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Objednatel:
Sídlo:
IČ,
DIČ,
Osoba oprávněná zastupovat:
Zástupce ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
(dále jen ,, objednatel")

SMLOUVA O DÍLO
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) ,,,.e,4·1

OBECNÍ ÚŔAĽ:
I. Smluvní strany VIKÝŘCWICE ! !

r
Obec vikýřovice ijúsl í; 2 -06- 2021 iéz/'í
Petrovská 168, 788 13 vikýřovic" i
00635898 i (á., ,µu/ "l
.
Václav Mazánek, starosta

Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
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a

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ,
DIČ,
Osoba oprávněná zastupovat:
Zástupce ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán v obch. rejstříku:

ID datové schránky:
(dále jen ,,zhotovitel ")

Okrasné zahradnictví Turek, s.r.o.
Lesní 65, vikýřovice 788 13
26859904
CZ26859904
Olga Turková
Olga Turková
Moneta Šumperk

Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 50607 dne
13.5.2005
6npq8ua

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

l. Učelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění
uvedeného v ČI. III. této smlouvy.

2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného
spolupůsobení při realizaci plnění podle této smlouvy, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a
povinnosti zhotovitele a objednatele.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání na straně
zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

l. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo
specifikované v ČI. Ill. odst. 2 této smlouvy k akci ,,Revitalizace zeleně v obci Vikýřovice". Předmětem
této smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.

2. Specifikace díla: Kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s akcí ,,Revitalizace
zeleně v obci vikýřovice". Jedná se o výsadbu zeleně na pozemkových parcelách č. 291/1, 292/1 a 293 v
k.ú. vikýřovice v souladu s projektovou dokumentací Ing. Jany Mikiskové z října 2020 a února 2021.

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.5. 2021, která byla na základě
zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po
pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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IV. MÍSTO PLNĚNÍ

l. Místem plnění dle této smlouvy jsou pozemky p. č. 291/1, 292/1 a 293 v k.ú. vikýřovice.

V. DOBA PLNĚNÍ

l. Zhotovitel se s objednatelem
termín zahájení výsadby:
termín dokončení výsadby:
termín 3leté péče:

2. Dodržení termínů plnění je
smlouvě.

dohodli na následujících termínech
04. 10. 2021
30. 11. 2021
01. 12. 2021 - 30. 11. 2024

závislé na řádném a včasném spolupůsobení objednatele sjednaném v této

VI. CENA DÍLA

1. Cena za řádl1ě provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a nejvýše přípustná a
činí:

Objekt pol. rozpočtu Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Výsadba - s dotací 92.040,- Kč
Následná 3letá péče 26.070,- KČ
Výsadba - bez dotace 3 10.934,- Kč
Celkem 429.044,- KČ

2. Cenu je možno překročit pouze v případě, že:
- v průběhu realizace akce dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňovýchpředpisů majících vliv na cenu díla,

- objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nejsou součástípředmětu smlouvy uvedeného v ČI. III. této smlouvy a v době podání nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět, ani je nemohl předpokládat.

3. Dojde-li po vzniku této smlouvy a během jejího trvání ke změnám v koncepčním a věcném rozsahu nebo
obsahu díla z důvodů, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, stanoví smluvní strany
přiměřené zvýšení nebo snížení smluvní ceny, resp. její dílčí části, dohodou uzavřenou písemným
dodatkem k této smlouvě.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cenu za dílo uhradí objednatel převodem z běžného účtu na základě dílčích faktur, které budou mít

náležitosti běžného daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a §435
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po předání a převzetí fakturovaných prací, a to do 5 pracovních dnů po
ukončení kalendářního měsíce, popř. po předání a převzetí celého díla. Podpisem soupisu provedených
prací a zjišt'ovacího protokolu objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat ve výše uvedeném
rozsahu odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem.

4. Následná péče bude fakturována jedenkrát ročně ve 4. čtvrtletí daného roku.
5. Doba splatnosti: 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
6. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel

povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová
lhůta splatnosti faktury. -

7. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude cena fakturována
samostatně. Faktura za vícepráce musí, kromě výše uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na
dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
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VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

l. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a
nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i každá jeho jednotlivá dílčí, samostatně odevzdaná část,
bude způsobilá k účelu, pro který byla objednatelem objednána a zhotovitelem zhotovena.

2. Zhotovitel odpovídá za vady na díle, které má dílo v době jejího předání objednateli. Současně pak
odpovídá za řádné provedení díla v souladu s předanými požadavky objednatele, podklady, technickými
normami a obecně platnými právními předpisy.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v souvislosti s použitím podkladů od objednatele, neměl-
ii zhotovitel možnost ověřit jejich správnost.

