STANOVY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
I.

Základní ustanovení

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Mezihoří (dále jen „svazek“) je založen ve smyslu ust. § 49 a násl.
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“).
II.

Identifikace a status svazku

1.
2.
3.
4.
5.

Název svazku: Svazek obcí Mezihoří
IČ: 750 70 065
Sídlo svazku: Nemotice 66, 683 33 Nesovice
Název a sídlo členů svazku jsou uvedeny v Příloze č. 1, jež je nedílnou součástí těchto stanov.
Svazek je samostatnou právnickou osobou odpovídající svým majetkem za své jednání a své
dluhy.
6. Svazek neodpovídá za dluhy svých členů ani jiných subjektů.
7. Svazek je zapsán v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona o obcích do rejstříku svazků obcí, který
je veden Krajským úřadem Jihomoravského kraje a je založen na dobu neurčitou.

III.

Cíle svazku

1. Svazek je založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými
jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských
obcí a ochrana veřejného zájmu.
2. Svazek vyvíjí svou činnost především v rámci regionu, jež je tvořen geografickou oblastí (dále
jen "zájmové území") vymezenou katastrálním územím členských obcí.

IV.

Předmět činnosti svazku

1. Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a
efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských
obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:
a. propagace svazku a jeho zájmového území,
b. oblasti školství, sociální péče a zdravotnictví,
c. správy shromažďování a odvozu komunálních odpadů,
d. oblasti rozvoje kultury,
e. požární ochrany,
f. ochrany veřejného pořádku,
g. ochrany životního prostředí,
h. rozvoje cestovního ruchu,
i. podpory podnikání,
j. rozvoje služeb v zájmovém území,
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k. zajištění dopravní obslužnosti,
l. společných nákupů energií,
m. společného zajištění telekomunikačních služeb,
n. administrativní činnosti, zejména právního poradenství.
2. Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku;
povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.
3. Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající
v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je
podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

V.

Členství ve svazku

1. Členství ve svazku je dobrovolné.
2. Členem svazku mohou být pouze obce.
3. Členství ve svazku nikterak neomezuje členy v oprávnění vstupovat do jiných svazků a podílet
se na činnosti jiných právnických osob.
4. Členem svazku se může stát obec, která se plně ztotožňuje s cíli a účelem svazku.
5. Žádost o přijetí nového člena do svazku se doručuje předsedovi svazku, který připraví nutné
podklady pro příslušné rozhodování valné hromady. Žádost o přijetí nového člena do svazku
musí obsahovat usnesení zastupitelstva obce o vyslovení souhlasu s účastí v této právnické
osobě.
6. O přijetí nového člena svazku rozhoduje valná hromada. Aktuální seznam členů svazku vede
předseda a v aktuálním znění jej zveřejňuje na internetových stránkách svazku.
7. Nový člen svazku je povinen zaplatit v plné výši pravidelný roční členský příspěvek za rok, v
němž došlo ke vzniku jeho členství.
8. Členství ve svazku zaniká:
a. vystoupením člena ze svazku,
b. zánikem člena nebo svazku,
c. dohodou,
d. vyloučením člena ze svazku.
9. Vystoupit ze svazku lze pouze k 31. 12. roku, v němž je svazku doručena písemná výpověď.
Písemnou výpověď je člen svazku povinen doručit předsedovi svazku minimálně 3 měsíce
před koncem roku, ve kterém chce ukončit členství. Písemná výpověď musí obsahovat
usnesení zastupitelstva obce o vyslovení souhlasu s ukončením členství obce ve svazku.
10. Člen může být ze svazku vyloučen, jedná-li v rozporu s cíli a účelem svazku, zejména porušujeli hrubě nebo opakovaně stanovy svazku, způsobí značnou škodu svazku nebo nezaplatí-li
stanovený členský příspěvek ani v dodatečně poskytnuté lhůtě. O vyloučení člena ze svazku
rozhoduje valná hromada. Rozhodnutí o vyloučení člena svazku doručí předseda svazku
vyloučenému členu písemným oznámením.
11. Člen svazku, jehož členství zaniklo, není zbaven povinnosti zaplatit v plné výši pravidelný roční
členský příspěvek za rok, v němž jeho členství ve svazku zaniklo.
12. Při zániku členství se provede majetkové vypořádání. Vypořádací podíl se stanoví na základě
počtu obyvatel členské obce, jíž zaniklo členství. Nárok na majetkové vypořádání nemá ten
člen svazku, jenž byl ze svazku vyloučen z důvodu způsobení značné škody svazku. Nároku na
majetkové vypořádání se člen, kterému zaniklo členství, může vzdát.
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13. Rozhodování o každé změně ve složení členů svazku je rozhodováním o změně těchto stanov
(čl. VII. odst. 3.). V důsledku přijetí nového člena svazku nebo zániku členství stávajícího člena
zpracuje předseda svazku nové úplné znění stanov a nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy
došlo ke změně počtu členů, jej v elektronické podobě rozešle všem členům svazku; čl. VII.
odst. 4. těchto stanov se v takovém případě použije přiměřeně.

VI.

