s ručením omezeným

Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy

45792348

CZ45792348

CSedSpc

Ing. Pavel Jágr, jednatel

Ing. Lukáš Jágr

Kontaktní osoba:

Jméno a přijmeni:

Telefon:

E-mail:

Upíná adresa pro poštovní styk:

Ing. Pavel Jágr, jednatel

605 267 106

ilt@jlt. cz

Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy

Nabídková cena:

Nabídková cena v Kí bez DPH

l 995 252, - Ke

DPH v sazbě 21 %

419 002, 90 Ke

Nabídková cena v Kř včetně

DPH

2 414 254, 90 Kč

V Jesenici dne 5. 8. 2021

Název:

J. L.T. - stavební společnost, spol. s r. o.
j. r'h i

'l.

Jméno: Irig. Pavel Jágr
Funkce: jednatel společnosti

J.t.T.-stanbai tpoltinnst, spol. s M.
Buiieiorick3";(tl. !SZ42 JescDÍce

lCO:4S)<2j4SDI(':;CZ4S792M8



J. L.T. - stavební společnost, spol. s r. o
252 42 Jesenice u Prahy, Budějovická 701
Zapsána v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze odd. C. vložka 11065

tel. : 241 931 490, e-mail: ilt(a)ilt. cz, mobil: 603 445 454
IČO: 45792348, DIČ: CZ45792348

Obsah nabídky: "Rekonstrukce opěrné zdi pare. č. 1/2 k. u. Dolní Jirčany,
etapa č. 2"

Dokument ____
1. Krycí' list nabidky
2. Obsah
3. Čestné prohlášeni
4. Návrh SOD

a. Položkový rozpočet

b. Odborná způsobilost, oprávněni k podnikáni
C.

d.
e.

hstč:
1

2

3

4-7
8-10
11-14

Celkem listů: 14



J. L.T. - stavební společnost, spol. s r. o.
Budějovická 701. 252 42 Jesenice u Prahy
IČO 45792348 DIČ CZ45792348
tel 603 445 454. |lt@jlt. cz

Čestné prohlášení o vzájemných vztazích

Já, niže podepsaný Ing. Pavel Jágr, jako osoba oprávněná jednat jménem uchazeče či za
uchazeče;

J. L.T. - stavební společnost, spol. s. r. o.

tímto čestně prohlašuji, že

uchazeč o zakázku "Rekonstrukce opěrné zdi parc. C. 1/2 k. u. Dolní Jirčany, etapa č. 2":

není v příbuzenském ani jiném obdobném vztahu s žádným členem zastupitelstva obce Psáry.

V Jesenici dne 5. 8. 2021

!, 'n
KE..
/ podpis

J'.. ... ... ii ..i>l. sp>!. sr. o.

i<ui, r!'. r. fi.., '. di, 252 42 Jcstnice
ť-O. tjflu. ik tV.C CUWiMt



SMLOUVA O DÍLO

iciivřemí tile f 23!i6 li naši. zákonu č. fi9 2012 Sh.. ohcanskélw tiiťilť .. ohčunsk}'zákoník")
mrzí:

Objednatel:

zasloiipeny:

se sídlem:

IC:
DIČ:

ČI. l. Smluvní strany

Obec Psán'

Mgr. Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137. 252 44 Psáry

00241580
CZ00241580

Osoba oprávněná k jednáni
ve věcech technických: Tomáš Hejzlar. 602 214 493

dále jen "objednatel

Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r. o.

osoba oprávněná k jednání za spol: Ing. Pavel Jágr. jednatel společnosti

se sídlem: Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy

IC:
DIČ:

45792348
CZ45792348

osoba oprávněná k jednáni
ve věcech technických: Ing. Lukáš Jágr. stavbyvedoucí

dále jen .. zhotovitel

ČI. II. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočivajíci
v provedeni práci a dodávce materiálů dle projektu spol. HW PROJEKT s. r. o. ze srpnu 2013:
"Rekonstrukce opěrné zdi parc.é. 1/2 k. u. Dolní Jirčany. etapa č. 2" (dále jen Dílo).

l. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou
cenu, jak je dohodnuto v či. III. této smlouvy.

2. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedeni díla. jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tylo podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu.
nejpozději do tří dnů, po ukončeni této smlou\'y.



Zhotovitel se /.ava/.uje za podmínek uvedených v tělo smlouvě rádně a včas provedené dílo
bez vad a nedodělků předat objednateli v temiinu uvedeném v či. V. této smlouvy.
Při zpracováváni dita je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy. ČSN technické
normy, ujednáni této smlouvy a řídil se předanými výchozimi podklady objednaleleajeho
pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a
pokynu nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu lim
způsobenou.

ČI. lil. Cena díla

Cena díla cini l 995 252. - Ke + DPI! 21% tj. 419 002. 90 Kč. cena celkem 2414 254. 90
K.C.
Nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou C. l této smlouvy.
Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele souvisejíc; s provedením díla dle
této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. IV. Platební podmínky

l. Podkladem pro zaplaceni ceny za dílo je faktura za provedené práce vystavena
zhotovitelem po předáni dokončené stavby objednateli.

2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dni ode dne jejich doručeni objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.. o dani

z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, zejména označeni zhotovitele a
objednatele, sídlo, 1Č, DIČ. číslo fakturv', datum vystaveni faktury, den splatnosti označeni
peněžního ústavu a Číslo úctu. na který se má platit, účel platby - úhrada díla. fakturovaná
/částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu provedených
práci a po dokončeni protokol potvrzující převzetí díla s podpisem objednatele.

4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže
vyúčtovaná cena neni v souladu scénou za provedeni předmětu díla sjednanou v této
smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto Článku.
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli. přestává běžel původní lhůta splatnosti.
Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručeni nové nebo opravené faktury.
Do doby doručeni nové nebo opravené faktur}' není objednatel v prodleni s placením ceny
za dílo.

5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z úétu objednatele.

ČI. V. Doba a místo plnění

l. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit do l O týdnů od převzetí stavby. Datum zahájeni plněni
se předpokládá 30. 8.2021.

Místo plněni: úl. Hlavni u domu č.p. 20. Dolní Jirčany
2. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník).



ČI. VI. Záruka

l. Dilo má vady. jestliže jeho provedeni neodpovídá předmětu plněni definovanému v této
smlouvě a příslušným právním předpisům.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. za odborné /.pracováni, za správnost a úplnost a za soulad
díla s podmínkami této smlouvy. pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem
a právními předpisy.

3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem ajeji délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele. a to bez zbytečného

odkladu pole. co se o nich dozvěděl.
5. 1'rávo na odstranění vady přcdmčtii díla objednatel u zhotovitele uplatni písemnou formou.

Zhotovitel bez zbylecnélio odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručeni
reklamace, reklamovanou vadu odstraní.

6. Zhotovitel odpovídá za vady díla. jestliže tylo vady byly způsobeny použitím chybných
podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich
chybnost objednatele neupozornil, ač ji mohl zjistit.

4.

5.

ČI. Vil. Sankce

Pro případ prodleni zhotovitelé:

a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0.05% z ceny díla včetně DPH
nejméně však 1. 000, - Kč za každý započatý den prodleni. tato sankce se uplatní i v případe
nesplněni úst. odst. 3 či. V.

b) s odstraněním záruéni vady dle odst. 5 či. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2. 000.-
Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.

Pro případ prodleni objednatele s úhradou faktury se sjednávají' smluvní úroky z prodleni
ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodleni.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve
vyúčtováni smluvní pokuty.

Uhrazením smluvní pokuty není dolčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty.

Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

y

ČI. Vlil. Ukončeni smluvního vztahu

l. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončil odstoupením ze zákonných důvodů.
Odstoupeni musí být písemné, jinak je neplatné.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo
nepodstatné poruší ustanoveni této smlouvy.

