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»Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psá‘y «

Losats.r.o. Urešova 126614—Praha4kunra$ce 14800
ičo: 26176360, DIč CZ26176360, výpis zOR KOS Praha, oddO v, vložka 77118
Tel: 604 241 361 Fax: 241 727 969



PŘÍLOHA Č. 1 ZU)ÁVACÍ 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“

Údaje o dodavateli

Obchodní jméno: Lesař s.r.o
Právní forma: Spol. s ručením omezeným
Sídlo, resp. místo podnikání: Urešova 1266/4, 148 00 Praha 4 Kunratice
iČ: 26176360
DIČ: CZ26176360
Telefon: 604241361
Fax:
B-mail: lesarsro@seznam.cz

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky

Jméno, příjmení, titul: Ing. Miloš Macháček
Telefon: 604 241 361
Fax:
E-mail: lesarsro@seznam.cz

CENA CELKEM ZA PŘEDMĚT ZAJÁn‘y
Cena celkem za předmět zakázky vč. rezervy v Kč bez DPH 4 236 245,34
Hodnota2l %DPHvKč 889 611,52
Cena celkem za předmět zakázky vč. rezervy v Kč vč. DPH 5 125 856,86

Oprávněná osoba dodavatele

Statutární orgán:
Jméno, příjmení, titul big. Miloš Macháček

Jednatel firmy

Telefon: 604241 361
Fax:
E-mail: lesarsro@seznam.cz
Podpis oprávněné osoby dodavatele: _‚_%..... .‚—~

Razítkw .. LESAĎs.r.o.
. ~ž Uresova 1266/4. 148 00 Praha 4

- iČo: 26176360 DIČ: CZ26I76360
Mobil: 604 241 361 Tel Fax: 241 727 969

-E-mail: srG(~I~~2flr~rnn,

V Praze dne 16.10.2014

Poznámka: uchazeč je povinen uvést všechny osoby statutámlho orgánu dle výpisu z OR s uvedením pozice a
způsobu jednái~í za společnost.
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Objednatel:

Smlouva o dílo Č .12014

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

I. Smluvní strany

)iJ

Název: Obec Psáry

Sídlo: Pražská 137, 252 44 Psáry

Jejímž jménem jedná: Milan Vácha — starosta obce

E-mail: starosta~psary.cz

Telefonlfax: ±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: Lesař s.r.o.

Sídlo: Urešova 1266/4 148 00 Praha 4- Kunratice

Zastoupená: Ing. Miloš Macháček, jednatel

K jednání pověřen: Ing. Miloš Macháček

E-mail: lesarsro@seznam.cz

TelefonJfax: 604241361

iČírnČ: 26176360

Obchodní rejstřík: Městského soudu v Praze

Zápisu: Oddíl C, vložka 77118

Bankovní spojení: KB Praha Novodvorská P4

Číslo účtu: 19-9347800227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

‚



Xlii. Společná a závěrečná ustanovení

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

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

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

7. Smluvní stany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkaz jejich 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. 1
Harmonogram prací — Příloha č. 2

V Psárech, dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Milan Vácha — starosta obce

Urešova 1266/4, 148 00 Praha 4
ičo: 26176360 Dič: CZ26176360
Mobil: 604 241 361 Te! Fax: 241 727 969
E-mail: iesarsro@ Seznam.cz
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)
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

rj,inění kvalifikačních předpokladů dle ~ 62, odst. 3) zákona č. 13 7/2006 sb., o veřejných zakázkách,r ve znění pozdějších předpisů

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

J Obchodní název, jméno : Lesař s.r.o.,

Sídlo: Urešova 1266/4, 148 00 Praha 4 Kunratice

IČ: 26176360

splňuje:

— základní kvalifikační předpoklady v souladu s ustanovením ~ 53 odst. 1 zákona
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

— profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem v souladu s
ustanovením * 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

— technické kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném zadavatelem v souladu s
ustanovením ~ 56 odst. (2) písm. a) a písm. e) zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách

Osoba(-y) oprávněnáEé) jednat za uchazeče:

