Smlouva o dílo
Uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

1.0bjednátel

2.Zhotovitel

11

občanský zákoník")

I.
Smluvní strany
Obec Běštín
Běštín 28, 267 24 Hostomice
IČO: 00509621
DIČ : CZ00509621
Zastoupena Jaroslavou Houdkovou, starostkou obce
Email: starosta@obecbestin.cz
Tel.: 721 859 877

MgA. Tomáš Havlík, akademický sochař
Petrův Dvůr 93, 38 411 Netolice
IČO: 06963480
Neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna č.účtu: 2346268193/0800
Email: tomu.domu@seznam.cz
Tel.: 724 218 108

li.

Základní ustanovení

.....

Na základě ujednání se zhotovitel zavazuje k provedení dohodnutého díla a jeho odevzdání
objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a
zaplatit dohodnutou cenu.

Ill.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je „Restaurování památníku padlých v I. Sv. a li. Sv. v obci Běštín" dle návrhu na
restaurování - přílohy č. 1 Investiční záměr a přílohy č.2 Tabulka Výkazu výměr vypracované
objednatelem.
IV.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo od 15.dubna 2022 do 31.srpna 2022.

V.

Cena díla

Celková cena díla dle této smlouvy je ve výši 250 820,- Kč.
Zhotovitel není plátce DPH.

VI.

Platební podmínky

1.

Cena za provedení díla bude uhrazena v jedné splátce po dokončení díla, a to maximálně do
třiceti dnů po předání díla.

2.

Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen
neprodleně oznámit objednateli.

3.

Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny
pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení
díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady
objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

V.
1.
2.
3.

4.

Záruční doba

Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.
Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese
zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele
v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí
zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

v.

Předání díla

V den předání díla bude předána restaurátorská zpráva obsahující písemné vyhodnocení průběhu
restaurování.

VI.

Součinnost

1.

Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost
v tomto rozsahu : objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při pracích v místě plnění
(na obecním pozemku p.č.3/3 v k. ú. Běštín ) přístup ke zdroji elektrické energie 230V a
přístup ke zdroji užitkové vody.

2.

Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst.l tohoto článku neovlivní kvalitu plnění
předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou
okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně
s návrhem nového termínu plnění.

V.

Platnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

.

VI.
1.
2.
3.
4.

Závěrečná ustanovení

Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy české
republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platné znění.
Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné
dohody obou smluvních stran.
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu
obsahu, s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Běštíně dne:

Jaroslava Houdková
Obec Běštín

V Netolicích dne:
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Příloha č.1

Investiční záměr

.

1. Název akce:
Restaurování památníku padlých v I.SV a II.SV v Běštíně

2. Žadatel:
Obec Běštín, Běštín 28, 267 24 Hostomice
IČ 00509621

3. Evidenční číslo (čísla) válečného hrobu:
C:ZE21 08-28 73

4. Zdůvodnění nezbytnosti akce:
Obsahem akce je: Restaurování a oprava pietního místa
Nezbytnost akce: Narušené základy - objekt silně zavodněn

5. Technická zpráva
Základní údaje o válečném hrobu a popis:
Jedná se o pietní místo - pomník. Zbudovaný v 30. letech 20. století. Sekundárně osazen (přemístěno
v 60. letech minulého století) uprostřed návsi v centrální části, v blízkosti obecního úřadu. Bez ostatků.
Stručný popis: Jedná se o kamenný pomník ve tvaru stylizované stély ze žuly, s tympanonem na vrchu.
Základ tvoří stupňovitá hmota z umělého kamene; na něm jsou vršeny dva kamenné schody; na nich
spočívá podhlavník. Podhlavník je na vrchní části profilovaný. V profilaci je zasazena trapéza, která
nese nápisovou desku z tmavé žuly. Na desce je nápis se jmény padlých, který je sekán v negativním
reliéfu. Písmo je zlacené. Tympanon je rámován kovovým prvkem, též zlaté barvy.
Prostor před památníkem je pojednán z umělého kamene s odvodňovacím vtokem. Celé pietní místo je
oploceno a plot se skládá z betonové podezdívky a dřevěného plaňkového plotu. Vně pietního místa se
nacházejí dvě vzrostlé lípy; terén mírně svažitý. Zadní hranici pietního místa lemuje vodní tok (Řeřicha).
V. popředí, před pietním místem,je instalován typický městský mobiliář (odpadkové koše, lavičky).
Deska nese nápis:
NA PAMÁTKU
PADLYM VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918
ANDĚL FRANT., ANDĚL JAN, ARNOŠT VÁCLAV, BULINA KAREL, CÍSAŘ ANT., DVOŘÁK FRANT., HAVLICE
BART., HOFMAN VÁCLAV, CHABINA JOS., HRKAL KAREL, JEŘÁBEK ANT:, KAREŠ KAREL, KLÁN ALOIS,
KRATOCHVÍL FRANT., KŘIKAVA KAREL, MORAVEC ANT.
.
..
MOTTL KAREL, POKORNÝ VÁCLAV, POPLSTEJN JAN, SKOPOVÝ VÁCLAV, SKOPOVÝ ANT„ SUCHÝ JAN, .
ŠLAJSNA VÁCLAV, ŠLAJSNA JOS., ŠMEJKAL FRANT., ŠMEJKAL BOH., ŠRAJN JOS., TÁBORSKÝ VÁCLAV,
TYR JOS, TYR VÁCLAV, VESELÝ VOJT., VITÁK VÁCLAV
ANR. REINER
ZASTŘELEN NACISTY
5. KVĚTNA 1945
JOS. MORAVECUBIT NACISTY
5. KVĚTNA 1945