3. Za podstatné porušeni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy se považuji zejména
případy, kdy

a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 5 dnů,

b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přeruší či ukonči prováděni díla před jeho
řádným dokončením a předáním objednateli,

c) zhotovitel při prováděni díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.



Zjisti-li objednatel nepodstatné porušeni smlouvy. je povinen tuto skutečnost písemné
sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstraněni přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě
porušeni smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
Odstoupeni musí být učiněno \ písemné formě a je účinné od okamžiku doručeni druhé
smluvní straně.

ČI. IX. Závěrečná ustanovení

l ato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran
fomiou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musi
mil písemnou fonnu. jinak jsou neplatné.

lato smlouvaje vyhotovena ve dvou vyhotoveních splatnosti originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží' jedno. Nedílnou součásti tčto smlouvy je priloha c. l - cenová
nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr.

Smluvní strany této smlouvy prohlaŠLijí. že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím
obsahem. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

Tálo smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

V Psárech dne

Za objednatele

V Jesenici dne 5. 8. 2021

Za zhotovíte
/

/ /

Mgr. Milan Vácha
starosta

^M
Ing. Pa+elJágr

f} /1! ^

agťf ;
jednatel spolecno^i

J. l;!.-<ravt. ts' su-ilrfnost, spol. s r. o.
Llitv... n,. !^, "|. ;<<., ; )", p,^



Souhrnný list

Stavba: Rekonstrukce opěrné zdi
wno: r**rv

Objednatel: Obec Paáry^

Zliototfitel- J. L. T. -stavební společnost, spol. Sr_o^

Část: l. etapa

A Rekapitulace rozpočtu

JKSO 81541

Kód položky Popis Cena celkem
Hmotná si

celkem
Hmotnosl sutě celkem

HSV
1

2

3

9

PSV

767

Práce a dodávky HSV

Zemni práce

Zakládáni

Svislé a kompletní konstrukce

Ostatní konstrukce a práce-bouráni

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámeinické

Celkem

B Rekapitulace nakladli

Zaklaní rozpočtové náklady celkein

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0. 00

53. 151

2, 524

21. 264

10,649

1B. 715

0, 024

0. 024

0,00 53, 175

31,793

31, 793

31J_93

0, 00

0, 00

0,00

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

0,00

0, 00

l. etapa celkem s DPH
0,00

Část: II. etapa

A

Kód položky

1

Rekapitulace rozpočtu

Popis

2

Cena celkem

3

Hmotnost

celkem

4

Hmotnost sutě celkem

3

HSV

1

2

3

9

PSV

767

Práce a dodávky HSV

Zemni práce

Zakládáni

Svislé a kompletni honstrukce

Oslatni konatruhcť a práce-bouráni

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zám&énicka

Celkem

B Rekapitulace nákladů

Zakláni rozpočtové náklady celkem

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Cena celkem bez DPH

DPH

1742752. 15

a63&8, 82

1 168 590,50

293 664, 29

181 542, 57

12 595, 97

12595, 97

1 742 752. 15

44,099

2, 302

21, 195

20, 550

0,052

0,021
0, 021

44. 12C

21"A

29,024

29,024

29^24

1 742 752.00

97 500,00

155 000, 00

1 995 252, 00

419 002. 90

II. etapa celkem s DPH 2 414 254, 90



Ostatní a vedlejší náklady

=|^ba- [ffekonstruAce opémé ztíf - //. eíapa

[Dll: ON

Díl: VN

položky
Název položky

Ostatní náklady

Staveniště

Zkoušky a revize . --. -

l Provozní řády

Řea7izaČni pfojekt a Dokumentac.e skutečného proveáeni
[Geodetické zaméfeni skutečného provedeni
Ipoaouzeni základové spáry geoíogem účelné ponzeni zapiau z pfe<zeti
Rozbor vody

\ON Ostatni náklady

Vedlejší náklady
Geotíetické práce

Zařízeni staveniště

Provozní v!ivy

l vw vediej&i nakladla

soubor l

iouoor

soubo'

soubor

soubor

SOUtlQ'

šoufl B!