Titul, jméno a příjmení : kg. Miloš Macháček

Funkce: jednatel tinny

Podpis: ~

Misto a datum. Prpha 16.10.2014 Uresova 1266/4, 148 00 Praha‘ 4

IČo; 26176360 DIČ; CZ261763Ó0
Mobil: 604 241 361 Tel Fax: 241 727 969
E-mail: lesarero @ seznam Cz

1
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Příloha Č. 8

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

k veřejné zakázce:

„Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry“

Místopřísežně prohlašuji, že společnost Lesař s.r.o., Urešova 1266/4, 148 00 Praha 4 je jako
dodavatel ekonomicky a finančně plně způsobilá splnit předmět veřejné zakázky „Projekt
revitalizace sídelní zeleně v obci Psáry“; dále místopřísežně prohlašuji, že mi nejsou známy
žádné skutečnosti, které by mohly ekonomickou a finanční způsobilost výše uvedené
společnosti splnit předmět této veřejné zakázky v budoucnosti zpochybnit.

Jsem si rovněž vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů bych se dopustil
správního deliktu dodavatele ve smyslu * l2Oa zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisu.

V Praze

Dne: 16.10.2014.

fí‘
Lfl4Íks.r.o

Urešova 1266/4. 148 00 Praha 4
ičo: 26176360 Dič: CZ26176360
Mobil: 604 241 361, Tel Fax: 241 727 969
E-mail: iesarsro@ seznam.cz



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

Čestně prohlašuji, že:

a) nelze sestavit seznam statutárních or2ánů nebo členů statutárních or&ánů, kteří v posledních 3
letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele ve smyslu * 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují,

nebo

~ (v případě. že takové osoby existují~,jí~chazeč povinen v tomto bodu prohlášení uvést ieiich
seznam).
uvádím tento pravdivý sezn~jť statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních 3 letech od k~pek lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném pom~ za vatele ve smyslu ~ 68 odst. 3 písm. a) zákona:

(doplní uchazeč)

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

nebo

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

(doplní uchazeč, je-li akciovou společností)

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

V Praze

Dne: 16.10.2014

podpis osoby o~j‘něné jednat jménem či za uchazeče

ĺ
LFSA*5~0

Praha 4
fJjichazeč vyplní body a). b) a c) tohoto prohlášení dle skutečnosti !) U~eŠO~~~ c~4Éj~ ~26176360

Mob~: 604 24~ 361 .Te~ it 241727 .
rO



Výkaz výměr sadové úpravy

Akce: Projekt revitalizace aidami zeleněv obci Psá~r - DPS

N zarostlin matetiM
latinský název

Acer noldas
Acer lartoidea ‘Royal Raď
Acer sacctialinuni
Aaaoius X camea Erlotil‘
Allen glutinoaa
Batule ia

$ a Pails Scarlet
Malus ‘Roysli!?
Malus Van Esaeltine‘
PTuniiS avium ‘Plena
Quercus robur
Tita co‘dala
TIta cordala ‘Erada
Itintija minor

alejového a balem - celkem
Storny a belem
Laita daddua
Sto S bamem — celkem
Keře nekoste asi‘ — na~vý picl
Ca nus belidus ‘ylot

ustum“i ne
Keře nalcont$nerovani‘ — na žiyý_plot celkem
Kaře a Cad kiyvnió rostliny
Sesteds ‚hunbe‘yĚ
Berbeds thu leile
Ca ‚Iss c$andonansis
Camus alba eoma nata‘
Caton.asler dammed
cosoneester dammed Coral Beaj~9
Coto,seesíarhodzonlets

Evan f~3jj9pe.us
Chaenomeles X superbe

bia ti interni.dia
~)~sedcuna ‚srn
Junt nsa hodzonlalb WitonW
La kanduje angus‘ bila
Lotte‘s nikde
La.*era pileeta
Phiiadalphus comnadus
Ph us‘~abolo‘
Plans
Fttenb$a hugcosa
Polerilita hvttosa ‘anc-atake‘
Salix tea
SaS‘ na as . ‚osnimmnifnlia
Salix ietlouleta
S ‚nasa uta

‚ses beWMbIia
S ‚aeaxbunnašda Walese?
S ‚nes burraitda ‘Goldrarne‘
S lasa X venboutlei
Sea
S ‚na poisca titl‘. Princess‘
S a ‘Golden Princess
Slaphanar,dre incise t‘ispW

