
1 Novoměstská kulturnĺ zařízení
s síd[ern Tyršova 1001, 592 31 Nově Město na Moravě
IC: 00372854
DIČ: CZ00372854
zastoupené Danielem Šímkem, ředitelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Daniel Simek, ředitel
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, as.
čú: 8434751/0100
(dá/e Jen ‚objednatel‘)

a

2. TESLtCE CZ sro
se sídlem Jiráskova 701 755 01 Vsetín
IČ: 27775003
DIČ: CZ27775003
zastoupená Martinem Šrámkem, jednatelem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Šrámek, Radovan Srámek
bankovní spojení: CSOB Vsetín
č.ú : Č. účtu 209634469/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29370
(dále jen „zhotovitel‘)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a násl. zákona Ö. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚občanský zákoník‘) tuto:

Smlouvu o dílo
č 06/2019

čij
Předmět smlouvy

I Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní
nebezpečí ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo ‚Obnova Horáckého
muzea čp 1i4, Nové Město na Moravě, nátěr střešní krytiny z dřevěného šindeIc (dále Jen
‚dílo‘) a předá jej objednateli v dohodnutém terminu, a objednatel se zavazuje řádně a včas
dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle či. IV této smlouvy.

Objekt Horáckého muzea je nemovitou kulturní památkou zapsanou jako Radnice
V Ustředním seznamu kulturnĺch památek Ceské republiky pod rejstřikovým číslem
3543617 — 4264 a nachází se na území Městské památkové zóny Nové Město na Moravě.
Jde o objekt č p. 114 parc č. 579 v katastrálním území Nové Město na Moravě.

Na financování nákladů stavby se předpokládá čerpat dotaci z programu Ministerstva
kultury CR.

2. Postup prací bude realizován v souladu se Závazným stanoviskem Městského úřadu Nové
Město na Moravě čj.: MUNMNM/6036/2016-7 ze dne 862016.
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3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že
zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí
objednatel nákiady zhotovitele spojené s opravou vady.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem ve lhůtě 10
dnů ode dne oznámení vady dUa, příp. ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

Čl. VII
Sankčnf ujednání

I . V případě prodlení zhotovitele s provedením dUa v termínu uvedeném v Čl. II odst. I této
smlouvy je objednatel oprávněn Účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny, a to
za každý I započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovItel neodstraní vady dfla způsobem a v termínu dle Čl. VI odst. 4 této
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-KČ, a to za:
a) každý I započatý den prodlení
b) každou řádně neodstraněnou vadu.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovItelem v souladu s ČI.
IV odst 3 a 4 této smlouvy je zhotovItel oprávněn úČtovat objednateli smluvní pokutu ve výši
0,01% z nezaplacené Částky, a to za každý i započatý den prodlení.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu Škody.

Čl. VIII
UkonČ•nI smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukonČení realizace díla.

2. Tuto smlouvu lze ukonČit písemnou dohodou smluvních stran.

3. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu
sjednaném v Čí. JI odst. I této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této
smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v ČI. IV odst. ‘I této smlouvy
za řádně a vČas provedené dOb. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni
prokazatelného dowČeníjeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající
nebudou zcela splněny Čí vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle Či. IX odst 2,
resp. ČI. II odst I této smlouvy, platnost této smlouvy se automatIcky prodlužuje do doby
úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

Či. IX
Závěrečná ustanovení

I . Nestanoví-ii tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smímého řešení a naplnění
úČelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem
příslušným podle sídla objednatele.



3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schváleni druhou
smluvní stranou. V případě, že některé ustanoveni této smlouvy bude neplatné, nemá tato
skutečnost vlIv na platnost ostatních ujednání.

4. ZhotovItel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy
pořIzovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem
doložení dodržení podmínek provedení díla, doložení dodržení dotačních podmínek, apod.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne,
může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem
reallzaoe předmětu dle této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje
zhotovItelem použity.

6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jeho osobní údaje budou ze strany zhotovitele
shromažďovány, evidovány, bude s nImi nakládáno a budou zhotovitelem zpracovávány
v souvIslosti s uzavřením této smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu. Dále pak po dobu
skartační lhůty dle spisového a skartačního řádu.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy
O dílo.Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy
v registru smluv dle zákona č. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (“zákon o registru smluv“).

8. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 3401201 5 Sb.,
O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluvB). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu dobrovolné, nad rámec zákona o registru
smluv, uveřejní objednatel nejpozději do 30 dnů Od uzavření smlouvy. Pro uveřejnění opravy
platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně. Smluvní strany shodně prohlašují, že
žádné ustanoveni v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo
zvláštní ochrany.

9. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři
vyhotovení a zhotovitel Jedno vyhotoveni této smlouvy. Toto ujednání platí I pro všechny
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

I I . Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

V Novém Městě na Moravě dne 4. 4. 2019 V Novém Městě na Moravě dne 4. 4. 2019

Zhotovitel:

fl14!Cš
Jlrbkova 701, š50l Vset(n‘ret/fax: 571 420 787mě: CZ27775oc3

Martin Šráni
Jednatel

Objednatel: Novoměstská kulturní zařízeni
Nově Město na Moravě

Tyršova 1001
31 Nové Město nai

DIČ: cZ00372854



Položkový rozpočet

Zakázka: Horácké muzeum čjp. 114

Misto Nové Město na Moravě

Objednatel:

DIČ:

Zhotovitel: TESLICE CZ sro. IČ: 27775003

Jiráskova70l DIČ:

75501 Vsetín
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 25 8OOOO

PSV — 114300,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 140 100,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 140 100,00 CZK

Základní DPH 21 % 29 421,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 169 521,00 CZK

ve Vsetíně dne 442019

j;: Nové Město n Moravě

Jiráskova
7J)5

01 Vsetín Y
Mora

TelffaX: 571 420 /8/ I OO37285“

;::teeľ,2
Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel -i-, c RTS, as. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

W-:---- ‚ ‘ —.------. ---—--i—:--:—----Csk Nze ypďk Celkem

(E:2 Upry povrchů věj HS\J 25 8OOO

783 Nátěry Psv i 14 30000

Cena celkem 140 10000
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Položkový rozpočet

FC;

)í

UIS1O:OOIOZKV

2 Jpravy povrchů vnější

MJ :aij .ueJKe:

:25 800,OC

2 783682141R00 Nátěrdíevěného šindele Ix dřevním dehtem rn2 76200 15000 I 14 30000

)íI

6259071 I I R00

g3 . .

OČšěn dřevěného šndee od hrubych nečistot a usazenin

těrv

m2 76200 3386 25 80000

114 3000(

0:

S: Horáckémuzeum Čp. 114

Nové Město na Moravě