Práva a povinnosti členů svazku

1. Každý člen svazku má zejména právo:
a. účastnit se jednání valné hromady svazku, a to prostřednictvím svého zástupce,
b. volit orgány svazku a navrhovat do nich své zástupce,
c. být pravidelně informován o dění ve svazku,
d. předkládat návrhy, připomínky a podněty orgánům svazku a v přiměřené době
obdržet na svá podání odpověď,
e. informovat se o dění ve svazku,
f. hodnotit práci orgánů svazku, vyžadovat vysvětlení a nápravu,
g. nahlížet do materiálů týkajících se hospodaření svazku a získávat tak informace o
správě majetku svazku,
h. využívat všech služeb svazku a podílet se na činnosti svazku,
i. využívat informace, kterými svazek disponuje.
2. Každý člen svazku má zejména povinnost:
a. důsledně dodržovat stanovy svazku a usnesení orgánů svazku, hájit zájmy a dobré
jméno svazku,
b. platit členské příspěvky v určené výši a termínech,
c. aktivně se podílet na činnosti svazku v souladu s jeho cíli,
d. zdržet se jednání, která by byla v přímém rozporu se zájmy svazku,
e. zdržet se jakékoliv činnosti, která by byla v rozporu se zájmy svazku,
f. přiměřeným způsobem propagovat činnost svazku.
3. Práva a povinnosti členů svazku mohou být u jednotlivých akcí a aktivit svazku upravena
rozhodnutím valné hromady.
VII.

Stanovy

1. Vnitřní organizace svazku, práva a povinnosti členů i volených orgánů svazku se řídí
především těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle svazku a jsou
také zveřejněny na jeho internetových stránkách.
2. O změně stanov rozhoduje valná hromada usnesením.
3. Změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formu. Dodatky ke stanovám se pořadově
číslují a tvoří nedílnou součást stanov. Za evidenci a jejich rozeslání členským obcím je
odpovědný předseda svazku.
4. Pokud dojde k jakékoliv změně stanov, je předseda povinen oznámit tuto skutečnost
nejpozději do 15 dnů od schválení daného usnesení všem členům svazku a příslušnému
krajskému úřadu.
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VIII.

Orgány svazku

1. Orgány svazku jsou:
a. valná hromada,
b. předseda, místopředseda a
c. kontrolní komise.

IX.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Právo účastnit se valné hromady a rozhodovat o
záležitostech spadajících do její působnosti mají všechny členské obce svazku.
2. Na zasedáních valné hromady zastupuje členskou obec starosta obce nebo jím pověřený člen
zastupitelstva členské obce. Každá obec má na zasedáních valné hromady jednoho zástupce.
3. Do působnosti valné hromady patří zejména:
a. schvalování stanov svazku a jejich změn,
b. schvalování interních organizačních norem svazku,
c. schvalování rozpočtu, plánu činností na každý kalendářní rok, závěrečného účtu a
účetní závěrky svazku,
d. delegování pravomoci schvalovat rozpočtová opatření během roku na předsedu
svazku,
e. rozhodování o založení nebo rušení právnických osob,
f. rozhodování o účasti svazku v již založených právnických osobách,
g. delegování zástupců svazku do orgánů založených právnických osob, případně do
orgánů právnických osob, kterých se svazek účastní,
h. v oblasti školství rozhodování o zřízení příspěvkových organizací a školských
právnických osob, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení; schvalování
jejich zřizovací listiny,
i. plnění úkolů zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím a školským právnickým
osobám, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení,
j. rozhodování o nabytí a převodu nemovitostí,
k. rozhodování o zřízení peněžních fondů a stanovení pravidel jejich čerpání,
l. rozhodování o pravidlech pro rozdělení zisku a úhrady ztráty svazku,
m. volba předsedy, místopředsedy a dalších členů orgánů svazku a jejich odvolání z
funkce,
n. rozhodování o zřizování a rušení komisí jako poradních orgánů, volba předsedů a
dalších členů jednotlivých komisí a jejich odvolávání z funkce,
o. zřizování pracovních pozic v rámci svazku
p. rozhodování o stanovení výše a způsobu vyplácení odměn voleným členům orgánů
svazku,
q. rozhodování o přijetí a vyloučení členů svazku,
r. rozhodování o sloučení, splynutí nebo zrušení svazku,
s. rozhodování o výši a termínu splatnosti členských příspěvků,
t. schvalování právních jednání svazku, jejichž předmětem je hodnota převyšující
500.000 Kč, s výjimkou jednání pracovněprávních,
u. rozhodování o uložení úkolů jednotlivým orgánům svazku,
v. rozhodování o dalších záležitostech svazku, které si valná hromada vyhradí.

