
Smlouva o dílo
Uzavřená dle obchodního zákoniku.zejména dle ustanovení § 536 a následujících §§

Zákona Č. 513/91 Sb., v platném znění

či. I.
Smluvní strany

Objednatel: Obec Peč
380 01 Dačice
IČ: 004 77 320
Zastoupena: starostou obce Bohumilem Kašpárkem
Bankovní spojení:ČS a.s. Dačice 0603165349/0800

,
Zhotovitel: ZEDNICTVÍ Miroslav Brtník

Peč 77
38001 Dačice
IČ: 72091 444
DIČ:CZ7710261482
Zastoupena: Miroslavem Brtníkem

Bankovní spojení: WSPK Dačice,č.ú.:71 0000884517940

či. II.
Předmět plnění

n.l.
Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů
směřujících k výsledku dle uvedených podkladů,včetně všech předepsaných zkoušek a revizí.

Předmětem díla je:
"Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč"

n.2.Nedílnou součástí této smlouvy je:
rozpočet, kterým je určen objemově i cenově rozsah plnění díla.

n.3.Zhotovitel plně respektuje podmínky stanovené objednatelem na dodávku.

euu,
Čas plnění

Termín zahájení stavby: 1.3.2016
Termín ukončení stavby:31.8.2016
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arv,
Cena plnění

IV.1.Cena za předmět díla uvedeného v čI. II této smlouvy je stanovena dohodou na
základě rozpočtu, a to ve výši :

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč
HZ Peč,NTL plvnovod,vnitřní plynoflkce

.• .•. 945.402,- Kč
84.143,- Kč

Celkem bez DPH
DPH21%

..... 1.029.545,-Kč

.•... 216.204,- Kč
Celkem vč.DPH ....• 1.245.749,- Kč

Slovy :Jedenmi1iondvěstěčtyřicetpěttisfcsedumsetčtyřicetdevět korun českých
vč.DPH,

IV.2.Dohodnutá smluvní cena se sníží v případech, kdy si smluvní strany dohodnou změnu
projektové dokumentace a z ní vyplývající úspory a dále v případě, že bude stranami
dohodnuta sleva z titulu neodstranitelných vad.

Dohodnutá smluvní cena se zvýší v případech, kdy strany smluví změnu rozsahu díla
a to na základě podrobné rozpočtové kalkulace předložené zhotovitelem.

IV.3.Zvýšení či snížení smluvní ceny bude sjednáno dodatkem mezi objednatelem a
zhotovitelem, na základě podrobné kalkulace předložené zhotovitelem.

IV.4.Vícepráce a méněpráce budou oceňovány v souladu se skutečným výkazem výměr.
IV.5.Dohodnutou cenu lze měnit pouze:

na základě projednání změny díla dle ěl,V. této smlouvy
dojde-li v průběhu výstavby ke změnám sazeb DPH, které se týkají předmětného

díla, bude cena upravena podle platných cenových předpisů. Celková cena včetně
daně pak bude vyčíslena v konečné faktuře.

IV.6.Zhotovitel prohlašuje, že si do stanovené ceny promítnul veškeré předpokládané
zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a
ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.
IV.7.Zábor veřejného prostranství, skládkové a případné další služby, které souvisí s realizací
díla hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
IV.8.Fakturovány jsou pouze skutečně provedené práce a dodávky.

čI. V.
Změny díla

V.1.Veškeré změny projektové dokumentace znamenají změnu dohodnutého díla, musí být
písemně odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, případně též
zhotovitelem projektové dokumentace.
V.2.Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšířeni předmětu díla znamenají změnu
smlouvy, a musí být proto písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této
smlouvy, a to buď zápisy ve stavebním deníku nebo samostatných listech jako dodatky ke
smlouvě.

V případě, že dojde ze strany objednatele k dodatečným požadavkům na změnu
hotového díla, budou všechny náklady vzniklé zhotoviteli (montáže, demontáže a
znehodnocený materiál) uhrazeny.
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V.4.Dodatkem ve smlouvě strany dohodnou úpravu termínu předání díla.
Termín předání díla bude posunut o tu dobu, po kterou se bude provádět rozšíření rozsahu
díla, nebo dodatečné požadavky objednatele na změnu hotového díla.

ČI. VI.
Všeobecná práva a povinnosti

VI.1.Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že vedení stavby zajistí osobami
odborně způsobilými, a dále, že k provedení této stavby má potřebné oprávnění.
VI.2.Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce.
VI.3.Zhotovitel se zavazuje upozornit na nesprávnost, spornost, nebo mylnost pokynů

objednatele.

VI.4.0bjednatel se zavazuje zhotoviteli za zhotovení výše specifikovaného díla řádně a včas
zaplatit cenu stanovenou v čl.IV. této smlouvy.

VI.S.Případná nepřipravenost objednatele ve věci specifikace některých dodávek dle
harmonogramu prací a dodávek, znamená posunutí konečného termínu předáni dila.
VI.6.0bjednatel se zavazuje obstarat a předložit potřebné doklady o pozemku, stavební
povolení včetně všech požadavků příslušného stavebního úřadu na povolenou stavbu v dané
lokalitě.
VI.7.0bjednatel se zavazuje, že zajistí přístupovou cestu na místo stavby (pro příjezd
vozidel), dále pak zajistí na vlastní náklady přípojku elektrické energie a přípojku vody.

či. VII.
Další závazky zhotovitele a objednatele

VD.1.Zhotovitel je ode dne převzetí staveniště povinen řádně vést stavební deník. Do deníku
se musí aktuálně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu díla, zejména
údaje o časovém postupu prací, jejich kvalitě, případné zdůvodnění odchylek od projektové
dokumentace. Objednatel nebo jeho zmocněný zástupce jsou povinni sledovat obsah deníku a
jsou oprávněni k zápisům zhotovitele připojit svoje stanovisko. Z těchto důvodů musí být
stavební deník během pracovní doby zhotovitele trvale přístupný. Povinnost vedení deníku
končí dnem předání a převzetí předmětu díla.
VII.2.Případné odlišnosti výkazu výměr od skutečnosti uvedeny ve stavebním deníku budou
potom specifikovány v rozpočtu navýšením, popř. snížením ceny.
VII.3.Zhotovitel a objednatel si touto smlouvou zároveň potvrzují, že drobné odchylky od
projektové dokumentace, které nemění celkové řešení předmětu díla ani nezvyšují jeho cenu,
nejsou vadami, pokud byly odsouhlaseny oběma stranami písemnou formou ve stavebním
deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v dokumentaci skutečného provedení díla.
VII.4.0bjednatel se zavazuje uhradit spotřebu elektrické energie vody po dobu stavby.
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čI.VIII.
Platební podmínky a fakturace

VIII.1.Práce bude zaplacena po dokončení a předání jednotlivých částí stavby na základě
konečného zjišťovacího a předávacího protokolu.
Vln.2.Fakturace bude probíhat v návaznosti na postupu stavebních prací.

Splatnost faktur je 21 dnů od data doručení objednateli.

