
Smlouva o dílo č. 07 l202l
podle rS 2586 a násI. zál<onač.89120'iii;"i?.:,inského zákoníku (dále jen,,Občanský

l. Smluvní strany

ob.jednatel: ObecVraňany'
sídlo: Vraňan1 37. 217 07 Vraňany
Zastoupená: Martinem Chmelíkern. starostou obce
tel.:/l'ax: 3 l5 691 080. 3 t5 691 080
bankovní spojení: číslo účtu:

Zast. Ve věcech smluvních: Martin Chmelík
ZaSt. Ve věceclr technických:

Zhotovitel: Šna.loR stavby Mělník, s.r.o.
se sídlern Mělník, Panešova 352l. PSČ 276 Ol
Zastoupená jednateli Vladimírem Šnajdrem a Zbyňkem Šnajdrem
zapsaná v obch.re.jstříku MS v Praze v oddíle C. vloŽce 970|5
tel.:/fax: 315 624 667 I 3t5 67 t 525

lCo:27l l0 648 DlČ: CZ27l l0648
bankovní spo.jerrí: číslo účtu: 5l2 53 l 060 247lOlO0
Zast. Ve věcech smluvních: p'Zbyněk Šna.idr
Zast. Ve věcech technických: p. Zbyněk Šnajdr

ll. Předmět smlouvy

l. Zhotovitel Se touto smlouvou zavazu.je provést pro objednatele níŽe vymezené dílo.
objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedení díla zaplatit cenu Za jeho provedení a to
v souladu s touto smlouvou a za podrnínek v nídále stanovených.

2. Předmětem této smlouvy' je stanovení podmínek realizace předmětného díla ze strany
objednatele a souvise.iících práv a povinností smluvní stran'

llI. označení a vymezení díla

l. Název a adresa stavby (díla): Rekonstrukce místní komunikace na p.č.639, k.ú.
\'raňa nv.



2. Předmětern této Srnlorrvy.istlu práce dle nabídkového rozpočtu na provedení rekonstrukce
místní komunikace na p'č. 63C) ve Vraňanech. 7.pracovaný cenový rozpočet zhotovitele, je
nedílnou součástí této Smlouvy (příloha č. l.).

3. Součástí stavebních prací .ie vvtyčení Stavby před zahájením stavebních prací a
vytyčovánía ověřovárrí stáva.iících inŽenýrských sítí před zahá.iením stavebních pracía v průběhu
stavebních prací.

!V. Doba plnění

l. Předpokládané termíny plnění díla:

Předání staveniŠtě
Zahďjení stavebn ích prac í
Dokončení stavebn íclr prací
Předání stavby

0612021
| 5.6.2021
24.8,2021
30.8.202 r

Zhotovitel je v souladu s občanským zákoníkem oprávněn provést dílo kdykoliv od
uzavření Smlouvy do s.iednaného termínu a obiednatelje povinen řádně nabídnuté dílo pbvzít za
předpokladu. Že bude provedeno ve s.jednané kvalitě" rozsahu a termínu.

2. JestliŽe Se posune termín s předáním pro_iektové dokumentace (dále jen "PD"), kterou
zhotovitel nezavinil a následně předání staverriŠtě v termíntt dIe čl. IV..odst'l. této Smlouvy.
posouvá Se termín plnění Smlouvy o dobu prodlení (nebude_li tento následný termín dále
ovlivněn jinými skutečnostmi), nebude_|i dohodnuto jinak.

3. ob'|ednatel se zavazu.je, Že kompletně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho
zhotovení dohodnutou cenu.

4. Bez souhlasu ob.iednatele nebude zahájena Stavba rekonstrukce místní komunikace na
p.č'639" Vraňany. Stavba bude realizována dle za.jištění a schválení finančních prostředků na
rea|izaci prací v roce 202 l.

V. Cena díla

1. Cena za zlrotovení předmětu díla vymezeném výše v čI.III. je stanovena dohodou
smluvních stran a činí: i

Cena celkem bez DPH:
DPH 2I %
Cena celkem za dílo:

l.593.489._ Kč
334.633.- Kč

t.928.l22'_ Kč

dvacet osm tisíc _iedrro
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2. Cena díla byla sjednána podle rozpočtr"r (kalkulace) zhotovitele. která tvoří přílohu č' l k
této Smlouvě a který se ohledem na povahu díla nepovaŽu.ie za závaz"lý. Cena díla uvedená
v předchozím odstavci nezahrnuje cerru přípaclných víceprácí.
3. VyÚčtovaná DPH se řídí přísluŠrrýrni platnými předpisy.