4

4. Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Zasedání valné hromady
svolává a zpravidla řídí předseda. Pozvánka na zasedání valné hromady spolu s programem,
termínem a místem konání musí být v elektronické podobě rozeslána členům svazku
minimálně 10 dní před konáním zasedání. Nejpozději ve stejné lhůtě předseda zveřejní
pozvánku na zasedání valné hromady na internetových stránkách svazku.
5. Předseda je povinen svolat zasedání valné hromady, požádá-li o to alespoň jedna členská
obec nebo předseda kontrolní komise, a to do 30 dnů ode dne, kdy mu byla taková žádost
doručena. Nesvolá-li předseda zasedání valné hromady v této lhůtě, učiní tak do 7 dnů
místopředseda, popřípadě jiný člen valné hromady, a to na náklady svazku.
6. Zasedání valné hromady svazku je veřejné. Členové svazku informují veřejnost o místě, době a
navrženém programu připravovaného zasedání valné hromady alespoň 7 dní před zasedáním
valné hromady způsobem v místě obvyklým.
7. Návrh programu jednání valné hromady zpracovává a valné hromadě předkládá předseda
svazku.
8. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání valné hromady
mají jednotliví členové a orgány svazku.
9. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů svazku.
10. K platnému usnesení valné hromady třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů
svazku.
11. Není-li valná hromada usnášeníschopná, ukončí předseda zasedání valné hromady a pořídí o
tom zápis. Předseda následně svolá náhradní valnou hromadu se shodným programem, a to
písemnou pozvánkou rozeslanou členům svazku nejpozději do 7 dnů ode dne, na který byla
svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 14 dnů
ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Nesvolá-li náhradní valnou hromadu
předseda, je tak oprávněn učinit místopředseda anebo kterýkoli z členů svazku.
12. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů svazku.
K přijetí usnesení náhradní valnou hromadou postačuje souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů svazku. Na zasedání náhradní valné hromady nemůže být zařazen nový bod
programu.
13. O průběhu zasedání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo
místopředseda a určení ověřovatelé. Ověřovatelé zápisu jsou voleni vždy na začátku zasedání
valné hromady, přičemž návrh na ověřovatele předkládá předseda. V zápise se vždy uvede
počet přítomných členů svazku, schválený pořad jednání valné hromady, stručný průběh
diskuze, výsledek hlasování a přijatá usnesení.
14. Zápis, který musí být pořízen do 15 dnů po skončení valné hromady, musí být uložen
k nahlédnutí veřejnosti v sídle svazku a v sídlech členů svazku; zároveň jej předseda ve stejné
lhůtě zveřejní na internetových stránkách svazku. Předseda zápis také rozešle v elektronické
podobě všem členům svazku.
15. Člen, který se zúčastnil valné hromady, může proti zápisu ze zasedání podat námitky, a to ve
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy mu byl zápis v elektronické podobě doručen. O námitkách člena
svazku proti zápisu se rozhodne na nejbližším zasedání valné hromady.
16. Valná hromada může přijmout podrobnější pravidla pro své jednání v jednacím řádu.

X.

Předseda a místopředseda

1. Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku
jedná samostatně. Předseda je zastoupen 2 místopředsedy (vždy jedním z nich samostatně).
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2.

3.
4.

5.

6.
7.

Předseda i 2 místopředsedové jsou voleni valnou hromadou na dobu určitou do ukončení
hlasování v nejbližším termínu řádných komunálních voleb. Opakované zvolení je možné.
Předsedou (místopředsedou) může být pouze člen zastupitelstva členské obce. Předseda
(místopředseda) vykonává svou funkci osobně. Fyzická osoba, která je předsedou
(místopředsedou) musí být plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu
upravujícího živnostenské podnikání.
Do působnosti předsedy náleží zejména:
a. svolávat zasedání valné hromady, zajišťovat podklady pro zasedání, řídit zasedání,
b. řídit činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními valné hromady,
c. zabezpečit plnění valnou hromadou přijatých usnesení,
d. zajistit sestavení rozpočtu, plánu činností svazku na každý kalendářní rok a předložit
je ke schválení na zasedání valné hromady,
e. zajišťovat vedení účetnictví, případně dalších agend svazku podle zvláštních právních
předpisů,
f. zabezpečit řádné hospodaření svazku podle schváleného rozpočtu, provádět
rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném valnou hromadou
g. předkládat výroční zprávy o činnosti a hospodaření svazku a účetní závěrky na
zasedání valné hromady,
h. předkládat zprávy o výsledcích kontrol prováděných kontrolní komisí zastupitelstvům
členských obcí,
i. provádět analýzy získaných poznatků, zpracovávání podnětů a přípravu návrhů na
opatření,
j. plnit úkoly uložené valnou hromadou,
k. rozhodovat o dalších záležitostech svazku, které dle těchto stanov nespadají do
působnosti jiného orgánu svazku.
Předseda odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý
kalendářní rok a za informování veřejnosti o činnosti svazku.
Funkce předsedy (místopředsedy) zaniká:
a. uplynutím funkčního období,
b. odvoláním předsedy (místopředsedy) valnou hromadou,
c. vzdáním se funkce,
d. smrtí předsedy (místopředsedy).
Funkce předsedy (místopředsedy) dále zaniká zvolením nového předsedy (místopředsedy). V
případě zániku funkce jiným způsobem zvolí příslušný orgán nejpozději do 2 měsíců od zániku
funkce nového předsedu, příp. místopředsedu.
Uplyne-li doba, na kterou byl předseda (místopředseda) zvolen, zůstává tento ve funkci do
doby zvolení nového předsedy (místopředsedy).
Předseda a místopředseda jsou povinni svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s
potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče
řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a
nevyvodí z toho pro sebe důsledky. Předseda a místopředseda ze své činnosti odpovídají
valné hromadě.
XI.