VlII.3.0bjednatel je oprávněn fakturu vrátit, pokud obsahuje nesprávné a neúplné údaje a
nesprávné cenové údaje. Faktury musí obsahovat označení a číslo faktury, název a sídlo
zhotovitele, předmět smlouvy, cenu díla, fakturovanou částku, DPH a všechny náležitosti
daňového dokladu.
VlII.4.Pokud objednatel vr&tí fakturu do doby její splatnosti, není v prodlení s placením. Za
včasné vrácení se považuje, bude-li alespoň v den splatnosti podána faktura doporučeně na
poštu nebo jinak předána k doručení zhotoviteli.
Vln.S.Zaplacením faktury se rozumí odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

či. IX.
Staveniště

IX.1.Předání staveniště pro přípravné práce bude provedeno 5 pracovních dnů před začátkem
termínu realizace.
IX.2.Vlastní staveniště prosté právních vad předá objednatel zhotoviteli, a to včetně
stavebního povolení s dokladovou částí.
IX.3.zhotovitel na svoje náklady zajistí provoz a údržbu staveniště po celou dobu výstavby,
projedná samostatně se správci, případně orgány státní a obecní správy podmínky skládek
materiálů, zábory veřejného prostranství, objekty soc. zařízení apod.
IX.4.Zhotovitel provede veškerá opatření na staveništi z hlediska bezpečnostního,
hygienického a podobná ochranná opatření. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí
platnými bezpečnostními předpisy.
IX.S.Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na staveništi a okolních nemovitostech, které
popřípadě vzniknou v důsledku jeho činnosti, a to do doby předání díla,
IX.6.Zhotovitel je odpovědný za případné znečištění přilehlých komunikací, příp.jejich
poškození. Při nesplnění této odpovědnosti a odstranění znečištění nebo poškození
komunikací má objednatel právo snížit cenu díla o částku rovnající se výši eventuální sankce
uplatněných na objednateli dotčenými orgány.
IX. 7.Zhotovitel vyklidí staveniště současně s termínem předání díla.

a.x
Předání a převzetí díla

X.1.Zhotovitel vyzve objednatele nebo jeho zmocněného zástupce (stav. dozor.) nejméně 5
dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla dle termínu dokončení uvedeného
v či. ID. této smlouvy.
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X.2Zhotovitel se zavazuje připravit k předání objednateli nebo zmocněnému zástupci předmět
díla dokončený v souladu s touto smlouvou bez vad a nedodělků. Objednatel nebo zmocněný
zástupce může převzít předmět díla i v případě, že se v průběhu přejímky vyskytnou vady a
nedodělky, které nebudou bránit řádnému užívání díla a dále za podmínky, že zhotovitel tyto
vady a nedodělky odstraní po dohodě v termínu stanoveném při předání díla.
X.3.0 výsledku přejímacího řízení bude oběma stranami sepsán řádný protokol, ve kterém
budou stanoveny termíny odstranění případných vad a nedodělků a předání odstranění těchto
vad a nedodělků.
X.4.Datem akceptací odstranění případných vad a nedodělků se rozumí celkové dokončení
díla a další připomínky nemusí být ze strany zhotovitele akceptovány, pakliže nejsou součásti
záruky o dílo.

X.S.Zhotovitel je povinen zúčastnit se kolaudačního řízení po předchozí výzvě objednatele
nebo jeho zástupce, který jej vyzve nejméně 5 dnu předem.
X.6.Zhotovítel je povinen na vlastní náklady odstranit všechny případné vady a nedodělky a
dále splnit všechny podmínky stanovené k trvalému užívání díla v termínech stanovených
v zápise o kolaudaci předmětu díla.
X.7.Objednatel je povinen převzít dílo nejpozději do jednoho měsíce, od uplynutí doby, kdy
mělo být dílo zhotoveno.Jestliže tuto lhůtu nedodrží přechází na něj nebezpečí poškození a
zničení díla.

čl.XI.
Záruka za jakost

XI.1.Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle ěl.Il. této smlouvy bude proveden dle
platných předpisu a norem platných v období realizace díla a zároveň budou dosaženy
všechny podmínky a požadavky projektové dokumentace, stavebního povolení a vyjádření
účastníků stavebního řízení a dotčených orgánu státní správy.
XI.2.Vzájemnou dohodou zúčastněných stran v souladu s § 536 a 563 obchodního zákoníku
se záruční lhůta na předmět díla uvedeného v či. TI. této smlouvy sjednává v délce 60
měsíců ode dne jeho protokolárního předání části stavební.
Podmínky záruky se uvedou v záruční listině. Zde se také uvedou podmínky údržby a
zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady
v záruční lhůtě.
XI.3.Na zařízení, předměty a subdodávky, od nichž budou dodány záruční listy, platí záruky
na těchto záručních listech uvedené.
XI.4.Reklamaci vad vzniklých v těchto záručních lhůtách uplatní objednatel u zhotovitele
písemně poté, co je zjistí. Zhotovitel se do 15-ti dnů po obdržení reklamace písemně vyjádří
k jejich oprávněnosti a ke způsobu jejich odstranění. Odstranění vad jím uznaných provede na
vlastní náklady v co možná nejkratší lhůtě,
XI.S.Jestliže zhotovíte Ineodstraní vady v dohodnutém termínu a stanovené kvalitě, má
objednatel právo pověřit odstraněním vad jiného zhotovitele. Takto vzniklé náklady se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli na základě vystavené faktury. Splatnost takto
vystavené faktury se tímto sjednává na 15 dní ode dne jejího doručení.
XI.6.0bjednatel je povinen po předchozí domluvě se zhotovíte lem umožnit mu přístup do
objektu, pokud je to pro řádné odstranění vad nutné.
XI.7.Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho předání. Na vady díla, na něž
se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovíte Iv rozsahu této záruky.
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XI.S.Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny dodržením
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, chybami a vadami v projektové

dokumentaci, .jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů, chyb a vad v projektové
dokumentaci upozornil a objednatel na jejich dodržení přesto trval, nebo jestliže zhotovitel
tuto nevhodnost nemohl zjistit.

čl.XII.
Zajištění závazků

XlI.1.Při nesplnění termínu pro vyklizení staveniště a předání díla má objednatel právo
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinnosti nezavinil. Dále
pak není zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže objednateli nevznikne
v souvislosti s porušením sankcionované povinnosti škoda.
XII.2.Při prodlení objednatele při zaplacení jednotlivých faktur činí smluvní pokuta 0,1%
z výše faktury bez DPH za každý den prodlení. Tato sankce nebude požadována, když
objednatel prokáže včasné podání převodního příkazu, který bude potvrzen a jištěn bankou.
XII.3. V případě, že nebude zhotoviteli zaplacena zálohová měsíční faktura v termínu
splatnosti, má zhotovitel právo na přerušení prací do doby zaplacení. Termín realizace se
posune o dobu, která odpovídá době prodlevy s placením faktury.
XII.4.V případě, že dojde ze strany objednatele k platební nekázni (nebude proplácet
zálohové platby dle smluveného harmonogramu), má zhotovitel právo na ukončení prací a
odstoupení od smlouvy. Ukončení prací či odstoupení od smlouvy z těchto důvodů však
nedává právo objednateli k neplacení dle smlouvy. Zhotoviteli patří odměna za skutečně
provedené práce v době ukončení stavby, a zaplacení toho, oč se objednatel obohatil.
XII.S.Drobné závady nebránící užívání nejsou důvodem pro platební nekázeň ze strany
objednatele a ten je povinen dostát závazkům stanoveným ve smlouvě o dílo. Všechny
závazky budou odstraňovány tak, jak stanovuje smlouva o dílo v čl.XIt 4,5,6 během celé
záruční doby.