4. Za vícepráce (dále také "VCP") se pro účely této Smlouvy považují plnění Ze strany
zhotovitele..iejichŽ potřeba vznikne' po termínu předání cenové nabídky zhotovitele, popř. po
uzavřen í Sm louvy. způsobené ze'jména:

a) změnami původrrě uvažovaného řešení v PD či'ie.iím doplňováním
b) rozŠířením rozsahu předrnětu díla (stáva.iící rozsah.ie určen v příloze č.l)
c) změnami požadovaných rnateriálů a výrobků danými rozpočtem (příloha č.l.)

5. Pokud VCP dosáhnou hodnoty přesahující l0oÁ původní ceny díla (vícepráce většího
rozsahu). je nutné uzavťít na provedení VCP v rozsahu převyšujícím hodnotu l0% původní ceny
díla dodatek k této Smlouvě (nebude-li dohodnuto jinak). Strany se zavazu.ií v takovém dodatku
ke smlouvě nebo.iiné dohodě o vícepracích s.jednat alespoň způsob určení ceny těchto víceprací.
V případě. Že doide k dohodě o provedení víceprácí. avšak ob.iednatel neposkytne Zhotoviteli
potřebnou součinnost k uzavření dohod-v- o ceně těchto víccprací. .je závazek zhotovitele
k provedení dohodnutých víceprací platný i bez uzavření písernné dohody o ceně a zhotovitel má
po iejich provedení nárok na zaplacení ceny Ve výši odpovída.iící trŽní ceně VCP tohoto druhu
popř. jejich skuteČné hodrrotě podle vynaloŽených nákladů při provádění VCP.
6. Pokud VCP nedosáhnou hodnoty přesahující l0% původní ceny díla (vícepráce menšího
rozsahu), mohou být dohodnuty ve stavebním deníku nebo jiným vhodným způsobem, ze kterého
bude zřejmý obsah VCP. termín provedení VCP a 'iejich přibliŽně určená cena, přičemŽ skutečná
cena takových VCP nesmí převýšit tuto přibliŽnou cenu o více než' |5 oÁ.

7, objednatel se zavazu.je zaplatit za dílo vymezené výše v čl. Ill. této smlouvy cenu
sjednanou podle tohoto článku a prohlašuje. Že má zajištěno Í'inanční krytí k zaplacení dodávky
výše uvedeného díla.

Vl. Cenové a platební podmínky

l. S.iednaná cena díla kry'ie zhotoviteli veškeré náklady spojené s prováděním díla (bez
případných ''VCP").

2. Vícepráce, které bude objednatel poŽadovat v průběhu prací (dle čl.V.,odst.4') nad rámec
původního rozsahu díla budou po vzá.iemném odsouhlasení fakturovány zvláštními fakturami.
Cena za vícepráce bude fakturována zhotovitelem lx měsíčně' pokud nebude dohodnuto jinak.
Faktura bude mít náleŽitosti uvedené níŽe v tomto článku. l

3. Skutečně provedené práce budou hrazeny f-akturami na základě technickým dozorem
odsouhlasených soupisů aŽ do výŠe 90 % celkové smluvní ceny. Zbývajících l0 %o ze smluvní
ceny bude vyúčtovárro po převzetí dokončené stavby objednatelem, Podkladem pro dílčí faktury
bude soupis provedených prací v členění podle rozpočtu uvedeného v příloze č. l a s uvedením
přísIušných .iednotkových cen' Lhůta splatnosti kaŽdé.iednotlivé Í-aktury se stanovu.je na l4
kalendářních dnů počítaných ode dne.ie'jího doručení ob.iednateli (viz odst.4. tohoto článku).Za

3



rozhodné datum provedené úhrady se přitom povaŽu.ie datum podání převodního příkazu
S termínem splatnosti téhoŽ dne. Úhrady budou prováděny převodním příkazem.
4. Faktury budou clbsahovat veškeré náleŽitosti daňového dokladu podle zákona o dani
z přidané hodnoty ve znění pozdě.iŠích předpisů. V případě, Že faktura nebude obsahovat veškeré
náleŽitosti..ie objednatel oprávněn vrátit.ii k doplněnía to do 3 dnů od doručení' Po uplynutítéto
lhůty se f-aktura povaŽu.ie za úplnou a řádně převzatou.
5. objednatel má právo reklamovat vyúčtování prací ve lhůtě 5 dnů od obdrŽení příslušné
faktury' jinak se máza to. Že neměl žádných námitek proti vyúčtování. V případě pochy'bností se
ťaktura povaŽuje za doručenou následrriící pracovníden po.ie.iím odeslání.
6. Nebude-li dílo provedeno Ve vymezeném rozsahu podle této smlouvy, není objednatel
povinen hradit cenu neprovedených poloŽek díla ve výši dle přiloŽeného rozpočtu. NaopaŘ, bude-
li zapotřebí provederrí činností resp' plněnív rozpočtu nezahrnutých (viz článek V. této smlouvy)'
Lrhradíobjednatel cenu takových víceprací za podmínek uvedených výše v této smlouvě'
7. Případné zálohy či jejich části, poskytnuté objednatelem zhotoviteli, budou vyúčtovány
ob.iednateli zhotovitelem ve fakturacích dle předchozích odstavců.