SQubOI

sou bol

soufaoi

1, 00

1. 00

1, 00

1. 00

1, 00

1. 00

1 DO

1, 00

1. 00
1, 00

cena / W

25 000, 00

35 000, 00

15000, 00

22 500, 00

15 000, 00

55 000, 00

85 000. 00

25 000. 00]

35 000, 001

15000, 001

22 5DO. OOI

97 500, 00)

15000001

55000, 001

85 000, 001

155000, 001



ROZPOČET
Stavba' Rekonstrukce opěrné zdi
Objekt: II. etepa

Část:

JKSO 815^1

Objednalo! Obec P&áry

Zťiotovilei J L T . suvebn; spoieMosi spa s i

Datum 682021

P C

1

KČ \

z

Kód položky

3

Popis

4

WJ

5

Množství

ce;kem

6

Cena |ediotk0ťá Cena šálkem

B

Hmotnost

celtem

9

Hnolnosl suté

ceftem

10

L-enová soustava'

11

HSV

1

Práce a dodivky HSV

Zemni příče

1 74; 7S2. 1S

86 358,82

44, 099

2, 302

PSV Práce a dodivhy PSV

767 Konstrukce zameinické

12 SS5.97

29, 024

1

3

4

5

6

/

8

9

10

001

001

001

001

001

001

231

005

D01

103

111201101

I201401

131203101

161101602

162701101

162701109

180402111

005724 WC

181301103

W3715000

Odstraněni kravin a Stromu průmĚru kTene do 10 mTs i s kořeny z
celkové plochy do 1 DOG m2

ypáleni h'ovin a stromů průTiéri j krrene do 10 mm

Hloubeni jarf ručnim nebe pneum náfadim u souůríných horninacň tr 3

Vytaženi výkopku té.zenéno i prostoru potí zákJaďy zh!ů0 'I m ^ hornině
tr l ai i

Vodorovné pfemisténi co 6DOO m vykopku ; riominy (r 1 až 4

Příplatek k vodorovnému přemístění vykopati ; homjny tr 1 až 4 ZKD
lCOOfppres 10000 m

Založeni parkového irávníku vysevef v rovině a re svahu do 1 5

osivo smés {tavní psrftová rekreační

Rozprostřeni arnice pí do 500 m2 v rovné neoo ve svahu do 1 5 ti
vrstvy do 200 mm

subsírai zahmdnicKý B VL

m3

m2

m3

m3

in3

in3
.n2

>s

TIS

n3

1742Ě

17426

15.612

15.612

1S612

1-10, 506

17426

0523

17426

3 034

25000

650. 00

2 15000

1 45000

23000

21. 00

65. 00

13500

120. 00

r 250. 00

-13565C

11 326 9C

33 565. 8C

22 637 40

3 434. 6'1

2 950 67

1 13269

7061

2091 12

4 79250

0001

0007

2300

URS 2013 Ol

URS 2013 01

URS 2013 01

URS 2013 01

URS 2013 Ol

URS 2013 01

URS 2013 Ol

URS 2013 01

URS 2013 01

ŮRS201301

}1.

12

13

14

15

16

17

002

002

002

002

002

002

002

2

2243S1114

224383111

264421312

289361213

28S363111

269475211

289475291

;akladáni

Výzluí pi iot betonovanyc. h do země ocel z Ďetonáfske oceli 10 505

Zrněni pi lot zapažených s vytazeiirr pažnic z 2B v hloubce do 10 m D

do 650 mm

Vrty pro piloty zapažene svislé D do 550 mmhl do 10 m nor IV

Výztuž lorkretového pláste ze svařované šité pfikotvená na líc kleneb D
drálLi6. 3fDm

KctVičhy pro vyztuž torkrelového pláité <jo rnalty nahlďo O .4 m 2 ucelí
10216D do6 mm

