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EVROPSKÁ UNlE
Evropský fond pro regionální rozvoj
lnt€grovaný regionální opeíační program

MlNlsTERsTVo
PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČR

KUPUJící:
se sídlem:
tčo:
zastoupený:
bankovní spojení:
č. účtu:

telefon, e-mail:

datová schránka:

zástupce ve věcech tech nických:
(dále jen ,,kupující") na střaně jedné

a

PRODÁVAJÍCÍ:
Se sídlem:
lČo:
DlČ:

zápis v obchodním rejstříku:
statutární orgán:
bankovní spojení:
č. účtu:
teIefon, e-mail:
datová schránka:
zástupce ve věcech technických:

KUPNÍSMLOUVA

l.

smluvnístrany

středníškola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267
Nerudova 267, 385 01 Vimperk
00477 419
lng. Lubomír Pichler
MoNETA MoNEY Bank
136907 -7 44/0600
388 416 136, kordikova@stredni-skola,eu

daij6wj
lng. Lubomír PichIer

lng. Václav Šmejkal - PARK+
Št. ovořáka 543, 399 01 Milevsko
15800318
Cz62o322L76I

lng. Václav Šmejkal, majitel firmy
KB, a.s. Milevsko
235444271lo1oo
+42o 724 343 133, parkplus(oseznam.cz

lng. Václav Šmeikal

(dále jen ,,prodávající") na střaně dřuhó

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti upravená touto kupní smlouvou
(dále také jen,,smlouva"), jakož ipráva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající, budou řešit podle
příslušných ustanovení zákona č. 89/ZO7Z Sb., občanský zákoník, v pl. znění (dále jen ,,občanský
zákoník").
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l.

|.

4.

ll.
úvodní ustanovení

TatokupnísmlouvajeuzavÍránanazákladěvýsledkůzadávacíhořízeníveřejnézakázkyna
dodávky vyhlášené kupujícím, jako veřejným zadavatelem d|e ust, § 4 odst, 1 písm, d) zák, č,

L34l2O76Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl, znění (dále jen 
"Zákon" 

nebo "ZZVL"|, 
pod

názvem ,,Sadovnické úpravy dvora SŠ Vimperk", (dále jen ,,veřejná zakázka"\, dle ktených byla

nabídkaprodávajícíhovybránajakonejvhodnější.Neobsahuje-litatosmlouvazvláštní
ustanovení, vykládají se práva a povinnosti stran podle nabídky prodávajícího a zadávacích

podmínek veřejné zakázky.

Projekt,,sadovnickéúpravydvorasŠVimperk.,jespolufinancovánzezdrojůEU,zEvropského
fondu pro regionální rozvo,i a lntegrovaného regionálního operačního proBramu (lROP),

registrační číslo projektu CZ.06,2.67 l 0.0 l0,0 l 76 _O5O /OOO27 80,

smluvnístranyprohlašují,žeúdajeuvedenéVtétosmlouvěataktéžoprávněníkpodnikání
jsouvsouladuspráVnískutečnostíVdoběuzavřenísmlouvy.Smluvnístranysedálezavazují,
!e ,měny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. smluvní strany dále

prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny,

ProdáVajícíje odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této smlouvy,

l ll.
Předmět plnění

Touto smlouvou se prodávající zavazuje za podmínek této smlouvy dodat kupujícímu

dodávky a služby v rozsahu Prnonu č, Z (Soupis dodávek a služeb s výkazem výměr) této

smlouvý 1aate Jen ,,dodávky "-,tuZuy'], 
ue, jejich dopravy do níže sjednaného místa plnění a

převést na kupujícího vlastnické právo k dodávkám a službám podle této smlouvy

prodávající se zavazuje kupujícímu dodat dodávky a služby v takové jakosti a provedení, jaká

odpovídá technickým standardům a normám uvedeným v Příloze č, 3 smlouw - Technická

specifikace dodávek a služeb.

Prodávající 5e zavazuje, že v případě potřeby umožní kupujícímu závěrečnou kontrolu

předměiu smlouvy vsídle prodávajícího či v místě určeném prodávajícím před vlastním

převzetím dodávek v místě plnění.

Kupující se zavazuje, že dodávky a služby převezme vsouladu sčl, Vl smlouvy a zaplatí

prodávajícímu sjednanou kupnícenu dle čl, Vll této smlouvy,

lV.