čl.XIII.
Další ujednání

XIII.1.V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude
zřejmé, že nedodrží termíny dokončení a předání díla, má objednatel kromě práv uvedených
v této smlouvě právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy jinému zhotoviteli.
V případě, že k takovéto situaci dojde, uhradí objednatel pouze provedené práce včetně
zabudovaného materiálu.
XIII.2.V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce na předmětu díla ze strany
objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Objednatel uhradí v tomto případě
náklady s tímto spojené.
XIII.3. V případě, že zhotovitel vynaloží na práce, které objednatel zrušil, omezil, či jinak
změnil finanční náklady, uhradí objednatel zhotoviteli tyto náklady na základě jednoznačného
prokázání.
XIII.4.0bjednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména:

a) kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami,
projektovou dokumentací, příslušnými normami, rozhodnutími veřejnoprávních
orgánů a obecnými předpisy.

b) upozorňovat na nedostatky zápisem do stavebního deníku.
c) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení nebo přerušení prací v případě, že

zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla,
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život nebo zdraví osob, hrozí-li vážné škody, nebo nejsou-li práce prováděny
v souladu se smluvními podmínkami.

XllI.S.Po dohodě obou smluvních stran budou svolány pravidelné kontrolní dny na staveništi.
Jednotlivé termíny budou po dohodě upřesněny v návaznosti na časový harmonogram postupu
prací a plateb.
XllI.6.Zhotovitel nese do doby předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody na
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla, jakož i za škody způsobené
případně třetí osobám.
XllI.7.Pro náhradu škody platí ustanovení § 373 a následného Obchodního zákoníku.
XllI.8. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány
s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky.

čl.XIV.
I Závěrečná ustanovení

XIV.1.Tuto smlouvu lze měnit, upřesnit nebo zrušit pouze písemnou formou dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
XIV.2.Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a dohod
mezi objednatelem a zhotovitelem uvedených v této smlouvě. Právní normy zhotovitele a
objednatele, které jsou obsaženy v této smlouvě, se řídí zákonnou úpravou obchodního
zákoníku č.513/91 sbírky ve smyslu všech novel doposud uzákoněných.
XIV.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden stejnopis je určen pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.
XIV.4.Srnlouva obsahuje 7 stran textu, přílohou je položkový rozpočet
XlV.S.Smluvní strany čestně prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními této smlouvy.
Smlouva byla uzavřena bez nátlaku.

J.C1 t.~(6
V Peč i dne : .
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TeO : 004 77 32 XI
'Ir 384422 732

i80 01 DAČlCE

l-.iroslav Brtník
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I KRycí LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu : JKSO:
Hasičská zbrojnice

Stavba: Název stavby: SKP:
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč

Proiektant : DELTA projekt s.r.o., Dačice Počet měrných lednotek : O
Objednatel : Obec Peč Náklady na MJ : O
Počet listů : Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

dle vÝběrového řizen(

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejši rozpočtové náklady

Dodávka celkem O
Z Montáž celkem 26900

R HSVcelkem 476144

N PSVcelkem 442358

ZRN celkem 945402

HZS O
RN ll.a lll.hlavv 945402 Ostatní VRN O
ZRN+VRN+HZS 945402 VRN celkem O
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno:
Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

-
Základ pro DPH O % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00 Kč
DPH 15 % činí: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % činí: 945402,00 Kč
DPH 21 % činí: 198534,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 143 936,00 Kč

Poznámka:
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Položkový rozpočet

, Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč
Hasičská zbro nlce

P.č. Clslo poloiky Název položky MJ mnofstvl cena/ MJ celkem (Kč)
011: 1 Zemnfpráce

1 12230-1101.ROC Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 29,10 96,60 2811,06
4'4,5'1,2 21,60

3'5'0,5 7.50

2 13090-1111.ROC Bouráni konstrukci kamenných na MV ve vykopávkách I m3 4,50 1090,00 4905,00
0,75'2'1,5'2 4,50

3 13230-1110.ROC Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNE: I m3 41,75 450,00 18785,25
10,5'0,6'0,65 4,10

10,5'0,6'1,1 6,93

6'2'0,4'0.65 3,12

uzemnění bleskosvodu (13,6+7,9+13,5)'0,35'0,6 7,35

plípojky' 25'0,6'1,35 20,25

4 16240-1102.ROC Vodorovné pfemlstěnl výkop ku z hor.1-4 do 2000 m I m3 4,50 76,10 342,45
5 17510-1201.ROC Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny m3 9,15 418,00 3824,70

0,4'10'0,45 1,80

uzemnění 7,35 7,35

Obsyp potrubl bez prohozeni sypaniny s dodán lm
6 17510-1101.Rr štěrkoplsku frakce O- 22 mm m3 4,50 628,00 2826,00
7 11320-1111.ROC Vytrháni obrub chodnlkových ležatých m 3,00 65,30 195,90
8 11310-8315.ROC Odstraněni podkladu pl.do 50 m2, živice tI. 15 cm m2 13,00 194,00 2522,00

6,5'2'1 13,00

9 11310-7310.ROC Odstraněni podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tI.1Ocm m2 13,00 69,00 897,00
Celkem za 1 Zemni práce 37109,36

Díl: 2 Základy,zvlUtnr zakládání
10 272 31-3611.ROCBeton základových kleneb prostý C 16/20 m3 15,90 2150,00 34185,00

10,25'0,6'1,25 7,69

10,25'0,6'0,75 4,61

6'0,4'0,75'2 3,60

Celkem za 2 Základy,zvláftni zakládání 34185,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

Zdivo z termoizol. brouš.P8, tI. 36,5, lep.celopl cihly
11 311 23-7453.ROC247/365/249 mm m2 95,19 738,00 70248,38

(10,5'2+6+0,25'2)'3,75-1,25'1'4-1,25'2.35 95,19

12 311 23-7439.ROCZdivo z cihel nos. brouš.P12,5, tl.25, lep.celopl. I m2 22,28 526,00 11 716,65
Stlty: 6,75'3,3/2'2 22,28

13 317 16-7132.ROCPfeklad plochý 14,517,1/125 cm I kus 3,00 206,00 618,00
14 31716-7212.ROC Pfeklad vysoký, nosný 23,8171150 cm kus 26,00 244,00 6344,00