Vll. Spolupráce smluvních stran

1. Zástupcem objednatele na stavbě ( technický dozor ).ie: Vladimír Vávra
2. Zástupcem Zhotovitele na stavbě ( odpovědný stavbyvedoucí )je: Zbyněk Šna.idr

a) Zhotovitel prohlašuje. Že uvedení zástupci ob.iednatele a zhotovitele jsou zmocněni
.iednat v rozsahu operativní a technické činnosti na StaVbě, při potvrzování zápisů do stavebního
deníku. potvrzování protokolů o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho samostatně
odevzdávané části a podobně. Zmocněnci .jedna.ií Samostatně, přičemŽ rozhodnutí kaŽdého z
uvedených je pro Stranu' kterou zastupu.je. závazné. Toto zmocnění trvá aŽ do písemného
odvolání.

b) Změny V Zastoupení budou uvedeny v případném dodatku této Smlouvy, účinné
jsou však.iiž od okamŽiku, kdy byl druhé straně předloŽen doklad o jejich zmocnění.

Vlll. Stavební deník

l. Na stavbě bude pro dokumentaci a jednání objednatele Se Zhotovitelem veden
zhotovitelem Stavební deník. Zde budou zaznamenány údaje o postupu prací' Stavu pracovníků a
počasí adále budou průběŽně upřesňovány dodávky předmětu plnění a Zaznamenávány a
oboustranně odsouhlaseny' vŠechny' podstatné skutečnosti vyplývající Z této SmlouVy.
2, Stavební deník bude veden ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí díla.
3. objednatel .ie oprávněn. kdykoli po předchozí Žádosti nahlíŽet do stavebního deníku. a
kaŽdé nahlédnutí se zavazuje potvrdit svým podpisem. objednatel .ie povinen podepisovat
veškeré své přípisy stavebního deníku. Pokud objednatel nepotvrdí resp. odmítne potvrdit
nahlédnutí nebo své přípisy do'stavebního deníku svým podpisem, bude to povaŽováno za
neposkytování součinnosti Zhotoviteli v rozsahu potřebném k řádnému provedení díla' V případě'



Že ob'jednatel opakovaně odmítrre podpisem potvrdit nahlíŽení nebo své přípisy do stavebního
deníku. povaŽu.je se to Za podstatné poruŠenísmlouvy Ze Strany ob.iednatele'
4. V případě nutnosti vyjádření objednatele k provádění díla' provede tak písemně do
stavebního deníku ne.ipozději do tří dnů po příslušném zápisu zhotoviiele nebo kdyi<oli na jeho
výzvu. JestliŽe tak neučiní, ačkoli byl na nutnost svého vyjádření Ze Strany zhotovltele
upozorněn. má se za to. Že proti obsahu zápisu zhotovitele ohledně provádění díla nemá Žádných
námitek.

5. Kopie stavebního deníku bude zhotovitel průběŽně, nejméně jednou týdně, poskytovat
ob.jednateli. originál stavebního deníkrr je zhotovitel povinen archivovat po celou dobu záruční
lhůty.

lX. Předání staveniště

l. objednatel.je povinen odevzdat staveniště prosté všech faktických a právních závad,které
by bránily plnění závazkŮ Zhotovitele.

2. Současně s odevzdáním staveniště zabezpečí ob.jednatel ziízení přístupů pro příchod na
Staven iště.

3. Zařízení StaveniŠtě.ie součástídíIa a je zakalkulováno v.ieho ceně.
4. Předání Staveniště bude provedeno zápisem ve stavebním deníku.