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem svazku. Kontrolní komise má 5 členů. Členové
kontrolní komise jsou vždy fyzické osoby volené na dobu určitou do ukončení hlasování
v nejbližším termínu řádných komunálních voleb. Opakované zvolení je možné. Členy
kontrolní komise volí valná hromada. Člen kontrolní komise vykonává funkci vždy osobně.
Člen kontrolní komise musí být plně svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

upravujícího živnostenské podnikání. Členové kontrolní komise volí ze svých řad předsedu
kontrolní komise.
Do působnosti kontrolní komise patří zejména:
a. kontrola dodržování stanov svazku a platných právních předpisů,
b. kontrola dodržování usnesení orgánů svazku,
c. kontrola hospodaření svazku a nakládání s jeho majetkem nahlížením do účetních
knih a všech souvisejících dokladů a dokumentací,
d. projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření svazku,
e. plnění úkolů zadaných valnou hromadou a přijímání podnětů ke kontrolní činnosti od
jednotlivých členů svazku.
Kontrolní komise se schází dle potřeb, nejméně však 1x za půl roku. Schůzi kontrolní komise
svolává a řídí předseda kontrolní komise. Pozvánka na schůzi kontrolní komise spolu s
programem, termínem a místem konání musí být v elektronické podobě rozeslána členům
kontrolní komise minimálně 7 dní před konáním schůze.
Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí
usnesení je třeba souhlasu většiny přítomných. Hlasovací právo členů kontrolní komise je
rovné.
Kontrolní komise se ve své činnosti řídí obecnými zásadami kontrolní práce, příslušnými
právními předpisy a těmito stanovami.
Konkrétní kontrolní činnost provádí pověřený člen kontrolní komise. Pověření k provedení
kontroly schvaluje kontrolní komise v rámci řádné schůze tohoto orgánu.
Kontrola probíhá za součinnosti kontrolou dotčených osob. Tyto osoby jsou povinny kontrolní
komisi poskytnout veškerou nutnou součinnost k realizaci schválené kontrolní činnosti.
O provedené kontrole je sepisována kontrolní zpráva, která následně slouží jako podklad pro
kontrolní komisi při přijímání závěrečného usnesení o provedené kontrole. Kontrolou
dotčené osoby jsou s kontrolní zprávou seznámeni a mohou se k ní vyjádřit ve lhůtě 5 dnů
ode dne, kdy byli se zprávou seznámeni.
Členství v kontrolní komisi zaniká:
a. uplynutím funkčního období,
b. odvoláním člena kontrolní komise valnou hromadou,
c. vzdáním se funkce,
d. smrtí člena kontrolní komise.
V případě zániku funkce člena kontrolní komise zvolí příslušný orgán nejpozději do 2 měsíců
od zániku funkce nového člena kontrolní komise.
Uplyne-li doba, na kterou byl člen kontrolní komise zvolen, zůstává člen kontrolní komise ve
funkci do doby zvolení nového člena.
Schůzi kontrolní komise připravuje a svolává předseda kontrolní komise. Pozvánka na schůzi
kontrolní komise je zasílána členům kontrolní komise elektronicky alespoň 7 dnů před
stanoveným termínem.
Kontrolní komise pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje předseda kontrolní komise
spolu s jedním vybraným členem kontrolní komise. V zápise se vždy uvede počet přítomných
členů kontrolní komise, schválený pořad schůze, průběh diskuze, výsledek hlasování a přijatá
usnesení. Přílohou zápisu jsou též předložené kontrolní zprávy.
Zápis, který musí být pořízen do 7 dnů po skončení schůze kontrolní komise, musí být uložen
k nahlédnutí v sídle svazku a v sídlech členů svazku; nahlédnout do zápisu kontrolní komise
jsou oprávněni zastupitelé všech členských obcí. Předseda zápis také rozešle v elektronické
podobě všem členům kontrolní komise.
Člen, který se zúčastnil schůze kontrolní komise, může proti zápisu podat námitky, a to ve
lhůtě 7 dnů ode dne, kdy mu byl zápis v elektronické podobě doručen. O námitkách člena
kontrolní komise proti zápisu se rozhodne na nejbližší schůzi kontrolní komise.
7

17. Každý člen kontrolní komise je povinen svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s
potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného
hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z
toho pro sebe důsledky. Kontrolní komise ze své činnosti odpovídá valné hromadě.
18. Kontrolní komise může přijmout podrobnější pravidla pro své jednání v jednacím řádu.

XII.