4'5+6 26,00

Osazeni ocelových válcovaných nosnlků č.14-22 včetně I15 31794-1123.RT' dodávky profilu I č.20, vČ. svaření t 0,47 26072,00 12295,56
6'3'26,211000 - 0,47

16 34224-7522.ROC Pflčky z cihel broušených, lepidlo, tI. 8 cm I m2 20,88 314,00 6556,32
(3+2,2'3)'2.8 26,88

-0,7'2'2-0,8'2'2 -6,00

17 34224-7524.ROC Obezdlvka věnců z cihel broušených tI. 8 cm I m2 16,44 314,00 5161,38
Obezdívka věnců: (10,5'2+6,75'2+9,625'2+6'2)'0,25 16,44

Plentovánl ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím I18 34624-4381.RT. suché maltové směsi m2 2,40 483,00 1 159,20
6'0,2'2 2,40

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky I
19 342 26-4051.RT~ požár. impreg. tI. 12,5 mm, bez izolace m2 58,50 510,00 29835,00

9,75'6 58,50

20 34226-4092,ROC Pflplatek k podhledu sádrok. za tI.desek GKF 18 mm m2 58,50 20,00 1 170,00
Celkem za 3 Svislé a kompletnl konstrukce 145104,48

OU: 4 Vodorovné konstrukce
21 417 32-1315.ROCZtužujlcl pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 1,30 2470,00 3214,95

(10,5'2+6,2+0,75)'0,175'0,25 1,22

Nad pleklad vrat: 5,25'0,3'0,05 0,08

22 41735-1115.ROC Bedněnl ztužujlcfch pásů a věnců - zflzenl I m2 1,80 226,00 406,80
6'0,15'2 1,80

23 41735-1116.ROC Bedněnl ztužujlclch pásů a věnců - odstraněni I m2 1,80 45,20 81,36
24 417 36-1821.ROCvýztuž ztužujlcích pásů a věnců z oceli 10505 t 0,13 29900,00 3925,87
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Položkový rozpočet

I Rekonstrukce has/~ské zbrojnice Peč
Hasičská zbro nlce

P.Č. el.lo polo!ky Název polotky MJ mnohrtvl cena I MJ celkem (Kč)
Pr 12 mm: (10,5'2+6,5)*4'0,89/1000 0,10

(6,5+1,5'2)'2'0,89/1000 0,02

Tňninky pr 5 mm (10,25'2+6.25+0,5'2)'4'0,8'0186/1000 0,02

25 434 31-1115.ROCStupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 I m 7,50 167,00 1252,50
1,25'6 7,50

26 434 35-1141.ROCBedněnl stupl\ů prlmočarých - zřízení I m2 3,49 273,00 952,09
(0.165+0,3)'6'1,25 3,49

27 436 23-4211. ROCBočnl zldky schodů z cihel na maltu MVC I m3 0,54 3820,00 2062,80
1,5'0,6'0,3'2 0,54

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 11896,37
01/: 5 Komunikace

Podklad ze štěr1<odrtipo zhutněni tloušťky 20 cm fr. 0/63
28 564 86-1111.ROCmm m2 6,50 150,00 975,00

6,5'1 6,50

Podklad ze štěr1<odrtipo zhutněni tloušťky 20 cm fr. 0/32
29 564 85-1115.ROCmm m2 6,50 150,00 975,00
30 565 16-1112.ROCPodklad z obal kamen. ACP 22+, Š. do 3 m, tI. 9 cm m2 6,50 554,00 3601,00
31 57711-4114.ROC Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný Š. do 3 m, ti. 5 cm m2 6,50 310,00 2015,00
32 577 11-2124.ROCBeton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm m2 6,50 309,00 2008,50

Celkem za 5 Komunikace 9574,50
01/: 61 Upravy povrchů vnlttnr
33 610 99-1111.ROCZakrýváni výplni vnitrnlch otvorů m2 4,69 17,10 80,16

1,25'0.75'5 4,69

34 61247-3182.ROC Omltka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková I m2 158,85 196,00 31 133,62
(9,75'2+6'2)'3,8-1'0,6'4-5.25'3,5 98,93

(2.2'2)'2,8 12,32

(2,2'5+3)'2,8 39,20

3'2'2,8 16,80

-0,7'2'6 -8,40

35 61247-3186.ROC Prlplatek za zabudované rohovnlky I m 32,00 63,00 2016,00
(1.25+0,75'2)'5 13,75

3'2 6,00

3,5'2+5,25 12,25

Začištěni omltek kolem oken.dveří apod. s použitim suché I
36 61240-9991.RT. maltové směsi m 33,60 106,00 3561,60

(0,8+2'2)'7 33,60

Celkem za 61 UPfBVV povrchů vnltlnl 36791,38
on: 62 Upravy povrchů vněJil
37 622 47-2112.ROCOmltka stěn vnějšl ze SMS štuková slož. II. ručně m2 119,19 211,00 25148,56

10,5'3,6+6,75'4-5,25'3,1 +10,5'4-1'0,6'4+0,95'4 91,93

2,2'3-1'0,6 - 6,00

Stity 6,75'3,15/2'2 21,26

38 622 47-2192.ROC Příplatek za tI. jádra 20 mm slož. II. ručně I m2 119,20 45,60 5435,52
39 62247-3186.ROC Příplatek za rohovnlk vnějš.omltek ze suché směsi m 38,20 63,00 2406,60

3,6'2+5.25 12,45

(1,25+0,75'2)'5 1375

4'3 12,00

40 620 41-1135.ROC Nátěr vnější omftky akrylátový sl. 3, z lešenl m2 119,20 112,00 13350,40

41 622 42-1492.ROCDoplňky zatept. systémů, okennl fišta s tkaninou APU lišta m 13,75 32,00 440,00
(0,75'2+1,25)'5 13,75

Zateplovacl systém sokl, XPS tI. 50 mm s omltkou I42 62231-1519.RT marmola 3,1 kg/m2 m2 12,34 849,00 10474,54
10,5'0,5'2 10,50

0,75'2'0,75 1.13

0,95'0,75 071

Celkem za 62 UDfBVV povrchů vn~J§i 57255,62
OH: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
43 631 57-1003.ROCNásyp ze štěr1<opfskuO- 32, zpevňujlcl m3 11,70 720,00 8424,00

58,5'0,2 11,70

Mazanina betonová tI. 12 - 24 cm C 16/20 vyztu!ená I m344 631 31-5611.RT ocelovými vlákny 30 kg / m3 58,50 681,00 39838,50
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PoložkoVÝ rozpočet

I Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč
Hasičská zbro nice

P.Č. Clslo pololky NAzev Dololkv MJ mnolstvl cena IMJ celkem (Kč)

45 631 31-2621.ROCMazanina betonová tI. 5 - 8 cm C 20/25 I m3 1,26 2750,00 3478,20
(3,15+2,65+2,12+8,97+4,19"0,06 1,26

výztuž mazanin svafovanou sltf průměr drátu 4,0, oka I46 631 36-1921.RT 100/100 mm t 0,04 22300,00 941,06
1,2648/0,06'211000 0.04