X cheneutlí ‘Hancock

Český název

javor m~ý_

avar stIbrn‘ý
‘ilovec Červen‘
alte lepkavá
Nisa bilokori
hloh tbecoj

ot

madin

habrobemý
laČlzob

dltšliál Thunbagův
dttšrál Thunben9ův
olechobiidlec clý_
svida bim‘
skalnlk DsmrT‘erův
sitalnik Darnne‘Ov
skakaik vodarovit)

kdtulovec nádhe
zlatice bedni
třezalaa laaiitiiaIá

—
levandule úzkolistá

—
zimolez tloboukalý

lavala kalnoSti‘
borotice Sjet Gnosi
me&en Notila
nnodv‘a «ovS‘
vita purou.rpyá
vita É roznniarýnolistá
vita slinili
lavolnlk maČný
tavoinik buzola -

tavolnik ni -

livolnik nlzk~
tavolnik van Houttear‘
lavolzilk i6~pkÝ
lavolnlk s~nj,
tavolnik !p°~!~
konjnalaa klaná

meinl“ Chenauilúv
b‘Čál menši

výsadbová počet tasa za kus
velikost kusů
14—16 3 175000KČ
14—16 10 235000KČ
14—IS I 190000 KČ
14—16 5 350000KČ
14—16 7 190000KČ
14—16 8 100000KČ
14—16 6 220000KČ
14—16 3 250000KČ
14—16 11 275000KČ
14—16 9 210000KČ
14—16 7 230000KČ
‚4—16 21 160000KČ
14—16 3 210000KČ
14—16 3 180000KČ

97

cena celkem

525000KČ
2350000KČ

190000KČ
1750000KČ
13 300 00KČ
1520000 KČ
1320000 KČ
1 500 00KČ

3025000KČ
18900 00KČ
1610000KČ
37 80000KČ
630000KČ
5400 00KČ

21210000KČ

4 320 00KČ
5 17500 KČ

255 00 KČ
3675 00 KČ

32 925 00KČ
105000KČ
112500KČ
154000KČ

16000KČ
160 00KČ

I 500 00KČ
29 835 00KČ

675 00 KČ
6 075 00 KČ
245000KČ

950,00 KČ
702000KČ
375000 KČ

16 520 00KČ
1 050 00KČ

‚8905,00 KČ
2260000KČ
4632000 KČ
16 530 00KČ
11 40000 KČ
667500 KČ
2 920 00 KČ
1 080 00KČ
9450 00 KČ

97500 KČ
4 200 00KČ

17 000 00KČ
30615,00 KČ
16080 00KČ

327 31000 KČ
57505000Kč

Noh
Mašeh laS
dub letni
Ii vdala
ii sadbu
dn,habiol ‘

150—200 2 120000KČ 240000KČ
2 240000KČ

30—40 331 6000KČ 1986000KČ
30—40 223 6000KČ 1335000KČ

554 3324000KČ

II 12000KČ 132000KČ30-40
30-40
20-30
40-50
20-30
20—30
40—60
20—30
40-60
40-60
50-50
20—30
20—30

Kb
20-30
20-30
60-80
4060
20-30
20-30
20—30
30-40
30-40
30—40
40-60
20—30
20-30
20—30
40-60
20-30
20-30
20-30
20-30
20—30

Kb

46 0000KČ
69 75,00 KČ
3 8500KČ

49 7500KČ
439 75 00 KČ
14 7500KČ
15 7500KČ
14 11000KČ
2 0000KČ
13 6000KČ
20 7500KČ

351 8500KČ
25 3500KČ
81 _j~00 KČ
70 3500KČ
10 95,00 KČ
54 13000KČ
16 23500KČ

236 7000KČ
IS 7000KČ

199 9500KČ
190 12000KČ
388 12000KČ
174 9500KČ
152 7500KČ
89 7500KČ
73 4000KČ
12 9000KČ

135 7000KČ
13 7500KČ
56 7500KČ

425 40,00 KČ
471 6500KČ
536 3000KČ

4466
Vlnce minor
Keře a rostli —celkem
Celkem ze rosttmnn materiál bez OPal



Káceni simonu v litnu‘ průměr lumene ‚0-20 cns — cetluwni
Káceni stornu v inlravutár“j. Imiene 20—30 on
Pokáceni stromu v rovině nebo svahu do 1:5) 200- 300 mm, vč. odvozu dřevni hm
Odstraněni řezu a průmětu 200-300mm do hloubky min. 30 ovs, vč. likvidace vytěženého Od