Místo plnění

1.Smluvnístranysiujednaly,žemístemplněníjeStředníškolaaZákladníškola,Vimperk,
Nerudova 267, 385 01 Vimperk.

v.
Doba plnění

ProdávajícísezavazujedodatdodávkyaslužbyvmnožstvídlePřílohvč.2(Soupisdodávek
aslužebsvýkazemvýměr)astechnickýmiparametrydlePřílohvč.3(Technickáspecifikace
dodávekaslužeb)asplnitveškerésvésmluvnípovinnosti,Vztahujícísepodletétosmlouvy
kdodánízboží,vtermínuodříina2oudopolovinyprosince2o1-7,závaznámaximálnídélka
realizace(termíndodání)je60kalendářníchdníodednenabytíúčinnostismlouvy.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

@
2. Dodáním dodávek a služeb se rozumí předání zboží a zajištění služeb kupujícímu v místě

p|nění na základě potvrzeného dokladu dle čl. 6 odst. 1této smlouvy včetně předání veškeré
technické dokumentace dle čl. Vl odst.5 této smlouvy.

Vl.
předání dodávek a služeb

Dodávky a služby podle čl. lll odst. 1 této smlouvy budou v místě plnění dodány kupujícímu
dodacím listem, a následně předány předávacím protokolem nebo jiným obdobným
dokladem, který je za kupujícího oprávněn podepsat příslušný zástupce ve věcech
technických podle záhlavítéto smlouvy a za prodávajícího osoba oprávněná jednat Ve Věcech
technických podle záhlaví této smlouvy. V příslušném dokladu bude smluvními stranami
potvrzeno splnění veškenich smluvních povinností prodávajícího, vztahujících se podle této
smlouvy k dodání dodávek a služeb.
V rámci přejímacího řízení bude kontrolována zejména kompletnost dodaných dodávek a

služeb a vizuální kvalita. Kritéria úspěšnosti převzetí dodávek a služeb jsou:

a) kompletnost dodaných dodávek a služeb dle smlouvy a zadávací dokumentace,
b) vizuální kontrola dodaných dodávek a služeb,
c) kontrola kvality dodaných dodávek a služeb.
Pro přejímací řízení připraví prodávající všechny doklady vyžadované pro přejímku.
Prodávajícíje povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:

- úklid, odvoz a likvidace veškerého vzniklého odpadu s doložením dokladů o likvidaci
odpadu,

- návody k použití a k obsluze dodaných dodávek tam, kde jsou k jejich užívání vyžadovány,

- ostatní doklady týkající se dodaných dodávek a služeb vyžadované právními nebo jinými
obecně závaznými normami nebo touto smlouvou to Vše v originále nebo ověřené kopii.

V případě zjištění zjevných vad dodávek může kupující odmítnout jejich převzetí, což řádně
i s důvody potvrdí na příslušném dokladu. Na následné předánídodávek se použijí ustanovení
tohoto článku obdobně.
Veškerá technická dokumentace k dodávanému zboží bude v českém jazyce.

Bez ná|ežitostí uvedených V tomto článku není dodávka splněna.
Prodávající splní svou povinnost dodáním dodávek a služeb a jejich řádným předáním bez
vad.

Vll.
Kupní cena a platební podmínky

Kupní cena za dodávky a sIužby činí:

celková cena bez DPH 48a 476,- Kě

sazba DPH (v 2t o/o) a výše DPH V Kč 1o2 58o,- Kč

celková cena Vč, DPH 591 056,- Kč

Kupní cena je sjednaná jako pevná a úplná, přičemž obsahuje veškeré náklady spojené
s dodáním dodávek a služeb kupujícímu a se splněním veškenich smluvních povinností
prodávajícího podle této smlouvy. Pro vyloučení pochybností účastníci této smlouvy
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sjednáVají,žekupnícenanebudeovlivněnajakýmkolivkolísánímcen,včetněinflacea
kursových změn.
rupní iena bude kupujícím placena na základě faktury prodávajícího se splatností 30 dnů ode

anejejitroprokazatelnéhodoručeníkupujícímu,přičemžprodávajícíjeopráVněnWstavit
fakturú nejdříve prvního dne následujícího po dni oboustranného podpisu předávacího

protokolu ii jlneno obdobného dokladu ve smyslu čl. vl této smlouvy, vyhotoveného při