4. Záruční lhůta na dílo je 24 měsíců a začíná běžet ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Po
tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, Že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně platnými normami
a je vázán k bezplamému odstranění vad.

5. Objednatel je povinen vady písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
konce záruční doby. Reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas
uplatněnou.

6. Zhotovitel odstraní vadu do 7 pracovních dnů ode dne, kdy se o výskytu vady dozvěděl, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis. Na provedenou
opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako v bodě 4. Záruční doba začíná běžet dnem předání
provedené opravy vady objednateli.

X. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

l. Vlastnictví k dílu přechází spolu s nebezpečím škody na díle na objednatele okamžikem předání
předmětu díla (resp. jeho jednotlivých částí, jak jsou specifikovány v ČI. III této smlouvy) od zhotovitele.

2. Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškeiých jeho částech či součástech, nese po dobu realizace díla až
do řádného předání a převzetí díla, tj. do okamžiku podepsání protokolu o předání a převzetí zhotovitel.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, NEMOŽNOST PLNĚNÍ

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s §2001 a násl. občanského zákoníku.
2. Objednatel uhradí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce, zhotoviteli všechny

náklady na dílo prokazatelně vynaložené do okamžiku odstoupení, pokud od smlouvy objednatel
odstoupí bez uvedení důvodu, nebo bez prokazatelného zavinění zhotovitelem.

XII. SANKČNÍ USTANOVENÍ

l. Zhotovitel splní svoji povinnost vyplývající z této smlouvy řádným předáním díla v místě plnění a
objednatel řádnou úhradou za provedenou práci dle této s,nľl9uvy.

2. ,V případě, že zhotovitel neodevzdá objednateli dílo .v iemlíliech stanovených touto smlouvou v ČI. V.
Doba plnění, odst. I), dohodli se účastníci na srnluvŕií poKutě vc výši 200 Kč za každý i započatý den
prodlení. '"",..: '

3, Pro případ prodlení s úhradou předané faktuíy, dohodli'se íičastníei na smluvním úroku z prodlení ve
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. " '

4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Neodstraní-li zhotovitel vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutých termínech, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 kč za každý i započatý den prodlení.

3



6. Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé
straně.

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na úhradu případně vzniklé škody.
8. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašuji a sjednávají, že objednatel má vedle smluvní pokuty nárok

na náhradu škody.
9. Účastníci této smlouvy se dohodli, že škoda způsobená v souvislosti s touto smlouvou se bude hradit

max. do výše smluvní ceny.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

l. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci
smluvních stran.

2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory
vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy budou řešeny smírnou cestou — dohodou. Nedojde-li k dohodě,
budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.

3. Objednatel je oprávněn použít dílo, které je předmětem této smlouvy, pouze pro následnou realizaci
stavební akce, nebude-li mezi účastníky smlouvy dohodnuto jinak.

4. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy na třetí osobu.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na
oficiálních webových stránkách Obce vikýřovice (www.vikyrovice.cz) a to včetně všech případných
příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel
je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (např. CRR, MMR, Ministerstva financí, MŽP, SFŽP, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných
orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k
předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od
zániku této smlouvy, minimálně však do roku 203 l. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden
stejnopis.

9. Smlouva byla schválena usnesením Rady obce č. 13 dne 14.6.2021.
10. Obě strany si smlouvu pozorně přečetly, porozuměly jí a na souhlas své svobodné vůle ji podepisují.
11. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet.

Ve vikýřovicích dn,'l(. G, x!a7

"bi:dn:,:,,
VaclZ:lMazáne , starosta

Ve vikýřovicích dn, M,kit

0.
3

lČ:·268 59 904
za zhot vitek: é

' . .Olga Turkova, jednatel
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ČÍSLO A NÁZEV: Revitalizace zeleně v obci vikýřivice - výsadby listnatých stromů v intravilánu obce
provozního souboru: 800 - Vegetační úpravy a rekultivace
stavebního objektu: so 800 -1 výsadby zeleně

DOTACE

STAVBA
Pořadové zkrácený popis M.j. Množství jednotková Náklady
č. položky cena celkem v Kč

s DPH bez DPH s DPH
1 2 4 5 6 7 8 9

Dodávka sazenic stromů DPH 15%

1. Prunus padus 'Watereri' 12/14 ks 4,00 4160,00 16640,00 16640,00
2. Malus 'Rudolph' 12/14 ks 12,00 3780,00 45360,00 45360,00
3. Acer platanoides 'Drumondii' 12/14 ks 3,00 4120,00 12360,00 12360,00
4. Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' 12/14 ks 3,00 3840,00 11520,00 115250,00