Majetek a hospodaření svazku

1. Činnost svazku je financována zejména z členských příspěvků, dotací, sponzorských darů a
příjmů z činností vyvíjených svazkem.
2. Veškeré získané prostředky mohou být použity pouze v souladu a za podmínek určených
těmito stanovami a rozhodnutími příslušných orgánů svazku. Veškeré prostředky svazku musí
být především využívány k financování činností svazku naplňujících jeho cíle. Jakýkoliv zisk z
činnosti svazku bude především použit pro činnosti svazku, které jsou v souladu s těmito
stanovami deklarovaným předmětem činnosti, a to včetně samotné správy svazku jako
právnické osoby.
3. Za účelem činnosti svazku mohou členové svazku do svazku vložit část vlastního majetku.
Majetek vložený členskou obcí do hospodaření svazku zůstává ve vlastnictví členské obce.
4. Rozsah oprávnění svazku nakládat s vloženým majetkem stanoví vkládající obec, přičemž
k vložení majetku do svazku je vždy třeba jednání v písemné formě.
5. Svazek má při hospodaření s vloženým majetkem i majetkem získaným vlastní činností
zejména tyto povinnosti:
a. majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví,
b. majetek využívat účelně a hospodárně v souladu s posláním a cíli svazku,
c. o majetek pečovat a provádět jeho údržbu a opravy,
d. majetek chránit před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím,
e. majetek chránit před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu
škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou svazku.
7. Svazek může pro své hospodaření zřizovat fondy. Příděly do fondů a jejich užití se řídí
samostatným předpisem, který schvaluje valná hromada.
8. Valná hromada může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak
zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch svazku. Ve smlouvě o svěření majetku určí
rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku svazku pověřen.

XIII.

Rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku

1. O rozdělení zisku a úhradě ztráty z hospodaření svazku rozhoduje valná hromada podle
návrhu předloženého radou.
2. Zisk se rozděluje v pořadí:
a. doplnění rezervního fondu, je-li zřizován,
b. příděl do rozvojového fondu, je-li zřizován,
c. výplata podílu členům svazku.
3. Velikost podílu jednotlivých členů na zisku se stanoví poměrně dle počtu obyvatel
jednotlivých členů svazku.
4. Na úhradu ztráty se přednostně použijí prostředky z rezervního fondu, je-li zřizován.
V případě nedostatku zdrojů z tohoto fondu k pokrytí ztráty může valná hromada rozhodnout
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o pokrytí ztráty prostřednictvím mimořádných příspěvků od členů svazku. Výše těchto
mimořádných příspěvků se stanoví v závislosti na počtu obyvatel jednotlivého člena svazku.

XIV.

Členské příspěvky

1. Pravidelný roční členský příspěvek pro nadcházející kalendářní rok stanovuje valná hromada,
přičemž výše příspěvku každého člena se odvíjí od hospodářského výsledku uplynulých
období a od počtu obyvatel. Minimální výše ročního členského příspěvku je 30 Kč na jednoho
obyvatele.
2. V odůvodněných případech může valná hromada schválit mimořádný členský příspěvek.

XV.

Zrušení a zánik svazku

1. Svazek se zrušuje rozhodnutím valné hromady, a to dnem uvedeným v rozhodnutí nebo
dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato.
2. Předseda je povinen oznámit zrušení svazku do 15 dnů od rozhodnutí příslušnému krajskému
úřadu.
3. Po zrušení svazku se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jmění svazku nabývá právní
nástupce.
4. Při zrušení svazku s likvidací povolá valná hromada likvidátora. Odměnu likvidátora a způsob
její výplaty určuje valná hromada.
5. Případný likvidační zůstatek bude po vypořádání všech závazků svazku převeden na členy
svazku poměrně dle počtu obyvatel.
6. Svazek zaniká dnem výmazu z rejstříku svazku obcí.
7. Pravidla dle tohoto článku stanov se přiměřeně uplatní při splynutí nebo sloučení svazku.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Ve všech případech, kde se v těchto stanovách hovoří o "obyvatelích v zájmovém území", je
pro určení jejich počtu rozhodný počet obyvatel přihlášených ve všech členských obcích
k trvalému pobytu k 1. lednu předmětného roku, tj. roku, v němž je rozhodováno. Hovoří-li se
ve stanovách o "počtu obyvatel", rozumí se tím údaj o celkovém počtu obyvatel. V obou
případech budou tyto údaje přebírány z databáze Ministerstva vnitra k 1. lednu příslušného
roku.
2. V záležitostech neřešených těmito stanovami se podpůrně užijí obecná ustanovení o
právnických osobách obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Stanovy v tomto znění byly schváleny Valnou hromadou Svazku obcí Mezihoří dne
……………………. usnesením číslo ……………. a následně byla tato změna stanov schválena
zastupitelstvem všech členských obcí.
4. Znění těchto stanov je účinné dnem povolení změny u Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

V Nemoticích dne ……………………………………….
Miloslav Masařík
Předseda Svazku obcí Mezihoří
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Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu
„Oprava rybníka Hlavatka, Brankovice ”
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
Městys Brankovice
Sídlo
Statutární zástupce
IČ
DIČ
Tel.
E-mail
Bankovní spojení

Náměstí 101, 683 33 Brankovice
Ing. Vladimír Procházka, starosta městyse
00291668
CZ00291668
517 369 713
oubrankovice@seznam.cz.
1721731/0100 – Komerční banka, a.

(dále jen „objednatel“)
a
SPH stavby s.r.o.
Sídlo
Statutární zástupce
IČ
DIČ
Tel.
E-mail
Bankovní spojení

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
Ing. Radek Pospíšil, jednatel
262 30 470
CZ26230470
566 560 941
info@sph-stavby.cz
Komerční banka, a.s., č. ú.: 27-3948420257/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Předmětem tohoto dodatku je změna v následujících článcích smlouvy o dílo:
II.