X. Průběh stavby

1. objednatel .ie oprávněn a povinen kontrolovat provádění díla osobně nebo jím
pověřeným i pracovn íky.
2. V případě části díla. které bude později zakrvto.je zhotovitel povinen vyzvaÍobjednatele
ne.iméně 3 dny předem písemně Ve Stavebním deníku a telelonicky k prohlídce této části díla.
3. Případné připomínky ke stavbě.je objednatel povinen zaznamenávat do stavebního deníku
se svým podpisem. Na připomínky neuvedené ve stavebním deníku nebo připomínky bez
podpisu ob.iednatele nebude brán zřetel.
4. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost.iakýchkoli změn proti předpokladům
obsaŽenýrn ve schválené projektové dokumentaci a této Smlouvě, budou tyto změny řešeny
operatiVně.|ednánírn rnezi zástupcem zhotovitele a objednateIe a za účasti projektanta. Řešení
drobných zrněn bude dohodnuto zápisern do stavebního deníku, potvrzeným oběrnu stranami a
případně odpovědným pro.iektantem. Změny závaŽrtě.jšího rozsahu' které budou mít vliv na
termín plnění' popřípadě na cenu. budou řešeny písernným dodatkem této Smlouvy, nebude-li
dohod n uto .iinak,
5. Na Žádost objednatele .je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při
kolaudačním ťízení'
6. Zhotovitel .ie povinen udrŽovat na stavbě průběŽně pořádek. odpady vzniklé činností
zhotovitele tento na vlastní nákladr'odstraní. Chovárlí 'jeho zaměstnanců musí být v souladu s
dobrými mravy a obecně závaznými přecJpis1.'o bezpeČnosti práce.



7' Zhotovitel'ie povinen provádět veŠkeré práce v souladu s platnými předpisy bezpečnostipráce a ochrany zdraví,.technologickými předpiiy a postupy a v souladů s techni'ckými normami,hygienickými a ekologickými předpisy. TotéŽ je pouin.n žá1istit u svých subdodavatelů. Smluvnístrany se dohodly, Že na místo provádění díla mohou ňtupouut pouze pověření zástupci apracovníci ob.jednatele, smluvní partneři a dalŠí osoby mohou na p.ucouiůtě Vstupovat pouze
s vědomím, popř' v doprovodu odpovědného pracovníŘa zhotovitele. Zhotovitel zajistí' Že jeho
pracovníci a ostatníosoby vstupující s jeho vědomím na Staveniště budou seznámeni se zásadami
poŽární ochrany'
8' Zhotovitel Se zavazu'ie vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními
prostředky podle profesí. činností arizik při uskutečňování díla. Dále je povinen vybavit vŠechny
osoby. které s.ieho vědornírrr vstupujína staveniŠtě osobními ochrannymi pracovnimi prostředky
odpovídajícími ohroŽení. které pro tyto osoby zprovádění stavebních prací vyplývají.9' Konečný termín plnění smlouvy o dílo Se automaticky prodluŽuj. o poóótiní, kdy nemohlybýt práce na obiektu prováděny z důvodu nepříznivých k1imatickyc"h poiminek. Za nepříznivéklimatické podmínky Se povaŽu.ií takové podminky, které znemoŽní postupovat podletechnologie stavby (venkovní teplota niŽŠí neŽ +4"C nebt denní sráŽkový úhrn vyŠší neŽ 3'0mm,přičemŽ tato skutečnost musí být doloŽena výpisem meteorologicte staÁice čHí,1Ú ;il jl;;;
hodnověrným dokladem o kIimatických podmínkách).

Xl. Předání a převzetí díla

l' Předání a převzetí díla proběh ne na základě výzvy učiněné zhotovitelem minimálně 3 dnypřed terrnínem předání díla Ve Stavebním deníku. oL.iednatel bude vyzván prostřednictvím
elektronické poŠty (ouvratttti Vranany.cZ) a teleÍonicky ( )'
2'. Předání a převzetí proběhne protokolárně, jeho součástí budou i nutné revizní zprávy azáruční listy. vztahující se k předmětu plnění (dle či.Ill."odst.l.).
3' objednatel se zavazuje předání a převzetí díla zahájit řádně v něm pokračovat a bezzbytečného odkladu .iej dokončit.

!' V zápise o předání a převzetí bude popsán předmět díla a stav zjištěný při prohlídce.
objednatel není oprávněn odmítnout převzeti dila pro drobné vady' které ňeuraíi ani neomezují
užívání Díla. Povinnost zhotovitele tyto drobné vady odstranit není plevzeÍímdíIa dotčena.
5' Předáním a převzetím díla strany povaŽu.j í dílo za splněné a počíná běžeÍ záruka.