Celkem nákladý za sazenice 15% DPH 85880,00 85880,00

Dodávka pomocného materiálu DPH 21%

1. Kůly 3 ks/strom 1 strom 22,00 90,00 1980,00 1980,00
2. příčky 3 Ks/strom 1 strom 22,00 24,00 528,00 528,00
3. popruhy 2m/strom 1 strom 22,00 16,00 352,00 352,00
4. hnojivo tablety lOg 5ks/strom 1 strom 22,00 10,00 220,00 220,00
5. mu|čovaci kůra 50l/strom 1 strom 22,00 60,00 1320,00 1320,00
6. obal z juty 1 strom 22,00 80,00 1760,00 1760,00

Celkem náklady za pomocný materiál 21% DPH 6160,00 6160,00

Následná 3-letá péče DPH 21%

zálivka cca 4x ročně v dávce 100l/strom, výchovný řez stromů,
přihnojenÍ, doplněni mulčovacI kůry, ochrana proti škůdcům a
chorobám, odp|eve|ovánj,
odstraňováni obrostu kmene, kontrola a oprava kotveni ks 22,00 1185,00 26070,00 26070,00



Pořadové Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková Náklady
č, položky cena celkem v KČ

bez DPH bez DPH s DPH
1 2 4 5 6 7 8 9

Celkem náklady za 3-Ietou následnou péči 21% DPH 26070,00 26070,00
Celkem náklady za výsadbu a 3-letou následnou péči 118110,00 118110,00

Celkem 118110,00 118110,00



ČÍSLO A NÁZEV: Revitalizace zeleně v obci vikýřovice - výsadby zeleně v parčíku v ulici Sadová
provozního souboru: SO 1 - Vegetační úpravy parkoviště
stavebního objektu: SO 1 - 1 Výsadby zeleně

BEZ DOTACE

STAVBA
Pořadové Číslo položky Zkrácený popis M.j. Množství jednotková Náklady Hmotnost
č. položky ceníku cena celkem v Kč v tunách

Dodávka Montáž Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

823-1
1. 182 00-1131 Plošná úprava terénních 0,00

nerovnosti do 0,2 m v rovině m2 1620,00 8,00 12960,00
2. 184 80-2111 Chemické odplevelení před 0,00

založením postřikem v rovině 0,00
Roundup, 2x m2 3240,00 1,60 5184,00

4. 183 20-5111 Založeni záhonu v rovině m2 660,00 8,00 5280,00
5. 184 80-2613 Chemické odp|eve|ení po 0,00

založení postřikem hnízdově 0,00
v rovině m2 0,00

6. 183 40-3114 Obděláni půdy kultivátor. 0,00
v rovině m2 1620,00 0,90 1458,00

7. 183 40-3151 Obdělání půdy smykováním 0,00
v rovině m2 1620,00 0,70 1134,00

8. 183 40-3153 Obděláni půdy hrabáním 0,00
v rovině m2 960,00 2,40 2304,00

9. 180 40-2111 Založeni trávníku parkového 0,00
výsevem v rovině m2 960,00 5,60 537(3,00

10. 18310-1113 Hbubení jamek bez výměny 0,00
půdy objemu do 0,05 m3 ks 1263,00 18,00 22734,00

11. 18310-1313 Hloubení jamek 100% výměna 0,00
půdy objemu do 0,05 m3 ks 40,00 71,00 2840,00

12. 18410-2112 výsadba dřeviny s balem 0,00
při průměru balu do 0,3m ks 1303,00 38,00 49514,00

13. 18310-1121 HloubenI jamek bez výměny 0,00
půdy objemu do 1 m3 ks 1,00 690,00 690,00



Pořadové Číslo položky zkrácený popis M.j. Množství jednotková Náklady Hmotnost
č. položky ceníku cena celkem v Kč v tunách

Dodávka Montáž jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14. 18410-2116 výsadba dřeviny s balem 0,00
při průměru balu do 0,8 ks 1,00 690,00 690,00

13. 182 20-4112 výsadba trvalek ks 550,00 20,00 11000,00
15. 184 20-2112 Kotvení dřeviny kůly do 3 m ks 0,00
16. 184 90-1111 Osazení kůlů dl. 300 cm ks 1,00 230,00 230,00
9. 184 92-1093 Mulčováni rostlin tl. 0,1m m2 660,00 15,00 9900,00

10. 185 80-4311 Zalití rostlin vodou plocha 0,00
do 20 m2 m3 13,03 280,00 3648,00