řádném předánídodávek a služeb bez vad.

oaňový doklad _ faktura prodávajícího musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu

podle platných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby,

bankovníspojenLdatumsplatnosti30dnůodednejejíhodoručeníkupujícímu,formoua
obsaheín musí odpovídat zákonu o účetnictví v pl. znění a zákonu o dani z přidané hodnoty

v pl, znění . .urí ,ít náležitosti obchodní listiny. každÝ účetní a daňorní doklad m,usí

oůsahovat identifikaci proiektu: .,Sadovnické úpravy dvora SŠ Vimperk]-e-lcg!§Uaú]]í-,]Ě!§Iq

Droiektu cz.o6.2. 67 / o.o lo.o l t6 _o5o/ooo27 80.

vprip"ac,ženebudemítjakákoliVfakturaVystavenáprodávajícímnáležitostipodle
pr"a.norit o odstavce, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou, je

|upující oprávněn takovou fakturu prodáVajícímu odeslat poštou zpět k přepracování,

priiái tirto odesláním se ruší doba její splatnosti a kupující není v prodlení se zaplacením

iakturované částky. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně

opraveného daňového dokladu.
pokud kupující uplatní nárok na odstraněnívady dodávek a služeb ve lhůtě splatnosti faktury,

neníkupujícípovinenaždoodstraněnívadydodávkyneboslužbyuhraditkupnícenu.
okamžikem odstraněnívady dodávky nebo služby začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

Vlll.
Práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající je povinen dodáVat dodáVky a služby kupujícímu a plnit všechny sVé povinnosti

podle této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy ČR a podle ČSru a evropských

technických norem souvisejících s předmětem plnění této smlouW,

Prodávajícíje povinen provést po dodání dodávek a služeb úklid místa plnění a odvoz všech

obalů,odpadůadalšíchmateriálůpoužívanýchpřiplněníjehopovinnostípodletétosmlouvy,
a to V souladu s ustanoveními zák. č. L85lzoo7 Sb,, o odpadech a o změně něktených dalších

zákonů, v pl. znění.

Prodávajícíjepovinenzajišťovatplněnípodleč1.1llodst.ltétosmlouvy.Pokudpředmět
plnění nezajištuje prodávající sám, je to povinen zajistit rnihradně prostřednicwím

poddodavatelů,kteréuved|vesvénabídcevrámcizadávacíhořízení.Vpřípadě,že
prodávající v souladu se zadávací dokumentací dané veřejné zakázky prokázal splnění části

kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídajícíčást

plnění poskytovat, ProdáVající je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal

splnění části kvalifikace, jen za závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem

kupujícího,přičemžnovýpoddodavatelmusídisponovatminimálněstejnoukvalifikací,
kteroupůVodnípoddodavatelprokázalzaprodávajícího;kupujícínesmísouhlassezměnou
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné dokumenty

předloženy.
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lx.
Záruka za jakost, vady plnění

Prodávající touto smlouvou poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost ve smyslu

§ 2113 občanského zákoníku v délce trvánív rozsahu 30 měsíců.

Prodávající se zavazuje, že dodávky a služby budou po sjednanou záruční dobu způsobilé

k použití pro sjednaný, příp. obvyklý účel a že si zachová sjednané vlastnosti (jakost).

Záruční doba počne běžet dnem protokolárního předání všech dodávek a služeb podle této

smlouvy kupujícím u bez vad.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující dodávky a služby řádně užíVat pro

vady, které jsou způsobilé založit práva kupujícího z vadného plnění.

ZboŽÍ je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené V ustanovení § 2095 a 2096 obČanského

zákoníku, neodpovídá-li požadavkům uvedeným vtéto smlouvě, příslušným právním

předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahujícíse k dodání zbožL popř. neumožňuje-li

užívání, kněmuž bylo určeno a zhotoveno, kdy za vady se považují ivady vdokladech
nutných pro užívání dodávek a služeb. Právo kupujícího zvadného plnění zakládá i vada,

kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projevíaž později.