Zásyp jam po pařezech dovezenou omd 5 tvv~bým urovvsánim povrchu zasypávky pil průn‘ěou pařezu přes 100 do 300 nan, vč cejly inTrice

Káceni stromu v Intravilán průměr losseee 20-30cm - calkavis
Káceni stornu v k,Iravllánu. rOmav kmene 30-40 cm
Pokáceni stornu v rovině nebo svahu do 1:5 300- 400 mm, vč. odvozu dřevni Mlaty
Odstraněni a o ‘niněru 300-400 mm do hloubky min. 30005, vč. likvidace vylěženěho

Zásyp jam po pařezech dovezenou ornici 5 hrubým urovnánim povrdsu zasypávky při průměru pařezu přes 300 do 500 vvn, vč ceny ornic.

Káceni alonsu v lntusvtlánu, průměr kinesis 30—48 ono — c.i&aon
Káceni stromu v intravilánu ‘měr kmene 50-60 oh
Pokáceni stromu v rovině nebo svahu do 7:5 500-600 mm, vč. odvozu diavol hmoty
Odstraněni pařezu o průměru 500-6(0 mm do hloubky min. SOon vč. lkvidace Oženěno Od

Zásyp jasno po pařezech dovezenou omict 5 tnbým urovnánlm povrchu zasypávky pit průměru pařezu přes 500 do 700 ‚ovs‘ vč ceny ornice

Káceni stomenu v Intravilán průměr kmene 50-60cm - celkem
Káceni stornu v intravilánu, pnumér kmene 60—90cm
Pokáceni sninu měně nebo svahu do I 5 600 900 onv“, vč. odvozu dřevni hmoty
Odstraněni pařezu O ni 000-900 mm do min. 30 an, vč. itrnidsce vylOženého od

Zásyp jam po pařezeds dovezenou ornici a tvubym usovnánim povrchu zasypávky pil průměru pařezu přes 700 do 900mm. vč ceny ornice

KácenI stromu v htsvllinu nule kmen. 80-00cm - celkem
Kicentstrolssů—cetkem
Výškový roles stromů
‘ý~~yjp‘ořez kategone I.‘ (včetně likvidace dIevni~‘y~y,~oženi, odvezeni a skiádkovásý)

‘lkavý prořez keteoo~e II.‘ (včelně likvidace dře~~y~i hm ~paloženi, odvezeni a skládkováni)
‘ty~9yý_prořezks(egorie iii. (včetni likvidace dřevni hmoty. naloženi, odvezeni a skládkováni)

‘tko z kal IV.‘ včemó likvidace dřevni h naloženi odvezeni a skládkován
stomú—ceikaon

OdstraněnI Mletu do lOom průměru kmeose na ten,‘ ploše pařezu

Odstraněni nevhodných dřevin s plošným frézovánim kořenů do hloubky min. 20 an - v rovině nebo svahu do 1:5(0 průměru kmene
(ksotou) to 100mm a odttjizenim vytěženě dřevní hmoty na vzdálenost do 50 on, s naloženim ne dopravní prostředek a tkiádkovánim)

Odstraněni náletu do 10 cm růlmims losierne na tezi“ ploee pařeni — ceikeon
PřesazenI rostlin
Výzvednug dřevivy k sni bez balu, v rovině nato ve svahu do 1:5 klovlo
leoubeni jamek piv vysazováni rostin v homině I až 4: výměnou na 50%
Pěslebnl substrát na 50% výměnu - objem dity ~1ř4 Sr d2 e 0,021 nis z toho 50% je O,Ollv 29 (počet děr) 0.319 m3, včetně ceny
Výsadba dřevinyobaieoov (přes 200 do 300mm). včetně zaliti