Xll. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

l. Zhotovitel pclskytrrie na <lílo zárrrku za.iakost po dobu ó0 měsíců, ode
převzetídíla.

dne předání a

?. Při uplatnění reklamace na konkrétní vadu se záruční doba na
o dobu od uplatnění reklamace aŽ do.jeiího odstranění.
3:. obJednatel .je povinen reklamovanou vadu uplatnit písemně u
z.iiŠtění vady. Vada musí být určena přesně co do místa a chárakteru.

uvedenou vadu prodluŽu.ie

zhotovitele neprodleně po



4. Právo na bezplatné odstranění vady nevznikne, není-li vada reklamována do 30 dnů poté,
co byla z.iiŠtěna.

5. Zhotovitel odpovídá za vady. které má předrnět v
vady. které se pro.ievily po odevzdání díla, odpovídá
poruŠením jeho povinností. Zhotovitel rreodp ovídá za vady
nebo nesprá v ný m zacházením.
6. Vadou Se rozumí odchylka v kvalitě. rozsahu. či parametrech díla, stanovených
projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými technickými normami - předpísy.

Xll|' Smluvní sankce

1. V případě. bude-li ob.iednatel v prodlení s plněním .|akéhokoli peněŽního závazku
vzniklého v souvislosti s touto smlouvou, uhradíobjednatel Zhotoviteli sjednanou smluvní pokutu
ve výši 0.05 % z dluŽné částky zakaŽdý den procllení'
2. V případě zhotovitelem zaviněného nepředání dokončeného
Smlouvy má ob.iednatel právo na smluvrrí pokutu ve výši O,O5 oÁ z
prodlení. V případě včasného rrepředárrí Samostatně odevzdávané části
Smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,025 %o z
prod len í.

3. V případě zhotovitelem zaviněného neodstranění vady či nedodělku v termínu dle zápisu
o předání a převzetí. a za neodstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, má obiednatel
právo na smluvní pokutu v částce 500"- Kč zakaždý den prodlení.
4. Nárokem na smluvní pokutu podle této smlouvy ani.|ejím zaplacením není nijak dotčeno
právo na náhradr-r škodl. která vznikne smluvní straně v důsledku porušení pri'tusny.t'
povinností druhé smluvní Strany'

5. V případě prodlení způsobeného nezávisle na vůli smluvní Strany, která je v prodlení,
resp. V důsledku okoInostídaných tzv' vyŠŠí moci.nevzniká právo na smluvní pokutu.

XlV. odstoupení od smlouvy

l' ob.jednatel má právo odstoupit od Smlouv1'. .iestliŽe brrde zhotovitel v prodlení s
dokončením dílčí části díIa (dle oclsouhlaseného Časového pIánu prací) více .iak l měsíc oproti
danému termínu, nebude-li však ujednáno jinak.
2. ob.iednatel má právo odstoupit od Smlouvy v přípa{ě nezajištění finančního krytí na
real izac i předmětrr sm louvy'
3. Zhotovitel .ie oprávrrěn odstoLrpit od Smlouvy" jestliŽe nebude předáno staveniště (dle čl.
X') po dobu delší neŽ l měsíc ode dne, kdy rnělo být dle této Smlouvy předáno.
4. ZhotoviteI .ie oprávněn odstoupit od Smlouv1'" .jestliŽe bude objednatel v prodlení
s jakoukoli platbou po dobLr delšíjak l rněsíc ode dne splatnosti.
5. V případě. Že do.ide k'iinému podstatnému porušení této smlouvy..můŽe strana, která
smlouvu takto neporušila. od smlouvv okamŽitě písemně odstoupit. Za jiné podstatné porušení

době jeho odevzdání objednateli' Za
zhotovitel tehdy, byly-li způsobeny
a škody vzniklé běŽným opotřebením

díla v termínu dle této
ceny díla za kaŽdý den
díla dle článku IV. této
ceny díla za kaŽdý den



této smlouvy se dále povaŽuje takové porušerlí z.ávazkŮ plynoucích z'téÍo smlouvy, kterým bude
zmařen účel této smlouvy. nebo v stlLtvislosti s kterýrn vznikne smluvní straně, která smlouvu
neporušila, škoda přesahující částku 20.000,- Kč.
6. odstoupení od Smlouvy nemá vliv na právo uplatňovat náhradu škody a smluvní pokutu.
Smluvní pokuta.ie v případě odstoupení splatná den následující po dni platného odstoupení od
smlouvy" nárok na náhradu škody' se řídí přísluŠnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. odstoupení od Smlouvy .ie nutno učinit v písemné formě. V případě pochybností se
povaŽrrje odstoupení od smlouvy za doručené následu.iící pracovní den po jeho odeslání druhé
smluvní straně'

8. Právo na odstoupení od smIouvy nevzniká, jestliŽe prodlení druhé strany bylo způsobeno
vyšší mocí. jak ji deÍinují obecně závazné právní předpisy, nebo výhradně v důsledku jednání
resp' nekonání druhé smluvní Strany'