Prodávající odpovídá za vady, které se projevív záručnídobě dodávek a služeb. Za vady, které

se objeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny
porušením jeho povinnosti.
Před uplynutím sjednané záruční lhůty se prodávajícízavazuje odstranit případné vady, které

se vyskytnou v záruční době v níže uvedených lhůtách a za podmínek sjednaných pro záruční

vady.
Vady dodávek a služeb, které oznámí kupující stran části dodávek a služeb, které podle této

smlouvy nabyl, prodávajícímu, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu odstranit na

své náklady opravou, zvolí-li si kupující takový nárok zvad ve smyslu § 2106 občanského

zá koníku.
Kupující je povinen zjištěné vady dodávek a služeb oznámit bez zbytečného odkladu
prodávajícímu písemnou formou prostřednictvím datové schránky uvedené v záhlaví této

smlouvy. V oznámení vady kupující písemně oznámí prodávajícímu jejívýskyt, vadu popíše a

uvede, jak se projevuje.

Nejpozději do 5 kalendářních dnů od obdrženívad dodávek a služeb dle bodu 9 tohoto článku
je prodáVající povinen navrhnout a projednat s kupujícím způsob odstranění vad a písemně

oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud

tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává. Prodávající je povinen uplatněnou
vadu odstranit i v případě, že uplatnění takové vady neuznává. V případě sporu o

oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné

stanovisko soudního znalce stanoveného kupujícím. V případě, že se prokáže, že vada byla

kupujícím uplatněna neoprávněně, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady na

odstra něn í ta kové Vady.

Prodávající se zavazuje vady dodávek a služeb odstranit a napravit neprodleně, nejpozději do

25 kalendářních dnů od doručení oznámení vad zboží dle bodu 7 tohoto článku, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. Provedenou opravu vady prodávající předá kupujícímu
písemně formou předávacího protokolu, přiČemž V tomto protokole mimo jiné uvede, kdy

kupující právo zvady zařízení uplatnil, jak byla vada odstraněna a dobu trvání odstranění

vady.
V záruční době může kupující uplatnit svá práva z vad za podmínek uvedených v § 2079 a

násl. občanského zákoníku. Prodávající je povinen reklamovanou Vadu odstranit předně

dodáním nového (náhradního) zařízení či jeho části bez vad, není-li to vzhledem k povaze

reklamované vady nepřiměřené.

7.

8.

9.

Iz.
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V případě nedodržení sjednaného termínu k odstranění vady je kupující dále oprávněn vady
nechat odstranit třetíosobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího upozornění na

tuto skutečnost.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná vposlední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. V případé opravy
v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím po její odstranění
prodávajícím.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí
dodávek a služeb bez vad.

x.
Smluvní pokuty

Za nesplněnízávazků ze smlouvy sjednávají sm luvní strany násled ující smluvní pokuty:

a) za prodlení prodávajícího s předáním zboží způsobem podle čl. Vl této smlouvy ve lhůtě
podle čl. V. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve
výši 0,2 o/o z celkové kupní ceny za každý, byť i započatý den prodlení;

b) za prodlení prodávajícího se sp|něním povinnosti odstranit vady zboží ve lhůtě podle čl.
lX odst. 9 této smlouvy je prodáVající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši
0,2 %o z celkové kupní ceny za každý, byť i započatý den prodlení do odstranění všech
uplatněných Vad;

c) za každé jednotlivé porušení povinnosti vypl,ývající zčl. Vlll odst. 1 až 3 smlouvy je
prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé
porušení této povinnosti;

d) za porušení povinnosti vyplývající z čl. Vlll bod 4 5mlouvy je prodávající povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 10% z celkové kupníceny;

e) v případě prodlení kupujícího se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen
zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i
započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na smluvní pokutu nenídotčeno práVo domáhat se náhrady škody vzniklé
vdůsledku skutečností zakládajících právo na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj.
v rozsahu krytém smluvní pokutou iv rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatné,
Všechny smluvní pokuty se vypočítávají z celkové kupní ceny bez DPH dle čl. Vll odst. 1této
smlouvy.

xl.
Odstoupení od smlouvy

Odstoupeníod smlouvy se řídí ust. § 2001 občanského zákoníku, pokud nenídále stanoveno
jina k.

Kupu,iící je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumízejména:

a) prodlení prodávajícího s dodáním zbožídelším než 15 dnů;
b) nedodrženítechnické specifikace zboží uvedené v nabídce prodávajícího;

c) prodlení s neodstraněním vad prodávajícím v souladu s čl. lX. bodu 9 této smlouvy delším než
30 dní;

d) pokud se prodávající rozhodnutím soudu ocitne vúpadku dle zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon, v pl. znění.
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3.