ednoAidř..~k přesazeni bez balo, v rovině nebo ve svahu do 1:5, stromů průměru kmene do 0,lm
Výsadba_d(eviny,!~ ~~Jveiácet balu přes 600 do SOonsn); včetiě zaliti
Hloubeni mek vysazováni mstěn v hornině I až 4 5 výměrnou půdy na 50 %
Pěslebnlsubstrátnaso%výsněnu..objemdioye,,4 srd2 eO.27m3ztohoso%je013551 (početděr)s0,l3svčetněcenydop,avy
Ukotveni dřeviny třeni a vice kůly (dálsa kůh~ přes 2 m do 3 m)
Osazeni kůlO k dřevině a avázánim a instalaci přičnik~Jdj~y kůlů přes 2 m do 3m)
Cena kůlů a čniků k dřevinám dál do 2 m Sks k jedná dřevině), včetně ceny dopravy niateošábj
Cens za úvazek k dřevině), včetně cenydopravy materiálu
Zholoveni obalu kmene v jedné vrstvě (na rovině nebo svahu do 1:5)
Cena juty na zhotoveni obalu, včet“‘ ceny door~y materiálu
Řez stornO výchovný (špičáky a keřová a do 4m ‚ včetně likvidace a skládkováni odpadu
Přtsaámsl rostlIn - cetkám

dba kontejnerového keře
Hloubeni amek pro vysazováni rostlo v hooráně I až 45 výměnou půdy na 50%
Pěstebntsubsáuna5o%výnseow.~emdifl,l,4 lrd2 0,021 m3ztohoto%je 0,011 z448$(početděr)n49,126on3,včess‘oceny
do matemiáiu

‘sadba dřsvlnysbelern (pi~pflo do 300 mon) včetně zatli
Mulčováni nýci‘ rostlin (na rovině nebo svahu do I :SL,!~~$j9pra
Cena mulbovad kůly (~ja mulče 1554 m2 X volsva muiče 0,lOm e 155,4 mS), včelně ceny~9~~yy materiáiu
Výsadba kor Jnerov‘ho ke j~%ý,~~yůdy vČ. áihredldho ai.bsioibj - celkem

-s
‘sadba nekonlelneoovaněho keře do žtvěho plotusvÝ r5o% j.je~ vč. zaliti ‚ ‚

Pětebnisubsvlna50%vměnu.o~mdl,~l,4 s,d2 =0.021 rn3zlohoso%je 0.011 x554(počeiděr)56,094m3, včelněceny
dopra mateilálu
na tvarovánI ‘‘ ti a stěn (yý~~~~ji do 0,8 m), včelně likvidace a skládkováni

Mulčováni nsaz~ýdl~~na rovině nebo svahu do 1:5). včetně donravy
Cena mulčovacl ků mulče 68 m2 x vikve mute 010 m = 88 m3),j~~y materiálu

dba živého lotu—celkem
Výsadba stromu a belem

5 balem ty 5oyjbaiufl~0o do 600 mm) včetně zaiiti
Hloubeni mek vysazováni rostlin v hornino I až 4s výměnou p.@y na 50%
Pěstebni substrát na 50% výměnu - objem dity elM Ir ~ ~0.27 m3 zloto 50% je 0,135 X 2 (počet dOr)e 0.27 m3, včelně ceny dopravy
msteoiáiu
Ukotveni unu ~4ty. dálka kůlů do 2 m
Osazeni kitů k dřevině 5 uvázánlm (dM5tr~2j)~~~pmuy
Cena kůlů k dřevinám~
Cena za úvazek Ike k jedná dreviněh včetnĚ dopra
Zhotoveni obalu kmene v ně vrstvě na rovině nebo svahu do 1:5
Cena j~y na zholoveni obalu včetně ra
Mulčováni wsaz~ýdt rosltn (na rovině nebo svahu do 1:5)
Cena mutovaci k‘ (plodsamulče 2 m2 svitava mulče 0,29 mu 0,2 r‘sa) včet‘ dop~~~vy
Řez stromu ‘ v ‘L a keřová do 4 m včelně likvidace a skládkováni Od

‘ dle savonu sbaleni de 1ea550%yý‘něnou pn3dy vč. něhrsdntho eubaloita - celkem
Výsadba alejověho stromu s belem

