
sMLoUVA o oĺlo
uzavŤená podle $536 a následných obchodního zákoníku č. 5 l 3/9 l Sb.

Objednatel:
Zdkladní škola Hodonín, Mírové nlíměstí I9, příspěvkol,ti oľganizace
se sídlem: Mírové náměstí 19,695 0l Hodonín
IČ:70284857
Zastoupen: Mgľ. Alenou Řehákovou - ředitelkou
dále jen ,,objednatel"

Zhotovitel:
Vít Stracltota
se sídlem:
lČ: 04545olČ:p
Zastoupen: Vítem Strachotou
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 4165444329/0800
ddle jen ,,zhotovitel"

l. Předmět díla

Předmětem díla je provedení pľací v budově ZŠ Míľové náměstí 19, v rozsahu dle Cenové

nabídky ze dne l.6.2020, kteľá je přílohou této SoD.

2. Cena díla

Celková cena prací dle čl.1 této smlouvy je stanovena v Cenové nabídce, která je přílohou této

SoD a představuje maximálně ll8.155,Ż9 Kč včetně L\%DPH.

3. Platební a faktuľační podmínky

Faktura bude vystavena po dokončení a předání pľací objednateli na zćkladě Soupisu

pľovedených prací odsouhlaseného odběratelem.
i'r.aanĺ díla bude pľovedeno písemnou formou ve dvou vyhotoveních, z nichŽkaždá strana

obdrŽí po jednom vyhotovení.
Splatnost faktuľy je stanoven a na 14 dnů od převzetí faktury ob.iednatelem.

ĺ. Doba plnění

Zučastněné stľany se dohodly , že práce budou pľovedeny v termínu:

od 29.6.2020 do 1 5.8.2020

5. Pľáva a povinnosti smluvních stran

Kvalita díla musí plně odpov ídat požadavkům objednatele, dílo musí být provedeno V souladu

s právními předpisy a technickými normami.
objednatel je oprávněn kontľolovat pľůběŽné provádění prací.

Ve"škerý máteľih je majetkem zhotovitele do doby úhrady konečné faktury objednatelem.

objednatelje povinen zajistit řádný a neruŠený pľůběh provádění prací'

095



ó. odpovědnost zhotovitele za vady dĺla a záruka

eho řádné edení dle dohod a

ustanovenĺch v této smlouvě.
Zhotovitel poskytuje obje<lnateli záruku na nezávadnost díla v délce 24 měsíců ode dne

předánĺ díla objednateli.

7. Smluvní pokuĘ

Bude-li objednatel v pľodlení s úhradou Íäktury, zaplatí zakaždý den pľodlení smluvní pokutu

ve výŠi 0,05o/ozceny díla.
Bude_li zhotovitel v prodlení s termínem v plnění díla, zaplatí zakaždý den prodlení smluvní

pokutu ve výŠi 0,050^ z ceny díla.

8. Zźy ér eč,ná ustanovenĺ

obsah této smlouvy je moŽno změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem

odsouhlaseným oběma zričastněnými stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy dojde k podpisu této smlouvy oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena Ve dvou originálech, z nichž kaŽdá ze zuěastněných stľan obdľŽí
jedno vyhotovení.

V Hodoníně dne: 8.6.2020

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Alena Řeháková Vít Stľachota



odběratel:

Základni Škola Hodonínka
pro akci

ze dne:

malířské práce

01.06.2020

Mírové náměstĺ '19

695 01 Hodonín

součetjednotka
notka

počet
ednotek

popis pľacĺ

drużina _ č'8+č.9, + šatna

á tónovaná + lakovánísokl - 2x malba

počĺtačová oČebna

í bílá- 2x malba

jídelna

sokl - 2x malba tÓnovaná

č'21,22,23,32, 41, 42' 43,48' 49, 50' 57' 64nátěry sokhl - třĺdy
372,0ná tónovanásokl - 2x malba

školník,třída t.41' č.58

2xmalba nní bilá

rzní tónovaná

třída č. 41' 49

2x malba

chodba-1.P-sokl
sokl

620 0ĺ bĺlá

chodba - 1.P

2x malba d

pomocné a přĺpravné práce,zakývánĺ podlah' nábytku

lavic na chodbách ve třídách a kabinetech

97 649 00 Kčcena bez DPH
506 29 Kč

'1181

0,00 Kr

29 Kć

hlení

celkem

telVít strachotarazĺtko,