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 52681,76
Díl: 64 Výplně otvorů

Osazeni parapet.desek plast. a lamin. Š. do 20cm včetně
47 648 99-1111.RTt dodávky plastové parapetnl desky Š. 200 mm m 6,25 174,00 1087,50

1,25'5 6,25

Osazeni ocelových zárubni dodatečně do 2,5 m2 včetně
48 64294-4121.RT. dodávky zárubně 70x197x11 cm kus 1,00 891,00 891,00

Osazeni zárubni dvefnlch ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně
49 642 94-2111.RT dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm kus 2,00 670,00 1340,00

Osazeni ocelových zárubni dodatečně do 2,5 m2 včetně
50 64294-4121.RTt dodávky zárubně 80x197x11 cm kus 1,00 903,00 903,00

Osazeni zárubni dvefnlch ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně
51 64294-2111.RTt dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm kus 1,00 682,00 682,00

Osazeni zárubni a dvefi ocel. požár.90x197 cm vč.
52 642 94-5111. ROCdodávky zárubně a kfldla EW 30 DP1 - C (samoz. kus 1,00 6171,00 6171,00

Celkem za 64 VVplně otvorů 11074,60
011: 8 Trubni vedeni

Vodovodni pfipojka z trub polyetylénových D 25 hloubka
53 831 23-0110.RA 1,2m m 25,00 275,00 6875,00

Plynovodnl přípojka z trub PE, D 32 mm, dl. 5 m napojeni
54 841 22-0010.RA na fád D 90 mm kus 1,00 15300,00 15300,00

Kanalizačni přlpojka z trub PVC, D 200 mm rýha šifky 0,8
55 83135-0114.RA m, hloubky 1,2 m m 18,00 367,00 6606,00

Pflplatek za trasu ve vozovce živičné pfi šířce rýhy do 0,8
56 83199-0101.RAJ m m 12,00 10,00 120,00

Celkem za 8 Trubní vedeni 28901,00
Di!: 91 DoplňuJici práce na komunikaci
57 91973-5113.ROC Řezáni stávajiclho živičného krytu tI. 10 -15 cm m 13,00 86,00 1118,00

6,5*2 13,00

58 91973-1122.ROC Zarovnáni styčné plochy živičné tI. do 10 cm m 13,00 26,80 348,40
59 91972-3211.ROC Dilatačnl spáry rez.podélné 9 mm ,zaliti za studena m 13,00 84,60 1099,80

Celkem za 91 Doplňujíci práce na komunikaci 2566,20
011: 95 Dokončovaci kce na pozem.stav.
60 95394-6111.ROC Osazeni ventilačnlch mřížek kus 2,00 68,00 136,00
61 95376-1161.ROC Odvětráni troubami z PVC, svislé, Js 100 mm m - 7,00 125,00 875,00
62 956 90-1111.ROCOsazeni schodišťových zábradli do otvorů kus 2,00 260,00 520,00

Celkem za 95 Dokončovaci kce na POzem.stav. 1531,00
011: 96 Bouráni konstrukci
63 96102-1311.ROC Bouráni základů ze zdiva kamenného m3 5,25 516,00 2709,00

(4+4+4,5)'0,7'0,6 5,25

64 962 03-2231. ROCBouráni zdiva z cihel pálených na MVC I m3 25,26 417,00 10533,67
(3,8+4,5+4,3)'0,65'3-1,75'1,45'0,65 22,92

6'2,6/2'0,3 2,34

Bouráni mazanin betonových ti. 10 cm, nad 4 m2 sblječka I
65 96504-2141.RTt tI. mazaniny 8 - 10 cm m3 3,15 1620,00 5103,00

7'4,5'0,1 3.15

66 968 06-2356. ROCVybouráni dfevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 I m2 2,63 104,00 273,00
1,75'1,5 2,63

Celkem za 96 Bouráni konstrukci 18618,67
011: 97 Proráženi otvorů
67 971 03-3631.ROCVybouráni otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 4,50 89,30 401,85

1'2,25'2 4,50

Celkem za 97 Proráleni otvorů 401,85
Díl: 99 Stavenlitní pfesun hmot
68 99801-1001.ROC Pfesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 379,36 75,00 28451,99

7,65+40,147+34,309+5,392+4,539+5,584+174,199+0,228 272,05
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PoložkoVÝ rozpočet

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč
Hasičská zbro nlce

P.Č. Clslo položky Název polotky MJ mnohtvl cena I MJ celkem (Kč)
24,791 +7,594+0,076+0,035+65,666+0,002+1.215 99,38

komunikace 7,93077 7,93

Ce/kemza 99 Staven/Jtnl přesun hmot 28451,99
011: 711 Izolace proti vodě

Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně včetně
69 711 47-1051.RZ~ dodávky fólie Fatrafol 803 tI. 1,5 mm m2 70,88 220,00 15592,50

10,5'6,75 70,88

Izolace, tlaková voda, svislá fólii PVC, volně včetně I m270 711 47-2051.RZ~ dodávky fólie Fatrafol 803 tI. 1,5 mm 16,28 280,00 4557,00
10,5'0,75 7,68

6'1,4 8,40

Izolace tlaková, podkladnf textilie, vodorovná včetně
71 71149-1171.RZ dodávky textilie Netex F - 300 m2 71,00 26,00 1846,00

Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně
72 711 49-1172.RZ dodávky textilie Netex F - 300 m2 71,00 26,00 1846,00

Izolace tlaková, podkladnf textilie svislá včetně dodávky
73 711 49-1271.RZ textilie Netex F - 300 m2 16,50 26,00 429,00
74 99871-1101.ROC Pfesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,24 779,00 188,91

Celkem za 711 Izolace proti vodě 24459,41
on: 713 Izolace tepelné

Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy -
75 713 11-1111.R\Ai včetně dodávky 2 x tI. 140 mm m2 68,50 260,00 17810,00

10'6,85 66,50

Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů vč.\
76 71311-1211.RKE dod. fólie PE s AI vrstvou a výztužnou mřížkou m2 60,08 60,00 3604,50

58,5+9,75'0,1+6'0,1 60,08

Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce vč. dodávky
\77 71313-1130.RO( EPStl. 50 mm m2 10,50 80,60 846,30

Věnec pozedni (10,5'2+6.75'2)'0.25 8,63

MeZI pleklady 1,5'0,25'5 1.88

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně I78 71312-1111.RV dodávky polystyren tI. 100 mm m2 23,85 285,00 6797,25
Podlaha sláv objektu 5,3'4,5 23,85

79 99871-3101.RO< Pfesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,38 697,00 264,79
Celkem za 713/zolace tepelné 29322,84