‘sadba dřevkw~s~J!~ bats pý~~90 do 800mm)‘ včelně zaliti
Hioubenijaniek pna vysazováni mstsn v homině I až 4s výměnou ~gyna 50 %
Pěstebni substrát na 50% výměnu - objem dity -114 or d2 = 0,27 n‘S z toho 50%je 0,135 X 97 (počet děr) 13,1 včelně ceny dopravy
materiálu
Ukotveni dřevi u‘enllavicekůk,jdátkakůůpřes 2 m do 3 in
Osazeni kůlů k dřevině: uvázánim 5 inatataci ~!yjdál tůlů,flslm do 3m
Cena kůlů a přičsviků k dřevinám dékydo2m(~fledně dřevině), včelně ceny dopravy materiálu
Cena za ‚svazek (~! jedně~vi‘$~, včetně cenv.dppj5~ n,ateoiálu
Zhotoveni obaiu krisene v ně vrstvě na rovině nebo svahu do 1:5)
Cena juty na zhotoveni obalu, včetr‘O ceny meteoiáiu
Mulčováni ‘ osten (na rovině nebo svahu do 1:5)
Cena mutevad kůty,~doa mulče 69 m2 X volsva mute 0,10 me 6,9 mS‘ včetně ceny~pravy materiálu

ři&kladv,~, ráce
název
Káceni stromů
Káceni stromu v intnsviiánu, •nsir kmene 10.20 aol
Pokáceni simmu iv rovině nebo svahu do 1:5) do 2000ml průměru kmene. vč. odvozu dřevni tenaty
Odabanini pařezuopoůměni do 200mm do htoubky min. 30 all pnůměns kmene, vč. tkvidsce vytéženáho odpadu

Zásyp jam po pařezech dovezenou ornici s hrubým urovvsánim povnd,u zasypávky při průměru pařezu přesilo do 300mm, vč ceny vonte

1,) cena sat celkem

ks 105 580,00 Kč 16 980,00 Kč
ks 107 250,00 Kč 26 750,00 Kč

ks 107 200,00 Kč 21 400,00 Kč

ks 65110.001(8

ks 22 22000Kč 484000Kč
ks 22 31000Kč 682000Kč

ks 22 28000Kč 572000Kč

ks 17380,001(8

ks 4 320,00 Kč 1 260,00 Kč
ks 4 36000Kč 152000Kč

ks 4 28000 Kč 1 120,00 Kč

ks 920.00 KČ

ks I 96000Kč 98000Kč
ks 2 96000Kč 192000Kč

ks 2 420.00 Kč 840.00 Kč

Ins 312000KČ

ks 1 250000Kč 260000Kč
ks I I ~‚00 Kč I 800,00 Kč

ks I 650,00 Kč 550,00 Kč

ks 505000Kč
ks tSt*OOKč

ks 46 160000Kč 7360000Kč
ks IS 210000Kč 2730000Kč
ks 6 320000Kč 2560000Kč
ks O 000Kč
ks 12650000Kč

m2 1091,49 180,00 Kč 196 468,20 Kč

ha

ks 20 210.00 Kč
ks 29 12000Kč

ma 0.319 96000Kč
ks 29 16000Kč
ks 1 1 200,00 Kč
ks I 48000Kč
ks I 38000Kč

m3 0,135 980,00 Kč
ks I 12000Kč
ks I 0000Kč
ks 3 12000Kč
ks 3 24.00 Kč
nis i 1600Kč
ma I 6400Kč
ks I 4800Kč