XV. ostatní ustanovení

l. ob.iednatel i zhotovitel se zavazu.ií. Že osobní, obchodníjakoŽ itechnické informace, které
jim byly svěřeny v souvislosti s touto smlouvou a prováděním předmětného díla, nezp(ístupní
třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní Strany a nepouŽijí tyto informace ani pro
jiné účely neŽ pro plnění podmínek této Smlouvy. Tento závazek k mlčenlivosti a ochraně
inÍbrmací ve smyslu tolroto odstavce trvá i po skončeníplatnosti této smlouvy'
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této SmlouVy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje
se dodrŽovat obecně závazné předpisy. technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se
bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných
pracovníků smluvních Stran a rozlrodnutími orgánů státní správy, se kterými byl seznámen.
3. Po ukončení prací vyklidí zhotovitel staveniště ne.ipozdě.ii do l0 dnů po předání díla. o
předání staveniště objednateli bude sepsárr samostatný z'ápis.

4. ob'iednatel neručí za ma.jetek a rnateriál zhotovitele dovezený na StaVbu.

5. Zhotovitel odpovídá objednateli za případné škody vzniklé v důsledku realizace díla na
částech díla. která mu byla ob.jednatelern předána k montáŽi a to aŽ do doby jejich předání a
převzet í ob.i ed nate lern'

6. Předáním staveniště přebírá Zhotovitel odpovědnost za bezpečnost práce svých
pracovníků.

7. Společně S potvrzenou Smlouvou předá Zhotovitel ob.iednateli a ob.iednatel zhotoviteli
kopii výpisu z obchodního re'jstříku a kopiiosvědčení o registraci na přísluŠném finančním úřadě'

XVl. Závěrečná ujednání

l. Tuto Smlouvu lze měnit nebo ruŠit pouze písemnÝmi dodatky potvrzenými oběma
smluvními stranami.

2. Tato Srnlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.



3. Yztahy neupravené touto SmlouvoLt Se řídí přísluŠnými ustanoveními
zákon íku.

4. Všechny spory budou smluvní strany řešit příSluŠným soudem.

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemŽ kaŽdá smluvní
po.iednom vyhotovení.

Příloha l : Cenová kalkulace - poloŽkový rozpočet stavb)

V MěIníku. dne 1. 6 .202t

Zhotovitel:

občanského

strana obdrŽí

'].'|".Í, ri|'}^. ťji
"+]Í.;j'':'j" ::];i "*i::';

:" ,r i. :rr l' -:: -'r.:'

&'"''l:
Zbyněk Šna.idr. jednatel spoleČnost i

'''allií. 
!.:!u.Lt}'.}*:q ffi$ii::':a

-ra..' i''ls) ý:.. J''l i*ij];'j'.:;-: ' .]j:.i ::íi
'.:.r -l .-... :... l' \in"
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Objedna!

Martin Chmel ík, starosta



Zakázka
Čislo zakázky
,zaxáz*a
iKlasifikace
,Fáze
Komentá

Firmy
lyp l-rrmy

Uživatelé
Vyznam (funkce)

:Zpracovatel

Rekapitulace

V Mělníku' 28.4.2021

,--"'-/'Ť-<-
Zbyněk Šnajdr
jednatel společnosti
ŠrunloR stavby Mělník, s.r.o

Yykazv měr

I

l

Vozovka Vranany, ulička p.č.639

'SNAJDR stavby Mělník, s r.o.

Jméno
Zbyněk Šnajdr

' J' 1 .;Š' ;':] t : L:;i

tt_*' .'
*& iil/i?t;ťi Íre "

-i, , i.'t

1':J -, .. .. :.1 l:"1 . L
',''.Ř\''':.1. .- .r: .- .., .. di -

Celkem (bez DPH)
DPH 21 oÁ ze základny: '1 593 489

Celkem (včetně DPH)

1 593 489
334 633

1 928 122



Zakázka.
Vozovka Vraňany, ulička p.č. 639

$O^,.ii1 Kr:rn*nikacc
001 .: Zemni práce

0021: Úprava podloŽí a základové spáry
005.: Komunikace

0056: Podkladní vrstvy komunikaci, letišt'a ploch
0089: ostatní konstrukce
009': ostatní konstrukce a práce
0096: Bourání konstrukci
099.: Přesun hmot HSV
VRN.: Vedlejši rozpočtovó náklady

