
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle §536 a následných Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

mezi stranami

Objednatel:
Základní škola Hodonín, Mírové náměstí 19, příspěvková organizace
se sídlem: Mírové náměstí 19, 695 Ol Hodonín
IČ: 70284857
Zastoupen: Mgr. Vlastimilem Letovským - ředitelem
dále jen „ objednatel"

Zhotovitel:

VítStrachota

se sídlem: Lipov č. 406, 696 72 Lipov
IČ: 04545095
DIČ: CZ7808064286
Zastoupen: Vítem Strachotou
dále jen „zhotovitel"

l. Předmět díla

Předmětem díla je provedení malířských prací v budově ZŠ Mírové náměstí 19, v tomto
rozsahu:
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třídy
455 j 2x malba vnitřní disperzni - bílá
879 | 2x malba vnitřní disperzní - tónovaná

malířské opravy -2x malba dizperzni
198 jtónovaná

18 |chodby - oprava variopaint

suterén - chodba, družina -šatna, třídy,
jídelna

11 j oškrabáni, penetrace vystraveni stěrkou
3 osazeni vétrací mřížky

malířské opravy -2x malba dizperzní
162 [ tónovaná

80 nátěr omyvatelný - sokl
80 | 2x nástfik - sekl
207 | kuchyň - 2x malba protipllsňová

fasáda

59 i 2x nátěr fasádni, wspravení
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38,00
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2 770,95 Ke
6 645,24 Kč

1 580,04 Kč

celkem

15965,95Kč
38 289,24 Kč

9104,04Kč

699, 30 Ke | 4 029,30 Kč

200,97 Kč
157,50 Kč

1 292,76 KČ
1 125,60 Ke
520,80 Kč

1651,86Kč

1 157,97 Kč
907,50 Kč

7 448,76 Kč
6 485,60 Kč
3 000,80 Ke
9517,86Kč

1 598,31 Ke | 9 209, 31 K6

Cena celkem včetně DPH 105 117, -Kč

Případné vícepráce budou předem konzultovány s objednatelem a bude o nich sepsán dodatek
této smlouvy, na základě kterého mohou být fakturovány.



2. Cena díla

Celková cena provedené práce dle či. l této smlouvy představuje 105. 117,-Kč vč. DPH 21%.

3. Platební a fakturační podmínky

Faktura bude vystavena po dokončení a předání prací objednateli.
Předání díla bude provedeno písemnou formou ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana
obdrží pojednám vyhotovení.
Splatnost faktury je stanovena na !4 dnů od převzetí faktury objednatelem.

4. Doba plnění

Zúčastněné strany se dohodly, že práce budou provedeny v termínu:
od l. 8. 2016 do 25. 8. 2016

5. Práva a povinností smluvních stran

Kvalita díla musí plně odpovídat požadavkům objednatele, dílo musí být provedeno v souladu
s právními předpisy a technickými normami.
Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění prací.
Veškerý materiál je majetkem zhotovitele do doby úhrady konečné faktury objednatelem.
Objednatel je povinen zajistit řádný a nerušený průběh provádění prací.
Zhotovitel je povinen při prováděných pracích respektovat denní režim objednatele.

6. Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka

Zhotovitel odpovídá za nezávadnost díla a jeho řádné provedení dle předchozích dohod a
ustanoveních v této smlouvě.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na nezávadnost díla v délce 24 měsíců ode dne
předání díla objednateli.

7. Smluvní pokuty

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, zaplatí za každý den prodlení smluvní pokutu
ve výši 0,05% z ceny díla.
Bude-li zhotovitel v prodlení s termínem v plnění díla, zaplatí za každý den prodlení smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla.



8. Závěrečná ustanovení

Obsah této smlouvy je možno změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem
odsouhlaseným oběma zúčastněnými stranami.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy dojde k podpisu této smlouvy oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

Smlouva bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 a její zveřejnění provede
objednatel.
Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží
jedno vyhotovení.

V Hodoníně dne 27. 7. 2016

za objednatele:

Ztetiéiflt.ttola Hodonín
№t!?4nW8tt1B
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Mgr. Vlastimil Letovský

za zhotovitele:

VfT STRACHOTA
696 72 Lipov č. 406

ID: 04545095, DIČ: C27808064288
lnfo@maibystrachola. cz

tel. : 606 731 854

Vít Strachota