011: 721 Vnltřni kanalizace
80 721 17-6103.Ro< Potrubl HT pfipojovacf D 50 x 1,8 mm m 7,00 326,00 2282,00
81 721 17-6104.RO< Potrubf HT pfipojovacf D 75 x 1,9 mm m 6,00 357,00 2142,00
82 721 17-6105.RO< Potrubf HT pfipojovacf D 110 x 2,7 mm m 2,00 561,00 1 122,00
83 721 17-6223.RO( Potrubf KG svodné (Iežaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m - 4,00 224,00 896,00
84 721 17-6225.RO< Potrubf KG svodné (Iežaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 14,00 367,00 5138,00

Lapač střešnlch splavenin PP HL660 D 110 mm kolmý
85 72124-2111.RT odtok kus 1,00 934,00 934,00
86 99872-1101.RO( Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,15 461,00 70,21

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 12584,21
011: 722 Vnltfni vodovod
87 72217-6112.RO< Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm m 25,00 490,00 12250,00
88 72218-1211.RT; Izolace návleková tI. stěny 6 mm vnitřnl průměr 22 mm m 25,00 20,40 510,00
89 72220-2413.RO< Kohout kulový nerozebfratelný D 25 kus 1,00 245,00 245,00
90 72220-2213.RO( Nástěnka D 20xR112 kus 7,00 51,00 357,00
91 722 20-2523.RO( Ventil pffmý s výpusti PP-R INSTAPLAST D 25x3/4" kus 1,00 275,00 275,00
92 72226-5114.RO< Vodoměr domovnf DN25 kus 1,00 428,00 428,00
93 72226-8122.RO< Sestava vodoměr. šroub. kohouty a zpět.kl. DN 25-20 kus 1,00 286,00 286,00
94 722 28-0106.RO< Tlaková zkouška vodovodnlho potrubl DN 32 m 25,00 10,20 255,00
95 99872-2101.RO( Přesun hmot pro vnítřnl vodovod, výšky do 6 m t 0,02 412,00 7,00

Ce/kemza 722 Vnltlnl vodovod 14613,00
011: 723 Vnltřni plynovod
96 72315-0303.ROC Potrubl ocelové hladké čemé svafované D 25x2,6 m 25,00 561,00 14025,00
97 72316-0204.ROC Pflpojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 soubor 1,00 235,00 235,00
98 723 19-0203.ROCPflpojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 soubor 4,00 541,00 2164,00
99 99872-3101.ROC Přesun hmot pro vnitfnl plynovod, výšky do 6 m t 0,17 414,00 69,10
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Položkový rozpočet

f· Rekonstrukce hasičské zbrojnice Pat
Hasičská zbro nice

P.Č. Čislo Doložkv Název Doložky MJ mno1stvi cena I MJ celkem (Kč)
Celkem za 723 Vnltlni Dlvnovod 1649310

on: 726 Zallzovacl pledměty
Montáž klozetových mis kombinovaných vč. dodávky

100 725 11-9305. ROCmlsy, prkénka, barva bllá soubor 1,00 3110,00 3110,00
Montáž pisoárových stáni ostatnlch vč. dodávky pis. mlsy

101 72513-9101.RO< a splach. ventilu, záp. uz. soubor 1,00 2460,00 2460,00
Montáž umyvadel na šrouby do zdiva vč. dodávky

102 72521-9401.ROC umyvadla š.55 cm bllého soubor 1,00 1040,00 1040,00
Montáž sprchových mis a vaniček vt: dodávky sprch

103 72524-9102.ROC vaničky 90/90 cm bllé soubor 1,00 11300,00 11300,00
Montáž plyn.ohfívačů propanlbutan 5l.min-1 ohřívač ve

104 72551-9102.ROC specifikaci soubor 1,00 1220,00 1220,00
105 72531-4290.ROC Přlslušenstvl k dřezu v kuchyr'\ské sestavě soubor 1,00 316,00 316,00
106 72531-9101.RO< Montáž dřezů jednoduchých soubor 1,00 530,00 530,00

Montáž těles otopných plyn., odtah. stěna, 1 otvor otop.
107 72565-9102.ROC tělesa ve specifikaci soubor 1,00 520,00 520,00
108 72581-4103.ROC Ventil rohový DN 15 soubor 5,00 72,50 362,50

Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvlr.odpadu
109 72582-3111.RT( jednopáková chrom kus 1,00 530,00 530,00

Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvlr.odpadu
110 72582-3114.RT( jednopáková chrom kus 1,00 530,00 530,00
111 72582-9201.ROC Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové kus 2,00 357,00 714,00

Baterie sprchová nástěnná ruční, bez přístušenstvl
112 72584-5111.RT( jednopáková chrom kus 1,00 826,00 826,00
113 72584-9201.ROC Montáž baterii sprchových, pevná výška kus 1,00 357,00 357,00

Sifon dl'ezový HL100,6/4 ", pflpoj myčka, pračka zpětná
114 72586-0201.RT klapka, D 40,50 mm, kulový kloub na odtoku kus 1,00 195,00 195,00
115 72586-0213.RC< Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 1,00 156,00 156,00
116 725 86-0226. RC<Sifon ke sprchové vaničce pp HL 524, D 40/50 mm kus 1,00 428,00 428,00
117 72586-9101.RC< Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 1,00 214,00 214,00
118 72586-9203.RO( Montáž uzávěrek zápach.dfez.jednoduchý D 32 kus 1,00 214,00 214,00
119 99872-5101.ROC Přesun hmot pro zafizovacl pfedměty, výšky do 6 m t 0,07 484,00 35,86

Celkem za 725 Zařizovaci pfedměty 2505836
Díl: 762 Konstrukce tesai'ské
120 76234-2812.ROC Demontáž laťovánl střech, rozteč lati do 50 cm m2 39,90 15,00 598,50
121 76233-1812.ROC Demontáž konstrukci krovů z hranolů do 224 cm2 m 58,00 20,00 1 160,00

4'2'5 40,00

4,5'4 18,00

122 76281-1811.ROC Demontáž záklopů z hrubých prken tI. do 3,2 cm I m2 18,00 40,00 720,00
4'4,5 18.00

123 76282-2820.ROC Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2 I m - 25,00 50,00 1250,00
5'5 25,00

124 76284-1812.ROC Demontáž podbljenl obkladů stropů s omltkou I m2 18,00 60,00 1080,00
125 76263-1802.ROC Demontáž vrat včetně kováni do 8 m2 m2 7,28 65,00 473,20

2,8'2,6 7,28

Bedněnl okapových říms z palubek pero-drážka včetně I126 76234-1620.RT dodávky řeziva, palubky SM tI. 19 mm m2 16,00 550,00 8800,00
11'0,5'2 11,00

previs st/echy u štítu 5'0,25'4 5,00

Montáž laťovánl střech, vzdálenost lati 22 - 36 cm včetně I m2127 762 34-2203.RT' dodávky řeziva, latě 4/6 cm 105,60 66,00 6969,60
4,8'11'2 105,60

Montáž laťovánl střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně
128 76234-2204.RT dodávky řezíva, latě 4/6 cm m2 105,60 30,00 3168,00
129 76291-1111.ROC Impregnace řeziva máčen lm m2 95,04 25,00 2376,00