ks

ma

196488,20 KČ

6090,00 Kč
3 46000 Kč

306,24 Kč
4 640,00 Kč
1 200,00 Kč

460,00 Kč
380.00 Kč
129.60 Kč
120.00 Kč
6000Kč

360.00 Kč
72,00 Kč
2600Kč
64.00 Kč
46,00 Kč

1745384KČ

4466 2400Kč 10718400Kč

49,126 960,00 Kč 47160,96 Kč

ks 4466
ma 1554
niS 1554
ks 4486

ks

mS

554

6.094

3600Kč 16077600Kč
44.00 Kč 68 376 00 Kč

96000Kč 14918400Kč
53268006 KČ

16,00K6 868400Kč

960.00 Kč 5 850,24 Kč

12320.00 Kč
4 048 00Kč
644800 Kč

3e Kč

ma 88 14000Kč
ma 68 4600Kč
niS 86 96000Kč
ks 55‘

ks 2 45000Kč
ks 2 48000Kč

m3 0,27 960.00 Kč

ks 2
ks 2
ks 2
ks 2

0552 2
ma 2
nis 2
niS O
ks 2
ks 2

4000Kč
4500Kč
8000Kč
2400Kč
2800Kč
4500 Kč
4500 Kč

90000Kč
8000Kč

900~00 Kč
920 00Kč

259,20 Kč

8000Kč
0000Kč

16000Kč
4800Kč
5600Kč
0000Kč
9000Kč

19Z00 Kč
16000Kč

304520Kč

36 660 00Kč
3104000Kč

12 576,00 Kč

776000Kč
776000Kč

23280 00 Kč
6 984 00Kč
4 365 00Kč
2 71600 Kč
409400Kč
8 544,00 Kč

ks 97 38000Kč
ks 97 32000Kč

mS 13,1 96000Kč

ks 97 6000Kč
ks 97 5000Kč
ks 291 0000Kč
ks 291 2400Kč
ma 97 4500Kč
m2 97 2800Kč
ma 89 4800Kč
ma 89 96000Kč



dba ale. stromu a baleni do ama. 50% vý‘.‘nou vč. náhradntlso subsIsts — celkem - ks 97 15237900KČ
založeni trivnlku zshradnic ‘_spúaobem včet“ ceny osiva a presu seče
Chenácké~zMoženin kotory nebo távnlku O vý~jřes 20 ni2 - keni na široko
Totalni hertidd dávka SMis aS xl I 33 vČetně ceny doorm materiálu
Rozmšenl na hloubku p(~50 do 150 mm, odannisul odwnřelě kultury včetně k~vidace a skladováni odpadu
Odstraněni kamene z pozemku a odklzenlm ne hromady na v1dálenost dolom nebo hnsloženi na dopravnl prosUedek - aebránim do IS
kg
Pisiebol substrát na založeni trávníku -~ vrstva 0,02 m = 0,02 X 11020 = 220,4 niS, včetně cetw dopravy materiálu
R b‘enlzemin zůrodněnlvrovině sOlOdoOlSm
ObdiiávánI ‘ frézovánlm v rovině
Obděláváni hrebánlni v rovin‘
založeni trivnlku strojně (V ovině nebo ve svahu IS) včetně přúa‘q půdy oseti, zapraveni a urovnáni povrchu hladkým válcem
Cena travnlho osiva (kMitni směs pil výsevku 250 a = 250 X 1.1 e 275 kg včelo‘ dopravy
Hnojeni půdy nebo trávnlku a rozproaiřenini nebo s rozdilenlm - auiělým Imojivem na široko
Trávnlkovó tmojkeo (30 gtt‘s2 e 0,03x 11020 330,6 kg), včelná ceny dopra“y materiálu
Ojedeni zatravněných ploch vč. zalitI tsltojni. posečenim, nak~4enlm a odstraněnlni napedávek a posečené trávy, nakiženlm na dopr.

suedek a odvozem na aldádku do 20 km
Založeni hávnlku zahradnic bem včet“ ceny osiva - celkem

Likvidace pioch lnvaznl kHdbdty (~yacut1a a bohennlca] - na kflt nákladů bude ‚~ndhdo linac! z sezeny rozpočti
Chemické Od i pódy před založením kotory nebo távnsiku O výměte přes 20 m2-poalňkem na ikokpjprovedeno dvakál)
Tolalnl rietticid (dávka 3V1ia St 0,0684 e 0,2 I ‘ na tsnizdovitou aplIkaci 3 mc 0,0342 0,1 9, vtek“ ceny dopravy materiálu
Chemické založeni založeni kult ilkem tmlzdoviě na rovině ‚provedeno dvakát)
RozsušenI ‘ na hloubku as SOdo 150mm odstraněni odqauiřeló kultu včetně likvidace a akládovéni Od
Likvidace invazi,! kltdlatky(Re‘,noutnla a bolseniica) - celkem
odtěžanl zeminy a kamenivem v lokalIt‘ Šlédllk
Rozebráni záhozů provedených na arnie s naloženim na dopravní prostředek (plocita k odlěženi 1813 m2 hloubeni do 0,3 mc 544 m3