11. 185 85-1111 Dovoz vody pro zálivku rostlin m3 13,03 235,00 3062,00
12. 185 80-2114 Hnojeni um.hnojivem 0,00

rozděl k rostlinám 0,00
strom 5 tab, keř 1 tab t 0,130 15000,00 1950,00

13. 184 50 -1111 Obal juta zhotovení 1 vrstva 0,00
(strom - 0,6 m2) m2 0,00

19, 185 80-2113 Hnojeni um. hnojivem v rovině t 0,014 3900,00 55,00
0,00

Celkem 140008,00
Dodávka

1. Magnolia 'Galaxy' 14-16 ks 0,00
2, Prunus serrulata 'Kanzan' 0,00

14/16 ks 0,00
3. Prunus cerasifera 'Nigra' 0,00

14/16 ks 0,00
4, Paulownia tomentosa 0,00

"Hulsdonk'14/16 ks 0,00
5. Picea ables 'lnversa"

150-175 ks 1,00 3750,00 3750,00
6. Picea glauca 'J.W. Daisy's 0,00

White' 20-30 ks 3,00 350,00 O 1050,00
7, Spiraea x vanhoutei 0,00

30-40 ks 70,00 55,00 3850,00
8. Salix purpurea 'Gracilis' 0,00



Pořadové Číslo položky Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková Náklady Hmotnost
č. položky ceníku cena celke_n v KČ v tunách

Dodávka Montáž Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30-40 ks 125,00 55,00 6875,00
9. physocarpus opulifohus 0,00

'Diaboio' 40-60 ks 0,00
10. Lavandula angustifolia 0,00

'Dwarf Blue' 10-20 ks 80,00 35,00 2800,00
11. Hydrangea macrophylla 0,00

kultivary 20-30 ks 40,00 110,00 4400,00
12. Weigela hybrida 'Purpurea' 0,00

20-30 ks 205,00 85,00 17425,00
13. Spiraea japonica 0,00

'Golden Princess' 20-30 ks 70,00 55,00 3850,00
14. Chamaecyparis pisifera "Sungold" 0,00

20-30 ks 90,00 90,00 8100,00
15. juniperus conferta "Old Gold' 0,00 0,00

20-30 ks 100,00 90,00 9000,00
16. Spiraea japonica 0,00

'Little Princess" 20-30 ks 65,00 55,00 3575,00
17. Spiarea burnalda 'Goldflame" 0,00

20-30 ks 195,00 45,00 8775,00
18. Hypericum 'Hidcote' 30-40 ks 180,00 45,00 8100,00
19. Euonymus fortunei 0,00

'Emerald'n Gold' 10-20 ks 0,00
20. Hibiscus syriacus kultivary 0,00

30-40 ks 0,00
21. Vinca minor 10-20 ks 100,00 38,00 3800,00
22. Forsythia x intermedia 0,00

'Maluch' 20-30 ks 0,00
23. lmperata cylindrica 'Red Baron' ks 110,00 48,00 5280,00
24. štípa tenuissima 'Ponny 0,00

Tail' ks 220,00 45,00 9900,00
25. Allium aflatunense 'purple 0,00

Sensation' ks 90,00 55,00 4950,00



Pořadové Číslo položky zkrácený popis M.j. Množství jednotková Náklady Hmotnost
č. položky ceníku cena celkem v KČ v tunách

Dodávka Montáž jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

26. Festuca cinerea 'Blue Sleet' ks 130,00 38,00 4940,00
27. Narcissus 'Carlton' ks 0,00
28. Kůrodřevní hmota na mulčování m3 66,00 560,00 36960,00
29. Kůly kulaté, odkorněné 0,00

dl.300 cm ks 1,00 90,00 90,00
30. Popruhy na vyvazování m 2,00 16,00 32,00
31. Příčky ks 0,00
32. juta na zhotovení obalu kmenů m2 0,00
33. Hnojivo pro dřeviny dlohodobě 0,00

působící kg 13,08 160,00 2093,00
34. Totálni herbicid l 2,85 430,00 1226,00
35. Hnojivo trávnikové kg 14,40 34,00 490,00
36. Dodávka vody m3 13,03 90,00 1173,00
37. Osivo park kg 24,00 162,00 3888,00
38, Rašelina m3 0,25 1980,00 495,00

Dodávka celkem 156867,00 42,602
39. 99823-1311 Přesun hmot pro sadov.úpravy t 42,602 330,00 14059,00

Celkem 310934,00

Cena celkem bez DPH
DPH základni sazba 21%
Cena celkem s DPH

310934,00
0,00

310934,00