1 593 489

557 010

190 766

385 176

132 108

19 000

75 500

't07 259

84 776

41 893

Celkem (bez DPH) 1 593 489



1 593 4BSS* il1. i{on'iunikace

1 \122302202
z 'ltzzsozzog
s j lszzottot
4 i132201109
5 120001 101

6 '167t}tlo2
7 t1627O1105
B 1162701109
9 1997013655

1o ]18'19s1102
rr ltatssttot
12 1181301101
rs lgrtccoooa-ot
rn tircturrsr
15 \00572410

16 212755214
I17 211561111

18 1212572121
I

19. )211971110
20 lx1
zt lztsgot'tot

001.: Zemní práce
lodtopavxy a prokopávky nezapaŽené pro silnice objemu do 1000 m3 V hornině t .4

Je'ipt"t"x k odkopáVkám a prokopávkám pro silnice v hornině t . 4 za lepivost

IHtoubeni n h Š do 600 mm V hornině t 3 objemu do 100 m3

Ip'iptatet za lepivost k hloubeni ry'h Š do 600 mm v hornině t ' 3

]eript't"t, zazliŽeniodkopávkyneboprokkopávkyvblizkostiinŽen rsk chsiti

lNaxtaoani v kopku z hornin t.1až4 p es 100 m3

IVodorovné 
p emístění do '10000 m rnj'kopku/sypaniny z horniny l ' 1 aŽ4

]Priptrt"x k vodorovnému p emístění rnj'kopku/sypaninyz horniny I ' 1aŽ4 ZKD 1000 m p es 10000 m

Poplatek za uloŽení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kod odpadu 170 504

' 
Upraua pláně V hornině t ' 1 aŽ 4 se zhutněním

] Úorava oláně v hornrně l ' 1 až 4 bez zhutněni

]Rozprostreni ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1.5

lornice zemina recyklovaná Svoboda - orntce A

\zalozeni parkového trávníku v1isevem plochy do 1 000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

osivo směs travní parková

0021: Úprava podloži a základové spáry
]Trativodv z drenáŽnich tÍubek plastov ch flexibilnich D 100 mm bez loŽe

]v ptn ojvoonovacích Žeber nebo trativodŮ kamenrvem hrub m drcen m frakce 4 aŽ 1 6 mm

,LoŽe pro trativody z kameniva drobného těŽeného

]zrizeni opláŠtění Žeber nebo trativodťr geotextilií v nj'ze nebo zá ezu sklonu do '1 :2

lGeotextilie 4009

lzr'utneni podloŽí

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišt'a ploch

]eooxtao ze štěrkodrtě ŠD tt 150 mm

m3
m3
MJ
m3
m3
m3
m3
m3

t

m2
m2
m2

t

m2
kg

195,3141
195,3141
71.6 

]71,6 
I28.3 
i

266,e141
266.914

4 003,71
480,445
358,6
40,0
40,0
10,8
40,0

1.2

190,0
74,25
9,8

511,2
613,44
358,6

240,O
247,2
75,0

324,45
75,0

200,0
2'18,0
162,75
57,75
8,0

26,705
16.0

388,00
31 ,50

697,00
142,30
450,00
132,00
274,20

12,50
455,00
45,00
26,00
68,00

268,60
55,00

150,00

88,00
í 288,00
I 322,OO

65,00
35,00
30,00

326,00
318,50
286,00
74,00
70,00
66,00

264,30
142,30
I 10,80
358,60

2 680,00
167,50

557 010
75 782
6 152

49 905
10 189
12735
35 233
73 188
50 046

218 603
16 'l 37

1 040
2720
2 go1

2 200
180

190 766
16720
95 634
12 956
33228
21 470
1o 758

m

m3
m3
m2
m2
m2

m2
m2
m2
kus
m2
m

385 176
78240
78733
21 450
24 009

5 25q
13 ?-00
57 617
2C asÓ
q 3ss
2 869

71 569
2 68Ó

m
ks
ks

kus
MJ
m

22.
23.
24
25.
26
27.
28,
29.
30.
31 .