Specifikace díla

Předmětem změny je změna rozsahu díla u objektu SO 01 – Odbahnění nádrže, patrná až
po vypuštění rybníka.:

Zmíněná změna a doplnění rozsahu díla jsou specifikovány doloženým výkazem – výměr,
jež je nedílnou součástí tohoto Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.
V.

Cena za dílo, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:
Cena Smlouvy o dílo bez DPH

2 689 426,31 Kč

Cena Dodatku číslo 1 bez DPH

236 520,00 Kč
2 925 946,31 Kč

Cena celkem bez DPH

614 448,73 Kč

DPH 21 %
Cena celkem včetně DPH

3 540 395,04 Kč

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají trvale v platnosti.
Přílohy Dodatku číslo 1 ke smlouvě:
Výkaz - výměr navýšení rozsahu SO 01

V Brankovicích dne 30. 10. 2019

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 30. 10. 2019

Ing. Vladimír Procházka
starosta městyse

Radek Pospíšil
jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

2017-11-15VCP

Stavba:

Rybník Brankovice, oprava

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Brankovice

Datum:

Objednatel:

15.11.2017

IČ:

Obec Brankovice

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

SPH stavby s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

Greendesign, s.r.o.

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

236 520,00
0,00

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

236 520,00

Cena bez DPH
DPH

základní

21,00%

ze

236 520,00

49 669,20

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

Projektant

Datum a podpis:

286 189,20

Zpracovatel

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

CZK

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:
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Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

2017-11-15VCP

Stavba:

Rybník Brankovice, oprava

Místo:

Brankovice

Datum:

15.11.2017

Objednatel:
Zhotovitel:

Obec Brankovice
SPH stavby s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Greendesign, s.r.o.

Kód

Objekt

Cena bez DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů
SO 01

Odbahnění nádrže VCP

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Cena s DPH [CZK]

236 520,00

286 189,20

236 520,00

286 189,20

0,00

0,00

236 520,00

286 189,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Rybník Brankovice, oprava

Objekt:

SO 01 - Odbahnění nádrže VCP

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Brankovice

15.11.2017

Datum:

Objednatel:

IČ:

Obec Brankovice

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

SPH stavby s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

Greendesign, s.r.o.

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

236 520,00
0,00

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

236 520,00

Cena bez DPH
DPH

základní

21,00%

ze

236 520,00

49 669,20

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

Projektant

Datum a podpis:

Zpracovatel

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

286 189,20

CZK

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:
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Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:

Rybník Brankovice, oprava

Objekt:

SO 01 - Odbahnění nádrže VCP

Místo:

Brankovice

Datum:

15.11.2017

Objednatel:

Obec Brankovice

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

236 520,00

1) Náklady z rozpočtu

236 520,00

HSV - Práce a dodávky HSV

236 520,00

1 - Zemní práce

0,00

2) Ostatní náklady

236 520,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOČET
Stavba:

Rybník Brankovice, oprava

Objekt:

SO 01 - Odbahnění nádrže VCP

Místo:

Brankovice

Datum:

15.11.2017

Objednatel:

Obec Brankovice

Projektant:

Greendesign, s.r.o.

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ

Typ

Popis

Kód

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

236 520,00

HSV - Práce a dodávky HSV

236 520,00

1 - Zemní práce

236 520,00

1

K

122703602

Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s
uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při
únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa

2

K

162501102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost
přes 2 500 do 3 000 m

m3

1 620,000

55,00

89 100,00

3

K

167101102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo
sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3

1 620,000

28,00

45 360,00

4

K

181006111

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu
do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

m2

16 200,000

2,10

34 020,00
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m3

1 620,000

42,00

68 040,00

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění
pozdějších předpisů dne 10.5.2019

Smluvní strany

Objednatel:
Název
:
Městys Brankovice
Sídlo:
Náměstí 101, Brankovice 683 33
Zastoupený:
Ing. Vladimírem Procházkou starostou městyse
IČO:
00291668
Tel.:
517369713, 724162817
E-mail:
oubrankovice@seznam.cz
(dále jen „objednatel " nebo „smluvní strana")
a
Zhotovitel
Název:
SET-stavby s.r.o.
Sídlo:
Němčany 290, 684 01 Němčany
Zastoupený:
Richardem Záhorou jednatelem
IČ:
05094909
DIČ:
CZ05094909
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Vyškov
Číslo účtu:
9440731/0100
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v
odd. C, č. vl. 94683
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)
I. Předmět dodatku
1.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 10.5.2019 Smlouvu o dílo (dále jen

„smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla: „IS k rodinným
domům, Brankovice ulice Padělky-1. etapa“ v rozsahu a specifikaci čl. II smlouvy.
2.

Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením bodu. č.5 čl. XVII smlouvy tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“).

Zdůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které mají vliv na
rozsah díla a zadavatel je nemohl předpokládat při zadání stavby, dohodly se smluvní strany
na provedení dodatečných stavebních prací. Hodnota dodatečných prací a změn byla
zhotovitelem vyčíslena v celkové výši 517 262,81 Kč bez DPH, rozpočet těchto prací tvoří
nedílnou součást tohoto dodatku (příloha č. 1).
3.

Změna termínů. S ohledem na dohodnuté změny dochází po dohodě smluvních stran ke

změně termínu dokončení a předání stavby.