Torkreiový pláit líce Meneb z aktivované malty ti 30 mm

Příplatek 2KD 10 mm il lorkfetovéhc piááté líce kleneb

t

m

m

m2

kus

m2

m2

2836

9G 290

se 2&o

16020

128160

16030

528660

62 000 00

450000

1 620 30

1 05000

45000

-120000

49500

1 168 590.50

17583200

433 30S 00

155 989 80

16821.00

5767200

67 284 00

261686. 70

21, 195

3050

0. 117

2861

O 106

ona

1 241

13703

ÚRS 2013 01

URS 2013 01

URS 2013 Ol

URS 2013 01

URS 201301

URS 2013 01

ÚRS 201301

18

20

21

002

002

002

R

3

317324111

317354111

3173611&1

317R02

Svislé a kompletni konstruhce

Ztuztjjici věnce Kleneb OEirutni a příčné l ŽB C25/30 v prostoru volnem

Běd ne ni uěncu a kleneb účetné otíbetínéní

Výztuž vénou a K.eneb Dcelovýcn neDc ukonéujícícfi ňms ; oceli 1 G 505

Provázáni novétio ukor>cujiciho věnce s půvotífiim ukončujicim véncerr'
vybude věrný m ví etapě stavby

m3

m2

t

hpl

7, 724

34, Stí

1 15S

1 000

16COOQC

; 39000

55 000. 00

42 ?00. 00

293 664, 29

13S 032 00

48 3Ě7.2S

63 745 00

42 50G 00

20.5SO

188S7

0452

1. 201

URS 2013 01

ŮRS 2013 G1

URS 2013 01

2;

23

S4

25

26

27

26

29

30

31

32

015

R

R

015

013

D13

013

301

313

306

315

9

9361731

55.3ROT

553R02

966067111

97S011111

979081111

979081121

379097115

379098191

3615111

596153131

Ostatní honslruhce a práce-bourani

GsazDváni ocelových konstrukci na zdi a valy hmctínosti do 20 kg

sloupek pioiový atypický prům 60 mmtíl 1900 mm spfífifftou pro
osazeni do betonové trče - ponnkovaný . vtetně spciovaciho msienáiu
a záslepky

vzpéia pfoíOťá affpicfrá prúm 60 mm tíi fSOO mm s pfifubou {sfQ

osazeni do betonové kw - pasnkovaná . včesně spojovacitm maienáiu

Roze&iréni plotů v 2 5 m lyíkových la ovýcti pfkennych. z dráléného
pletka nebo plechu

Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží

Odvoz suti a vybouraných hmol na skládku do i km

Odvoz suti a vyboufaných hmot na shiádku ZKD l km přes 1 km

Poplatek za sl<láciku - ostatní zemifia

Poplatek za skládku - nelfidéné

Demolice honstrukci objeldů zděnycfi na MVC postupným rozebiránim

Přesun hmol pro samostalné zdi a valy zděné ; cthel kamene Ivámic
lebo monotiliché v do 20 m

kus

kus

.rus

TI

T)3

7. 00C

5. 000

2000

14. 370

?9. 024

29. 03d

406332

30443

29. 024

16.000

44099

520 CC

1050, 00

95000

480. 00

850. 00

36500

12, 00

520,00

1 480 00

2 250, 00

65600

181 M2. S7

3&i)OOC

5 250 00

? 300. 00

689760

24 670.40

1059376

4 875, 98

15 830 36

42 955 52

36 000 00

2S 928. M

0,05;

001;

0005

0002

0032

29,02<

O 11^

28. 88C

URS 2013 Úl

URS 201317

URS 2013 21

UR5 201322

URS 2013 23

UPS 2013 24

ÚRS 2013 25

ORS 2013 26

URS 2013 26

ŮRS 3013 26,

URS 2013 26i

33

34

35

767

313

fO/

767911130

3132760R1

&98767101

Montáž oplocení do 15° sklonu svahu strojové pteliua s napinacimi
dráty, výéKy do 2 O m

pletivo FLUÍDEX čtvercová cftď 50 mm v 2 2 mm x 1 75 cm včetné

napínacího drátu

Přesun hmoi pro zámečnické konsirukce v objektecli u do 6 m

m

m

l

14, 370

15, 807

0021

550. 00

295. 00

1 400 00

7 S03. 50

4 663. 07

29, d0

0. 02T

URS 20132G

ŮRS 201326

URS 2013 26

Ctíhem



Datum vzniku a zápisu:

Spisová značka:
Obchodní firma:

Sídlo;
Identifikační číslo:

Právní forma:

Předmět podnikáni:

Statutární organ:

jednatel:

Počet členů:

Způsob jednání:

Společníci:
Společník:

podn:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 11065 ^ __ _ ^. - - - - ^

8. července 1992 _ _. __ . -. - - -
C 1Í065 vedená u Městského soudu v Praze _ _ ___ _. _
j. L.T. - stavební společnost, spol ̂ [.o. . _-._
Jesenice u-Prahy, Budějovická 7oÍ~okres Praha-západ, PSČ 25242 _
457 92 348 _, . _ . _ . _

Společnost s ručením omezeným _ -

Prováděni staveb, jejich změn ̂odstraňovaní _ ^ __, , " -_ _.
Óoraw-osTatnicFdopravnich_pK)Středku a pracovních stroiu 

_ 

_^^ ^^_

^bÍ^chod^síÍižby neuvedena pnlohachíaž sž^nostenského zákona

Ing. PAVEL JÁGR, dat. nar. 16. února 1954
c. p. 88, 256 01^Kqzmice_ _ _ . _ _. _ _-
l _.. ___.. _ _---^ ,. ., 7. -^:.. ^;7

"SpolecnosFzastupuje a podepisuje za ni její výše uvedený
jednatel. ___. _ _ ---- -

ing. PAVEL JÁGR, dat. nar. 16. února 1954
é.p. 88, 256 Ol Kozmice

Vklad: 100 000, - KČ
Splaceno: 100% ______ __- -

100 000, - Kč

777 odst.Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle
5 zákona č. 90/2012 Sb, o obchqdnich^spplecnqstech ̂ družstvech;- _ _

^atum-uzavřenrspoíeeenske^mloyyy^2_9;^1992_^__ _ _______^ -^ -
3T'^^ebnÍ's^e6nost^poLsTo:lČ 45792348: se sídlem Budějovická
701,' 252 42 Jesenice u Prahy, zapsaná v obchodním rejstřfku
Me"stskym soudem v Praze, oddíl C, vložka 11065.. t'ylarozdelenafomo"

li se vznikem nové společnosti, a to společnosti J. L.T.^ Jesenice, s. r. o.
se'sfd'lem Budějovická 701, 252 42 Jesenice, dle Projektu rozděleni formou
odštěpení se vznikem rove spolecnpsti^ze dne 7^3^2(n8. _ __ -.

_. _

Údaje platné ke dni: 6. srpna 2021 03:45
1/1



^:.
V^pis z veřejné části Živnostenského rejstříku

\ '

Platnost k 06.08 2021 (18-47:20

Obchodní firma; J.L.T. - stavební společnost, spul. s r. o.
Adresa sídla: Budíjnvicki 701, 252 42, Jesenice

Identifikační cislo osoby: 45792348

Sltilulánii organ nebo jeho čienove:

Jméno a prijmeni: Ing. Pavel Jagr (l)
Vznik funkce: 08.07. 1992

Živnostenské oprávnění č. l

Předmět podnikáni: Prováděni staveb, jejich změn a odstraňováni
Druh jivnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnénf: 08.07. 1991

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:

Jméno a přijmeni: Ing. Pavel Jágr (.l)

Žíviiostenské oprávněni č. 2

Předmét podnikáni: Opravy ostatních dopravních prostředkil a pracovních strojů
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnéni: 15.03.1993
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědny zástupce:

Jméno a příjmení; Ing. Pavel Jagr (l)

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikáni: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 iivnostenského zákona
Obory čhmosti: Provozovaní vodovodu a kanalizaci a úprava a rozvod vody