(0,04+0,06)'2'4,5'105,6 95,04

Položeni podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna I130 76252-1104.RT včetně dodávky řezíva, prkna tI. 24 mm m2 20,00 190,00 3800,00
10'2 20,00

131 99876-2102.RO( Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m I t 3,57 800,00 2858,72
1,04111+2,53226 3,57

Celkem za 762 Konstrukce tesalské I 33254.02
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PoložkoVÝ rozpočet

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč
Hasičská zbro nlce

P.Č. elslo polo!ky Nězev polo!ky MJ mno!stvl cena I MJ celkem (Kč)
011: 783 Dřevostavby

Montáž stfech z vaznlků pflhradových dl. do 18 m vč.
132 76373-2112.ROC dodávky vaznlků impreg. a zavětrovánl m 72,50 900,00 65250,00

7,25'10 72,50
133 99876-3101.RO< Přesun hmot pro dfevostavby, výšky do 12 m t 1,89 3000,00 5655,00

Celkem za 763 Dlevoslavbll 70905,00
011: 764 Konstrukce klemplfské

Podstf. žlab podokapnl půlkruhový, R$ 333 mm v barvě
134 764 77-8113.RT světle šedá, pz plech poplastovaný m 22,00 350,00 7700,00

Stfešnl odpadni trouby kruhové, D 100 mm v barvě světle
135 764 77-8122.RT šedá, plech FeZn poplast. m 9,50 320,00 3040,00

4,5+5 9,50
Vnějšl oplechovánl parapetů, R$ 250 mm plech FeZn I136 764 77-8302. RO( poplastovaný m 6,25 230,00 1437,50
1,25'5 6,25
lemováni z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm plech I

137 764 33-1240.RQ( FeZn poplastovaný šedý m 8,40 230,00 1932,00
4,2'2 6,40

138 99876-4102.ROC Pfesun hmot pro klemplfské konstr., výšky do 12 m t 0,08 300,00 24,81
Celkem za 764 Konstrukce klemplfské 14134,31

011: 785 Krytiny tvrdé
139 76531-2813.RO( Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použiti m2 39,90 60,00 2394,00

4,75'4,2'2 39,90
Krytina beton. stfešnl červená použit stejný typ jako je I140 76533-2121.RO( stávajici m2 75,68 300,00 22702,50
4,6'11'2 105,60
demontované -39,9'0,75 -29,93

141 76533-2132.RO< Krytina beton., štltové hrany krajové tašky - pfišroubovat I m 20,00 360,00 7200,00
5'4 20,00

142 76533-2141.RO( Hfeben s větraclm pásem m 11,00 550,00 6050,00
143 765 33-2511. RO( Stfešnl okno univerzálni, výstupni 45 x 51 cm kus 1,00 3500,00 3500,00
144 765 33-2611. RO( Tašky, plastové odvětráci odvětráni kanalizace soubor 1,00 1380,00 1380,00
145 76533-2651.ROC Ochranná větracl mfižka m 22,00 40,00 880,00
146 76533-2652.ROC Ochranný větraci pás m 22,00 40,00 880,00

Fólie podstfešni paropropustná 140 glm2 kontaktni,
147 76590-1122.ROC Sd=cca 0,02, W1 m2 110,00 77,00 8470,00

,~, ~
11'5'2 110,00

148 99876-5102.RO( Pfesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m I t - 5,14 250,00 1285,53
4,30421+0,8379 5.14

Celkem za 765 KrytJny tvrdé 54 742,03
011: 786 Konstrukce truhlál'ské
149 766 71-1001.RO< Montáž plastových oken a balk.dvefi s vypěněn lm m 20,00 128,00 2560,00

(1,25+0,75)'2'5 20,00
Okno plastové 1kfldlové 125x75 cm S kvalitnl profil hl.

150 611-43590 min.80 mm, bllá kus 5,00 2600,00 13000,00
151 766 71-1021.RO( Montáž plastových vstupnlch dvefl s vypěněn lm m 6,20 128,00 793,60

(1+2,1)'2 6,20
Vstupnl dveře plast. 1kfld. 90x200 jednokfldlová zámek

152 611-43661 cylindrický kus 1,00 10800,00 10800,00
153 766 66-1112.ROCMontáž dvefi do zárubně,oteviravých 1kf.do 0,8 m kus 5,00 400,00 2000,00

Dvefe vnitfnl hladké plné 1kf. 70x197 bllé vČ. kliky a
154 611-60102 zámku naWC kus 3,00 934,00 2802,00

Dvefe vnitfni hladké plné 1kro8Ox197 bllé vČ. kliky a
155 611-60103 zámku kus 2,00 965,00 1930,00
156 99876-6101.RO( Pfesun hmot pro truhláfské konstr., výšky do 6 m t 0,12 565,00 67,07

Celkem za 766 Konstrukce truhláfské 33962,67
011: 767 Konstrukce zlImečnlcké
157 76722-1120.RO< Montáž zábradli schod. z trubek, do zdiva, do 25 kg m 3,50 120,00 420,00
158 76765-7340.RO( Montáž vrat zvedacich, do ocel.konstr., nad 13 m2 kus 1,00 6740,00 6740,00
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Položkový rozpočet

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Peč
Hasičská zbro nlce

P.č. Clslo položky N6zev položky MJ mnofstvi cena I MJ celkem (Kč)
Vrata ocelová sekčnl zateplená výsuvná 5,25/3,5 m,

159 553-44628 zateplená, ovládáni fetězem kus 1,00 39200,00 39200,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 46360,00

011: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
Obklad keram.schod.stupr'\ú hladkých do tmele 30x30

160 771 27-5106.RT lepidlo flex.,spár.hm., m2 3,75 596,00 2235,00
(0,2+0,3)"1.25'6 3,75

Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm flex.lepidlo 1
161 771 57-5109.RU + spárovacl hmota m2 81,63 257,00 20978,91

58.5+3.18+2,65+2,05+2,12 68.50

4,16+8,97 13,13

162 771 47-5014.ROCObklad sokllků keram.rovných, tmel,výška 10 cm I m 46,40 75,90 3521,76
0,75+9.75'2+6-1,25 25,00

2,6+2+0,5 5,10

3'4-0,6-0,7 10,50

(1,5+3)'2-0,8'4 5,80

Dlažba slinutá matná 300x300x9 mm barva šedomodrá - 21
163 597-64203.0 odstlny m2 95,50 170,00 16235,51

3,75'1,25 4,69

81,63'1.05 85,71

46,4'0,1'1,1 5,10

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 42971,18
on: 781 Obklady keramické
164 781 23-Q121.ROCObkládáni stěn vnitf.keram. do tmele do 300x300 mm m2 32,80 238,00 7806,40

(2,2'6+3'2)'2 38,40

-0,7'2'4 -5,60

165 597-81370.0 Obkládačka keram. 250x330x7 mm světlý t6n I m2 36,08 110,00 3968,80
32,8'1,1 36,08