4.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany, v souladu s příslušnými

ustanoveními smlouvy, dohodly na změně smlouvy v částech:
ČLÁNEK III. Doba plnění
Znění bodu č.1.2 článku III. Doba plnění se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
1.2 Dokončení realizace předmětného díla:

nejpozději do 18.12.2019.

ČLÁNEK V. Cena díla
Znění bodu č. 1. článku V. Cena díla se ruší v plném znění a nahrazuje se tímto novým
zněním:
1.

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. této smlouvy, se sjednává
dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:
1.1.

Cena díla bez DPH
sazba DPH
výše DPH
Celková cena díla včetně DPH

9 419 115,46 Kč
21%
1 978 014,25 Kč
11 397 129,71 Kč

II. Ostatní ujednání
1.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci

obou smluvních stran.
3.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po

dvou potvrzených výtiscích.
4.

Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho

obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
Příloha:

č. 1 změnový ROZPOČET

V Brankovicích dne ………………………

V ……………………dne ………………

.…………………………………………

……………………………………….

Ing. Vladimír Procházka starosta

Richard Záhora jednatel

Rekapitulace
Stavba:

IS k RD Brankovice ul. Padělky 1.etapa
ÚPRAVA ODVODNĚNÍ - VÍCEPRÁCE

Objednatel:

Městys Brankovice
Náměstí 101
683 33 Brankovice

Zhotovitel:

SET-stavby s.r.o.
Němčany 290
684 01 Němčany
Stavební objekt

Cena celkem bez DPH

1

Ochranný val

39 875,90 Kč

2

Opevnění žlabu

74 646,00 Kč

3

Svodné koryto

9 975,00 Kč

4

Horská vpust

5

Chránička HDPE DN 110

CELKEM

298 987,09 Kč
93 778,83 Kč
517 262,81 Kč

Stavba:

IS k RD Brankovice ul. Padělky 1.etapa

Objekt:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ - VÍCEPRÁCE

Objednatel:

Městys Brankovice, Náměstí 101, 683 33 Brankovice

Zhotovitel:

SET-stavby s.r.o., Němčany 290, 684 01 Slavkov u Brna

1. OCHRANNÝ VAL
Poř.

Kód

č.pol.

položky
1

3

132301203

Název položky

m.j.

Množství

CENA
jednotková

celkem

Zemní práce
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu
m3a spádu v 155,00000
hornině tř. 4 přes 1 000125,00
do 5 000 m3
(1,00 + 1,00 + 1,85) x ((42,50 + 38,00) : 2) = 3,85 x 40,25

m3

19 375,00

155,00000

6

162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
m3 avšak se
155,00000
složením bez rozhrnutí26,50
z horniny tř. 1 až44107,50
na vzdálenos

7

167101102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin
m3tř. 1 až 4 155,00000

8

171101103

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením
m3 povrchu násypu
155,00000
z hornin soudržných
9,00s předepsanou
1 395,00
mírou zhutněn

9

171151101

Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu

m2

251,50000

(2,25 + 1,00 + 3,00) x ((42,50 + 38,00) : 2) = 6,25 x 40,25

m2

251,50000

15

182201101

39,00
16,70

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v m2
jakékoliv hornině
251,50000

18,90

6 045,00
4 200,05
4 753,35
39 875,90

Celkem

2. OPEVNĚNÍ ŽLABU
Poř.

Kód

č.pol.

položky
4

nová pol.

465513327

Název položky

m.j.

Množství

CENA
jednotková

celkem

Vodorovné konstrukce
Dlažba z lomového kamene na maltu cementovou tl. 300mm

m2

42,90000

2 x (33,00 x 0,65 x 0,3)

m2

42,90000

1 740,00

74 646,00
74 646,00

Celkem

3. SVODNÉ KORYTO
Poř.

Kód

č.pol.

položky
1

3

132301203

Název položky

m.j.

Množství

CENA
jednotková

celkem

Zemní práce
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu
m3a spádu v hornině
50,00000
tř. 4 přes 1 000125,00
do 5 000 m3
(((0,75 + 0,50 + 0,75) + 0,50) : 2) x 0,5 x 80

m3

6 250,00

50,00000

6

162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
m3 avšak se50,00000
složením bez rozhrnutí26,50
z horniny tř. 1 až14325,00
na vzdálenos

7

167101102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin
m3tř. 1 až 4

8

171101103

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením
m3 povrchu násypu
50,00000
z hornin soudržných
9,00s předepsanou 450,00
mírou zhutněn

50,00000

39,00

1 950,00
9 975,00

Celkem

4. HORSKÁ VPUST
Poř.

Kód

č.pol.

položky
1

3

4

132301203

151101102

Název položky

m.j.