3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a nab,lvá účinnosti dnem doručení
písemného oznámení druhé smluvnístraně. V případě odstoupeníod této smlouvy kupujícím

z důvodu výše uvedených podstatných porušení smlouvy prodávajícím, nemá prodávající

nárok na náhradu jakýchkoliv od té doby vzniklých nákladů.

1.

xlll.
Závěrečná ujednání

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších

podmínek.
Prodávající bere na vědomí povinnost kupujícího zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho

část třetím osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č.

34O/2O75 Sb., o reBistru smluv, zák. č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím ve

znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/20!6 Sb., o veřejných zakázkách, v pl. znění. V rámci
vyloučení Všech pochybností smluvní strany prohlaŠuj| že takové uveřejnění této smlouvy

nebo jejích částí ze strany kupujícího nevyžaduje předchozí souhlas prodávajícího.

Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými

statutárními zástupci obou smluvních stran. V souladu s § 566 odst.2 občanského zákoníku
pro jakékoli Vztahy smluvních stran Wpl,ývající ze smlouvy anebo v souvislosti s ní mají

význam pouze oboustranně podepsané listiny, resp. dodatky ke smlouvě, Jakékoli jiné

písemnosti jsou bez právního rn/znamu.

Tato smlouva je Vyhotovena Ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden

prodávající.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s

celým obsahem smlouvy souhlasí.
Prodávající neníoprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu kupujícího svá práva

a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti VyplýVající z této

smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se

vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.

Prodávající je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční

řízení podle zák. č. !8212006 Sb., insolvenční zákon, v pl. znění. V takovém případě je kupující

opráVněn odstoupit od smlouvy,
ProdáVající se zavazuje umožnit osobám opráVněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je

zboží hrazeno, provóst kontrolu nákladů související s plněním předmětu smlouvy, a to po

dobu danou právními předpisy k jejich archivaci. Prodávající se zavazuje ke spolupůsobení při

rnýkonu finanční kontroly dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, v pl. znění.

Prodávající je povinen řádně uchovávat originál smlouvy Včetně jejích případných dodatků
a její přítohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dokumentace a dalších

dokumentů souvisejících s realizací zakázky do r. 2028. Doklady budou uchovány způsobem
uvedeným v zákoně č, 563/1991 Sb., o účetnictvl v pl. znění, a v zákoně č. 499/2004 sb., o

archivnictví spisové službě a o změně něktených zákonů, v pl. znění. Prodávající je povinen

minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související

s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva
pro místní rozvoj ČR, M|nisterstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora,

Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen ,,Ao"), Platebního a certifikačního

orgánu (dále jen ,,PCO"), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů

státní správy). je povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly

Vztahujícíse k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4.

5.

6.

7.

9.
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Ve Vimperku, dne: t2. 10. zoL7

Za Kupujícího
střední škola

a základní škoIa,
Vimp9rk, Nérudova 267

Ředitel Středníškoly a Základní školy, Vimperk,

Nerudova 267

PŘÍLOHY SMLOUVY

Nedílnou součástí této smlouvy je

Příloha č. 2: Soupis dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 3: Technická specifikace dodávek a služeb

MlNlsTERsTvo
PRO MÍSTNÍ
RozVoJ ČR

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem

jejího uveřejněnív registru smluv. Tato smlouva je účinná do úplného splnění práv a povinností

z této smlouvy Vyplývajících.

V Milevsku, dne: /8.,/o sr 1?

za prodáva
. VáCtaV ŠMEJKAL
+ Ši. Dvcřáka 543

399 01 N,lilěVsko
1a D|č,, Cz62o32217 61

íel.| 724 34 31 3?

Majitel firmy

lng. Lubomír Pichler
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Poznámki:
. 