32
is

596212212
59245020
596412212
944FÍ2302-03
X3
941 Fw701 0-002
916131213
g42FÍ2316-02

942Ft2001-11
59217469
éeletzooz-ooz
919732211

005.: Komunikace
Kladení zámkové dlaŽby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2

dlaŽba skladebná betonoVá 200x100x80mm p írodni

Kladení dlaŽby zvegetaČních tvárnic pozemních komunikaci tl 80 mm do 300 m2

Tvárniévegďaeni cse_vG - |x$x|i $QQx{Qox100 mm' barva p írodní Šedá, spot eba 4'2kslmz

P íplatek za Vyplnění Vegetačních dlaŽdic štěrkem

cripÉter iá ezáni dlaŽby vibrolisované p i pok|ádce _ tl 6 - 10 cm

osazení šilnieniho obrubniku betonového stojatého s boční opěrou do loŽe z betonu prostého

šilničniobÍubník H, povrch hladk - délka 1ooo mm. Ší ka 'l50 mm, uiška 250 mm, p írodní

oáŘuerix slLNlČNí H - standa;d hladk - p irodnÍ, ŠEoÁ, vxoxŠ 150x1000x150 mm, nájezdornj'
luDnuDl\lA 0lLlrrvrrr I I -.

looruunlx betono! silniční p echodornj'L + P Standard 'l00x't5x15-25 cm

] #m; ;il;;i', ;.";;f' il" obiuuy z dlaŽebních kostek - beton prost Ií. C 12t15

]styena spára napojení nového Živičného povrchu na stáVajicí za tepla Š 15 mm hl 25 mm s prorezánim

132 108
oo oog

34. ]s64851111
m2 358,6 169,00



MJ Jedn. cena
Kd

35
36

iso+astttt
]soaaorttz

lassz:t t t t

')914111111
rx'15
I grq5tt r 12
1..-^
^ 

to

Jpooxtao ze štěrkodrtě ŠD tt 150 mm
jeooxtro ze Štěrkodrtě ŠD tl +o mm

0089: ostatní konstrukce
lwsková r]prava ulrČniho Vstupu nebo vpusti do 200 mm zv Šením m iŽe

]rraontaz 
svislé dopravni značky do velikosti 1 m2 objimkami na sloupek nebo konzolu

] sDZ standaÍdni Velikost
I

]ruontaz sloupku dopravních znaČek délky do 3,5 m s betonov m základem a patkou

SDZ sloupek dopravni včetně p isluŠenstvi

009.: ostatní konstrukce a práce

iDopravně - inŽenyrské opat ení - zízení, pronájem' odstranění

lz"iisteni člnnostl odpovědného geodeta zhotovitele _ vytyceni slavby

l;i;š ;' ;;;;.i; oJpoveoneno ieodeta zhotovitele - zamě eni skuteČného provedení stavby

Fiipr.u" a provedeni predepsanych zkouŠek - zkouŠky pro určeni zhutněni pláně

]za;istcni vyt čeni inŽen}7rsk)ich sítí

lvynotoveni rozboru zeminy pro uloŽeni na skládku

0096: Bouráni konstrukci
Řezání stávaiíciho ŽivrČného krytu hl do 100 mm

loo.irunJ.' pooxt"ou z kameniva drceného tl 200 mm Strojně pl p es 200 m2

N"*tadáni suti na dopravni prost edky pro vodorovnou dopravu

lVodorovná doprava suti po suchu na Vzdálenost do 1 km

l Rriptatex ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti

]o"pi"i"r Á uloz.ni na skládce (sk|ádkovne) zeminy a kameniva kÓd odpadu 17o 5o4

099.: P esun hmot HSV
iP esun hmot pro pozemni komunikace s krytem dláŽděn m

VRN.: Vedlejši rozpočtové náklady

l Mimostaveništní doprava
'za izeni staveniŠtě

m2
m2

kus
kus

kus
kus

315,0
315,0

2,O

4,0

4,0
4,0

4,0

1,0
1,0
'1,0

2,0
1,0
1,0

16,0
230,0

80,5
80,5

1 932,0
80.5

169,00 
I

58,00 i

2 2oo,oo 
I

500 00 
i

1 250,00 
I

1 200,00 
I

700,00 i

53 235
18 270

19 000
4 400
2 000

5 000
4 800

2 800

3l
38

39
40

41

42 ivoN00001
43. VoN00004
44 lvoN00005
45. VQN00012
46 1VON0001B
47 lvoNooo2o

48. 1919735112
49.1,1i3107222
50 ]99721 161 1

51. i99721 151 I

sz \sszzttsts
53. i997013655

54 199822301 1

;oubo
,)oubol

bouboi

i;ouboi
roubol
poubo

m

m2

It
t

It
It

20 000,00
12 000,00
26 500,00
2 000,00
B 000,00
5 000.00

88,00
96,50

132,20
224,00

9,50
455,00

150,00

15 515,96
15 515,96

75 500
20 000
12 000
26 500
4 000
B 000
5 000

107 259
1 408

22 195
10 642
18 032
18 354
36 628

84776
84 776

I s65,1 76 I

'1,8 
I

0,9
I

4't 893
27 s2s 1

13 e64 
I55 l04

so. loz