Popis stévaitciho stavu válečného hrobu:
Památník je dlouhodobě vystaven působení atmosférických vlivů,
což zásadním způsobem ovlivnilo barvu kamene a čitelnost textu.
Spodní betonová plošina: erodovaná, nese známky bionapadení (lišejníky, mechy, řasy),
místy kaverny, nese známky ďůlkové koroze (některé části upadávají).
Stav kamenných částí: eroze, známky bionapadení (lišejníky, mechy, řasy), místy
zrněnky, s lokálním úbytkem materiálu.
Text je nečitelný, místy s vypadanou kolorací.
Kovové prvky: kovový prvek na tympanonu chybí.
Základ pod památníkem silně zavodněný z důvodu uzavření přístupové části betonovou
cestičkou. Vlhkost prostupuje celým korpusem památníku, což má za následek praskání
těla památníku a zejména vypadávání částí i cementového spárování.
Spoje jednotlivých kamenných dílů jsou narušené; místy chybí spárování.
Oplocení: sokl na místech rozpraskaný, nese známky bionapadení, velké části chybí.
Plotová podezdívka vytváří bazénový efekt (voda se drží v místě památníku). Ocelová
konstrukce plotu zkorodována; dřevěné plaňky nesou lokální hniloby; praskliny;
povrchová barva se odlupuje.
Zeleň: dvě lípy, stav dobrý, lokálně vyžilý.
Obecní mobiliář: zkorodován, stav nedůstoiný pietního místa.

Navrliovaný postup restaurování:
a/ Restaurování vlastního památníku
Plánovaný zákrok povede ke konzervaci památníku, nebudou prováděny akce k rehabilit
ad původního povrchu.
v
Silnější vrstvy sekundáních depozit budou sejmuty chemicky
a dočištěny pomocí skalpelů a silonových kartáčů.
t..
Praskliny budou injektovány injektážní směsí určenou ke spárování žuly.
Proti ztrátě pevnosti materiálu a vnikání vlhkosti bude památník ošetřen hydrofobickým
přípravkem.
Závěrečná zpráva bude obsahovat podrobný postup všech prováděných prací, se
znam použitých materiálů a technologií a list údrzby včetně plánu údržby.
Zbytky starých barevných depozit vně
písma budou sejmuty a dočištěny pomocí skalpelů a silonových kartáčů.
Písmo bude obnoveno barvou na kámen. V případě nestálého pvrchu bude podklad
zpevněn (přípravek Remmers KSE300)
Nápisová deska bude před čištěním zakryta.

.

Nevhodné nánosy barev a vodního skla budou sejmuty v krajním případě
mikropískováním.
Uvolněné kusy budou vyjmuty a tělo památníku injektováno cementovou směsí.
Proti ztrátě pevnosti materiálu a vnikání vlhkosti bude památník nejprve zpevněn a
ošetřen hydrofobickým přípravkem (Remers).
Umělý kámen spodní části památníku bude tmelen, následně broušen a patinován.
Závěrečná zpráva bude obsahovat list údržby včetně plánu údržby pro budoucí
udržitelnost.
Kovový prvek na vrcholu tympanonu bude znovu vyroben, osazen na nerezové trny.
Povrch bude nazinkován a následně patinován v barvě písma (zlatá).

b/ Stavební úpravy památníku
Okolí základu bude odvodněno kamenným štěrkovým ložem, kdo kterého bude vsazena
perforovaná plastová hadice o průměru 100mm, která zajistí jak odvod vody, tak
odvětrávání základu. Oba konce hadice vytvoří smyčku, která bude ústit u blízkého
potoku Řeřicha. Betonový základ bude opláštěn nopovou folií.
Betonová cestička bude odstraněna a nahrazena štětovým ložem, do jehož středu budou
instalovány kamenné nášlapy (formátovaná žula). Odvodňovací vpusť bude zachována.
Staré oplocení bude kompletně demontováno a nahrazeno čtyřmi kamennými sloupky,
které vymezí pietní místo. Mezi těmito sloupky ze třech stran bude vsazen kovaný řetěz.
Vlastní kovaný řetěz bude nejprve zinkován a ošetřen kovářskou grafitovou barvou,
která bude povrchově zakonzervována (mikrokrystalický vosk).

2.1.2021
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Příloha č.2

Tabulka výkaz výměr:
,, Restaurování památníku padlých v I.sv a li.sv. v obci Běštín"

Tabulka výkaz výměr
Položka

množství

Čištění památníku od depozitu a
restaurování

I

Měr.
jednotka
kpl

Patinace a sanace základny

I

kpl

21250

Kovové prvky pro památník a kotvení

4

ks

14800

I

kpl

8730

I

kpl

9540

I

kpl

6500

I

kpl

4800

250

ks

11200

I

ks

14200

1

kpl

8300

I

kpl

Dokončovací práce spárování
Doprava manipulace
Chemické ošetření
Chemické zpevnění
Písmo oprava kolorování
Výroba informativní cedule
Úprava terénu a okolí
Nášlapy v bezprostředním okolí
instalace cestičky

Cena za
jednotku

Cena bez

DPH
37800

Cena s
DPH

32200
t.,,

Hydro izolace památníku a štěrkové
lože

1

kpl

12750

Výroba a návrh kovaného řetězu

1

kpl

48500

4

ks

20250

Výroba a návrh kamenných sloupku

t...

7

Celková cena

250.820Kč
CENA CELKEM

250.820 Kč

NEJSEM PLÁTCE DPH
MgA. Tomáš Havlík
Petrův Dvůr 93 Netolice

38411

IČO: 06963480, neplátce DPH

tel.:724 218 108
email.: tomu.domu@sezan.cz
http://havliksochy.cz
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