-p"air.rt}-" 
t"r,i""*"r, *ěle lila růžové např : Blue peiel, chrisline Herzog, Kokaítia. Ros€m Eleges, Přesný výběr odsouhtasí Před výsadbou ařchitekt,

. odrůdy sadových/historických růži v tónech §větle až mavě růžoýých např : slanwell p€ípefual, Louis odier, odsodnasi před yýsadbou aíchilek,
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Příloha č. 3

Výsadba zeleně v areálu školy

Výsadby dřevin musi splňovat Čsru ae 90í1 - 83 9061. Použity budou rostlinné výpěstky
podle ÓsN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin. Nelze Vysazovat rostliny z náletů,
poškozené, oslabené nebo nemocné. Ke stromům budou při výsadbě zatlučeny kůly proti

rryvrácení. Výsadba bude provedena v období 10-1112017. Po výsadbě je třeba zajistit
cšetření rostlin a také péči ve výchovném období (zálivka, odplevelování, hnojení,
JosazoVání).

Listnaté stromv aleiového tvpu

Sazenice o velikosti 14-16 o.k. budou vysazeny do jamek min. 1,2 x 1,2 m hloubky 0,9 m,

Tiskovitého tvaru. Stěny jamek nýčem nebo krumpáčem narušené pro snazší prorůstání
<ořenů mimo jamku. Sazenice ukotveny třemi kůly, kmen obalen jutou, Použity budou
kvalitní školkařské sazenice, s průběžným terminálem, minimálně 3x přesazované, se
zemním balem, s výškou nasazení korunky min. ve 2,2 m, kmen rovný, neporušený. Závlaha
bude zajištěna flexibilní trubkou s víčkem (í,5 m na jeden strom). Zemina V jámě bude podle
potřeby až z 50% vyměněna za zahladnický substrát. Ke zlepšení půdní struktury, zvýšení
cřístupnosti hnojiv, zintenzívnění růstu kořenů a omezení účinku přesazovacího šoku bude
cři výsadbě aplikován půdní kondicionér typu Terracottem v mn. 0,3 až 0,5 kg na jeden
§trom (při aplikaci dbát pokynů výrobce), Bezprostředně po výsadbě je potřeba stromy řádně
zalít. Výsadbová mísa bude namulčována borkou nebo štěpkou v tl. 'l0 cm.

záhonv s keři a květinami

Záhony k výsadbě budou založeny do vrstvy ornice min. 20 cm a bezplevelného
zahradnického substrátu vrstvy min. ,1 5 cm, Substrát k pěnišníkům bude v poměru 1 :1

rahrazen rašelinou. Ke zlepšení půdní struktury, zvýšení přístupnosti hnojiv, zintenzívnění
,ůstu kořenů a omezení účinku přesazovacího šoku bude při výsadbě aplikován půdní
<ondicionér typu Terracottem v mn. 0,15 - 0,2 kg na mz keřové plochy (při aplikaci dbát
rokynů výrobce). Před výsadbou bude položena a přichycena netkaná textilie proti

rrorůstání plevelů. Keře a květiny budou vysazeny do otvorů tvaru ,X" v textilii, a to do
:rojsponu, v množství 2,5 až 5 ks/l mz plochy, ne blíže než 40 cm od obruby komunikace

ikeře) a 25 cm trvalky. Záhon bude namulčován jemně mletou borkou v tl. 8 - 10 cm.

3ezprostředně po výsadbě je potřeba keře řádně zalít.

forovnání terénu. dosetí

)le projektové dokumentace bude provedena navážka a rozprostření ornice ve Vrstvě min.

20 cm, resp. do horní úrovně komunikačních obrub. Ornice bude uhrabána, případné
;tavební zbytky, kameny a velké tvrdé hroudy budou odstraněny. V rámci SO je počítáno s
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ošetřením ornice totálním herbicidem typu Roundup (při aplikaci dbát pokynů výrobce).
Ošetření je možné provést pouze ve vhodném vegetačním termínu, po vzejití plevelů. Tento
typ herbicidu působí jen na listy rostlin, a proto je potřeba Vyčkat a nechat plevely vyrůst.

Úěinek se projeví cca po '14 dnech žloutnutím a zasycháním listové plochy. Teprve pak je

možné pokračovat s dalšími pracemi. Na ošetřenou ornici bude rovnoměrně rozprostřen
bezplevelný zahradnický substrát tl, 3 - 5 cm, rozhozeno a hráběmi mělce zapraveno travní
osivo typu Parková směs v mn. 3 kg na 1 ar p|ochy, Nakonec se travnaté plochy srovnají
travním válcem,

Sadovnické úpravy areálu školy jsou znázornény na následujícim plánku.

Plán - sadovnické úpravy

Zdroj: so sadovnické úpravy vlastni zpracování
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