Množství

CENA
jednotková

celkem

Zemní práce
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu
m3a spádu v 146,88000
hornině tř. 4 přes 1 000125,00
do 5 000 m3
20,38 x 1,50 x 2,75

m3

HV; 1,800 x 2,060 x 2,045

m3

7,58000

úprava terénu kolem HV; 55,20 m3

m3

55,20000

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost,
m2
hloubky
112,09000
do 4 m
20,38 x 2 x 2,75

m3

18 360,00

84,10000

11,40

1 277,83
313,85

112,09000

5

151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje
m2 výkopu příložné,
112,09000
hloubky přes 2 do2,80
4m

6

162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku,
m3 avšak se
146,88000
složením bez rozhrnutí26,50
z horniny tř. 1 až34892,32
na vzdálenos

7

167101102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin
m3tř. 1 až 4 146,88000

39,00

5 728,32

10

171201101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv
m3
hornin146,88000

7,00

1 028,16

11

174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolemm3
objektů v těchto
55,64000
vykopávkách

76,00

4 228,64

235,00

23 535,25

20,38 x 1,5 x (2,75 - 0,10 - 0,83)

12

58344171

13

175151101

14

58331351
4

17

451541111
451572111

55,64000

štěrkodrť frakce 0-32

t

100,15000

55,64 x 1,80

t

100,15000

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu vem3
vzdálenosti do
20,37000
3 m od jeho kraje, pro
101,00
jakoukoliv hloubku
2 057,37
výkopu a míru
20,38 x 1,5 x 0,83

16

m3

m3

25,37000

kamenivo těžené drobné frakce 0-4

t

50,74000

25,37 x 2,0

t

50,74000

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

m3

0,38000

HV; 1,800 x 2,060 x 0,100

m3

0,37000

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3

3,05700

20,38 x 1,5 x 0,10

m3

3,05700

150,00

7 611,00

510,00

193,80

450,00

1 375,65

Vodorovné konstrukce

18

452112111

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

kus

1,00000

108,00

108,00

19

59224184

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

kus

1,00000

139,20

139,20

23

452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty
m3 z betonu tř.
0,38000
C 12/15

2 010,00

763,80

1 740,00

76 908,00

140,20

3 084,40

HV; 1,800 x 2,060 x 0,100
nová pol.

465513327
8

m3

0,37000

Dlažba z lomového kamene na maltu cementovou tl. 300mm

m2

44,20000

4 x (((6,5 x 1,7) : 2) x 2,0) x 0,3

m2

44,20000

Trubní vedení

36

871423121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu
m do 20 % DN
22,00000
500

37

28611161

trubka kanalizační PVC DN 500x1000 mm SN8

m

2,00000

2 915,00

5 830,00

39

28611163

trubka kanalizační PVC DN 500x5000 mm SN8

m

20,00000

2 265,00

45 300,00

54

894411311

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

kus

2,00000

554,00

1 108,00

55

59224065

skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm

kus

1,00000

935,00

935,00

Poř.

Kód

č.pol.

položky

Název položky

m.j.

Množství

CENA
jednotková

celkem

56

59224067

skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm

kus

1,00000

1 210,00

59

894412411

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

kus

1,00000

578,00

578,00

60

59224167

skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná

kus

1,00000

1 640,50

1 640,50

61

894414111

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

kus

1,00000

686,00

686,00

64

59224369

dno betonové šachty kanalizační

kus

1,00000

16 670,00

16 670,00

68

28612255

vložka šachtová kanalizační DN 500

kus

1,00000

5 091,50

5 091,50

71

899311114

Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivě přes 150kus
kg

1,00000

541,50

541,50

72

55241014

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace

kus

1,00000

2 690,00

2 690,00

73

59224348

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

kus

3,00000

145,00

435,00

75

890000001

Montáž horské vpusti

kus

2,00000

9 600,00

19 200,00

76

890000002

HBV 65/127/20

kus

4,00000

1 521,50

6 086,00

77

890000003

HBV 65/127/150

kus

2,00000

9 190,00

18 380,00

Mříž s rámem 780/400/45

kus

2,00000

6 000,00

12 000,00

soubor

1,00000

10 000,00

nová pol.

9
80

900000002

1 210,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Napojení "Prodloužení stoky" na stávající stoku (ŠD01)

10 000,00
298 987,09

Celkem

5. CHRÁNIČKA HDPE DN 110
Poř.

Kód

č.pol.

položky
001

2
4
5
7
8

460 20-2173
460 20-1611
460 56-1821
460 60-0023
460 42-1101
002

18

460 52-0174

Název položky

m.j.

Množství

CENA
jednotková

celkem

Výkopové práce
Hloubení kabelové rýhy 0,35x 0,90 m, strojně, hornina tř. 3

m

137,50000

rozšíření výkopu; 275,00 x 0,5

m

137,50000

Zarovnání kabelové rýhy do š. 50m, strojně, hormina 3

m

137,50000

rozšíření výkopu; 275,00 x 0,5

m

137,50000

Zásyp kabelové rýhy 0,35 x 0,90 m, strojně, hornina tř. 3, zásyp. materiál štěrk vč. dodávky materiálu

m3

36,09000

rozšíření výkopu; (275,00 x 0,35 x 0,65) x 0,5

m3

36,09000

Odvoz horniny do 500 m

m3

43,31250

rozšíření výkopu; (275,00 x 0,35 x 0,90) x 0,5

m3

43,31250

m
m

Kabelové lože z písku tl. 100 mm, vč. dodávky materiálu

160,000

22 000,00

5,00

687,50

630,00

22 736,70

98,00

4 244,63

275,00000

50,40

13 860,00

550,00000

55,00

30 250,00

Instalace
El. instalační HDPE chránící trubka DN 110, D + M
Celkem

93 778,83