166 597-60101.A Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 7 mm I m 16,40 114,00 1869,60
2,2'6+3'2 19,20

-0,7'4 -2,80

Celkem za 781 Obklady keramické 13644,80
011: 784 Malby
167 78419-1101.ROC Penetrace podkladu univerzálnl 1x m2 273,99 10,00 2739,90

159+5,3'4.5 182,85

(2,2'8+4,2'2+3'2+4,4'2)'0.8 32,64

strop garáže 58.5 58,50

168 784 19-5212.ROCMalba tekutá, bílá, 2 x malba i na sádrokarton m2 274,00 26,00 7124,00
Celkem za 784 Malby 9863,90

011: M21 Elektromon~že
Bleskosvod - hfebenové vedenI z AI 6 x svod, zemnicl -

169 21020-0020.RAI pásek do základů a výkopu kompl 1,00 26900,00 26900,00

Celkem za "'21 Elelctromontáže I I I I 26900,00
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VYKAZVYMER

Stavba : HZ~
Obiekt : D.1.4.bJ NTL plynovod vnttlnl plynoflk_

p.e. fialo polofky -poIotky MJ mnobM ••••• , MJ celkem Ke
Plvnovodnl pf/pojka viz stavebnl roZPOČetoddll 8 viz oddíl 8 staveb.rozp.

011: 723 Vnltlnl plynovod
1 MTZ~1 Plynové topidlo 2kW komplet s koaxiélnlm odtahem spalin pfes zeď kus 1.00 9975 9975
2 MTZ~ Plynové topidlo 3kW komplet s koax.6lnlm odtahem spalin pfes zeď kus 2.00 10577,00 21154,00
3 MTZ~ Plynový ohtivElt:závěsný 80 litrů, napojeni na komln kus 1,00 12095,00 12095,00
4 723111202 PoItubl oceIov6 zévitově černé bezdvé svatované běžné ON 15 m 10,00 326,00 3260,00
5 723111203 Potrubl ocelové závitové černé bezeivě svatované běžné ON 20 m 6,00 346,80 2080,80
6 723111204 PoItubl ocelové zévitové černé bezelvé svalované běžné ON 25 m viz oddll723 staveb.rozp.
7 723150368 Chránička oN50 m 5,00 112,20 561,00
8 72323-7213.ROO Kohout kulový pro plyn,2xvnilh1l závit, ON 15 kus 4,00 326,00 1304,00
9 72323-7218.ROO Kohout kulový pro plyn,2xvnilh1l záv~, ON 25 (lx HUP) kus 3,00 826,00 2478,00
10 734 26-5312.ROO $roubenl, pflmě, ON 15 kus 4,00 80,00 320,00
11 734 41-1194.R Rozpěr1<ap1ipojek plynoměru G 1" kus 1,00 94.00 94,00
12 723160205 Ptípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1" kus vizoddll723 staveb.rozp.
13 723190203 PNpojka plynovodnl ocelová zévhová černé bezeivá spojované na zévh

běžné ON 20 sb VIZ oddll723 staveb.rozp.
14 723234313 Regulátor tlaku plynu stfedotlaký jednostup/lový výkon do 10 m3Ihod

pro zemnl plyn sb 1,00 3723,00 3723,00
15 230 23-0071.R22 Člltěnl potrubl, do ON 50 m 38,00 10,20 387,60
16 23O~94.R22 Pffprava na hlavnI tlakovou zkouiku těsnosti do oN50 sada 1,00 306,00 306,00
17 230 23~16.R22 Hlavni tlaková zkouike vzduchem 0,6 MPa, ON 50 m 38,00 30,60 1162,80
18 MTZ~ Skffl\ HUP ocel 50015001250 kus 1,00 2550,00 2550,00
19 MTZ~5 Koleno jednoznačné s vnilh1ími as vnéj!im zév~em 3/4" kus 1,00 98,00 98,00
20 MTZ~ Vsuvka jednoznačné 3/4" s vn6jtlmi závity " kus 1,00 97,00 97,00
21 MTZ~7 Zátka s vnéj!im z6v~ 3/4" ČSN 138248 kus 1,00 30,60 30,60
22 MTZ~ Obíimka pro poItubí pozink. s protIhl. ochranou oN20 kus 14,00 103,00 1442,00
23 MTZ~ Objlmka pro potrubl pozink. s protlhl. ochranou oN25 kus 26,00 103,00 2678,00
24 MTZ-10 Tmel t6snícl pro zatmelenl pnjchodů pfes konstr. dia potáml zprávy kg 0,60 571,00 342,60

25 998723101 Phlsun hmot do 12,Dm kol 1,00 230,00 23000
Odtah spalIn

26 MTZ-11 Montét sady odkoutenl 80 pro plynový ohfIvat: vody do komlna sb 1,00 2550,00 2550,00
27 MTZ-12 Vyvložkovánl komlnového tělesa pro plynový ohNvElt:pr.8O- 5,Dm sb 1,00 6222,00 6222,00
28 MTZ-13 Koleno typové 80 kus 2,00 530,00 1060,00
29 MTZ-14 UkončenI, stfe&ní hlavice typové 80 kus 1,00 979,00 979,00

E1ektromonW.
30 MTZ-15 Drát holý měkký pozink0venY O 10 mm vedený napovrchu m 10,00 21,00 210,00
31 MTZ-16 Svorka hromesvodová SP1 kus 3,00 15,00 45,00
32 MTZ-17 Svorka hromesvodová SJ 02 kus 2,00 15,00 30,00
33 MTZ-18 Svorka na potrubl CU pa. kus 4,00 25,00 100,00

Hodino'" zllčtovllCl NZby
34 HZ~1 Zednické výpomoci, průrazy, drážky hod 16,00 190,00 3040,00
35 HZS~2 Revize, tlakové zkou4ky, zaikPlenl hod 8,00 200,00 1600,00

Celkemu 723Vnltlnl Dlvnovod
011: 783 Nit.ry
36 783 41-4140.ROO Nátěr olejový potrubl do ON 50 mm Z + 2x m 38,00 51,00 1938,00

CeJ/remu 783Nltfry
Celkem za vnlttnl pI novod 84143,40
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Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
. . dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Prohlašuji tímto čestně, že firma splňuje základní kvalifikační předpoklady, tzn. že:

a) nikdo ze statutárních zástupců nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve
prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku,
podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy
jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu

b) nikdo ze statutárních zástupců nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních
předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu

c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu

d) vůči majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů

e) není v likvidaci,
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v

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

České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na

státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště dodavatele

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kámé opatření podle zvláštních právních předpisů, je-Ii podle § 54
písmod) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
k) předloží seznam společníků nebo členů
I) předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech

letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o
veřejných zakázkách

V Peči , dne 25.2.2016

t-'.iroslav Brtník
UDNfCTVf

Peč 17, 380 O I DačiC~
č: 72991 4H

/Ti b ~i 227-027......................................................
Miroslav Brtník