Odvoz v~4ěženého materiálu do 20 lni na místo uložižlě (55 kontejnerů po10 m3)

Uloženi ‚~4ěženěno materiálu do 20 lun na miato uložiii‘ - skládka

Dovoz meinlu do 20 lni na místo (55 kontejnerů polo m3)

Kydáni úrodná ornice 03 m na octlo 1813 m2 544 m3
Rozprostřeni zemin achopriýdi zúrodnění v rovině sOlO do 015 m
obděláváni p hrabánlm v rovině úkon ni 2x
Odtěženi aidlvlokallt‘ IlIc —celkem
Navezeni úrodné ornice na Pob~4o‘.‘ou louku

Dovoz materiálu do 20 kni na mlate (18 kontejnerů po 10 m3)

Kvaiitni úrodná ornice 005 m na u 3545 m2 17725 niS), včetně ceny &p~ matflu
R ni Zemin adscp~ýdi zúrodněni v rovině přes 0,10 do 0,15 m
Obděláváni ‘ hrabánu v rovině úkon veden 2x)
Odtěžent hlušin z Po lou — celkem -

Nálde celkemsa ce
* u každí dřeviny bude indivlduáln‘ posouzen rozsah navnlnovan‘ho záaahu

11020 400 KČ 4408000 Kč
330 95000Kč 313500Kč

fl 11020 600KČ 6612000KČn*00 210000Kč 8300000Kč

2204 56000KČ 12342400Kč
11020 1800 Kč 19836000 KČ
11020 300KČ 3306000Kč
11020 500 Kč 5510000 Kč
11020 1200KČ 13224000Kč

~IlltkkA~1lllll 16000 Kč 44 000,00 Kč
0,275 4 00000 Kč I 100,00 Kč

k, 330,6 2800 Kč 9256,80 Kč

35 204.00 Kč
320 Kč

m2 11020

ha 1.1 50413980Kč

m2 6840 800Kč 547200Kč
03 960,00Kč 28800Kč

ns2 3420 1200Kč 4l04~0OKč
m2 6840 600Kč 410400Kč
m2 3420 1396400KČ

m3 544 11400Kč 6201600Kč

ks 55 1 560,00 Kč 85 800,00 Kč

ks 55 4 500.00 Kč 247 500.00 Kč

ks 55 156000Kč 8580000Kč

rn3 544 32000Kč 17408000Kč
m2 1613 1800Kč 3263400KČ
m2 3626 0,00 Kč 21 756,00 Kč

70956500 Kč

ks 18 1500,00 Kč 27000,00 KČ

m3 177,25 32000Kč 5672000Kč
m2 3545 1800Kč 6381000Kč
ni2 7090 600Kč 4254000KČ

190 070,00 Kč
2585601 KČ



Výkaz výměr mlatově cesty

Akce: Projekt revitalIzace sldelnl zeleněv obci Psě~, - OPS
Mlatově cesty

název t ot cena za t. celkem
nimi. alcest

Za sni mlatov CSS T ta MLI vč. materiálu tunu hmot m2 641 650.00 Kč 416 850 KČ
Ptast obnjbnik ML2 vč. ateilMu řssunu hm ráce m 1379 80.00 Kč 82 740 KČ

nim „cest-celkem

REKAPITULACE MLATOVÉ CESTY

~i~E~LKEM BEZ DPH MLATOVÉ CESTY KČ 499 390.00 KČ
jj~áena bez DPH KČ 499 395,00 Kč

~f~% KČ 10487190Kč
S?ková cena eDPH KČ 604 261.90 KČ



REKAPITULACE 5750500019“
beZ DPH 26650012«

MIDPH 346005124KČ
‘n‘atenáia co-celkembezDPH 1o3a0‘sflČ

něldady- “ 173 56KČ
— 5% 3 736 855,34 KČ

~m‘a bez DPH
784 739,62 KČ

0pH21% . DP 45215 96KČ



RSKAPSTULACI s*DOVI ÚPRAVY A MLATOVt CISTY
ewa. ~cPH s.u~É IWRWV :nsmnv‘

flN SPZ DPH can M
cnbaDPH Kb 4fl$ÉKČ

IISSIISZK

0~ Ufl•~ KČ SISISKČ