Nakládáni s odpady (f}'jma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební finnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod

Pronájem a půjčováni věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracováni odborných studii a posudků
Služby v oblasti administratívni správy a služby organizační hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávněni: 08.07. 1992

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jinénoapfijmeni: Ing. Pavel Jágr ())

Provozovny k předmětu podnikání číslo
l. Pmváděni staveb, jejich změn a odstraňovám

Adresa: Budějovická 701, 252 42, Jesenice
Identifikační čislo provozovny 1011905477
Zahájení provozováni dne; 10. 11.2017

2VW2.SWPBĎ041/033



, artauifc* dopravních prostředků a prawnich snviů
' Adresa: Budějovická 70^ 252 42. Jesenice

Idenlifikačni iislo provozovny: 1011905477
Zahájeni provozováni dne: 10. 11. 2017

3. Vvroba. obchod a sluiby neuvedené v přílohách I a: 3 iiviwmnského zákona
"Oborcmnosli: Provozovum vodovodu a kanaliwci a úprava a rozvod vody

Adresa: BudSjovická 701, 252 42, Jesenice
Identifikační éislo provozovny: 1011905477
Zahájení provozováni dne: 10. 11. 2017

Obor čimwsli: Nakládáni s odpady Iwjma nebKpecnýfh}
Adresa: Budéjovická 701, 252 42, Jesenice
Identifikační číslo provozovny: 101190S477

li provozováiií dne: 10. 11.2017 ^ ^ ,,. _..
'"Obor 'čmmsti: Přípravné a dokoniwaci stavebni práce. speciaU--ované slmebm f. mnost,

Adresa; Budějovická 701, 252 42, Jesenice
Idenlifikaini číslo provozovny: 1011905477
Zahájeni provozování dne: 10.11.2017

Obor činnosti: Zprostředkováni obchodu a služeb
Adresa: Budějovická 701, 252 42, Jesenice
Identifikační iislo provozovny; 1011905477 .
Zahájení provozováni dne: 10. 11.2017 .

Obor cimosli: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: Budijovická 701, 252 42, Jesenice
IdentifikaBni éislo provozovny: 1011905477
Zahájeni provozování dne: 10. 11.2017

Obor činnosti: Pronájem a půjčováni věci movitých
Adresa: Budějovická 701, 252 42, Jesenice
Identifikační číslo provozovny 1011905477
Zahájení provozování dne: 10. 11.2017 , , _,. j...-" """... j^.

"Obor 'čiomsti: Poradenská a konzullačm čhmosl. zpracováni odborných studii a ,
Adresa: Budijoncká 701, 252 42, Jesenice
Identifikaini číslo provozovny 1011905477

ajeni provozováni dne: 10.11.2017 - ,_. _.. _, ^s. i."
Obor 'činnosti: Sluiby v oblasti admimslrattv"i správy a služby organizace hospodarsw povw,

Adresa: Budějovická 701, 252 42, Jesenice
Identifikaeni Bislo provozovny 101190S477
Zahájeni provozování dne: 10.11.2017

Seznam zůtastněných osob

Jméno a pfijmeni: Ing. Pavel Jagr(l)
Datum narození: 16.02.1954
Občanstvi: Česká republika

Úřad příslušný podle §71 odsl. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Cernošice

Ministerstvo promyslu a obchodu osvidiuje, ze údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpi su zapsaný

v živnostenském rejstříku,
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OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

cisto 10211

v/daré

v

Českou komoroii autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č 360/1992 Sb

Ing. Pavel Jágr
[měno a priiiiii. -ni

540216/2150
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autorizovaným inženýrem
v oboru

dopravní stavby

V seziiainii autorizovanýcli osob vedenéni ČKAITje veden pod čislein
0004000

a je oprávněn užívat autonzačni razítko, jehož koiitroliii otisk
ie uveden zde:

Aiitorizace je udělena ke dni 24.4
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Ing Václav Mach
předseda CKAIT


