
OCHUDIL 0411 / 9M

SMLOUVA O DÍLO MBNPP000U7PK

na realizaci díla

„Zhotovení výmalby a nátěrů společných prostor 

v bytových domech na ul. Hornické čp.950-952, čp.953- 

954, čp. 962-964 a ul. Okružní čp.955-956,čp.957-958 

čp.959-961 v Bystřicí nad Pernštejnem"
i

1 Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem
Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
00294136
CZ 00294136
566 590 311
posta@bystricenp.cz

1.1
Sídlo
Zastoupený
IČ
DIČ
Tel.
E-mail 
Dále též jen objednatel

Pavel Sedláček
Voldán 987, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 
41003811

1.2 Firma zhotovitele 
Sídlo 
IČO
Dále též jen zhotovitel

2 Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „Zhotovení výmalby a nátěrů společných prostor v bytových domech 

na ul. Hornické čp.950-52, čp.953-954, čp. 962-964 a ul. Okružní čp.955-956,čp.957-958,čp.959-961 v Bystřici 
nad Pernštejnem", které zahrnují malbu schodišťových prostor, vyspraveni zdí, nátěr a opravy linkrusty, malbu 
sklepních prostor bez podhledů, vyspravení omítek ve společných sklepních prostorách, nátěr dveří a zárubni 
do kočárkárny, sklepů a prádelny.

Zhotovitel se zavazuje k provedení uvedeného díla a objednatel se zavazuje k zaplaceni ve smlouvě sjednané 
ceny za jeho provedeni.

2.2 Předmětem plněni jsou zejména :
malbu schodišťových prostor, vyspraveni zdi, nátěr a opravy linkrusty, malbu sklepních prostor bez podhledů, 
vyspravení omítek ve společných sklepních prostorách, nátěr dveří a zárubni do kočárkárny, sklepů a prádelny 
v bytových domech čp.950-952, čp.953-954, čp.955-956, čp.957-958, čp. 959-961 ,čp.962-964

2.3 Nedílnou součásti díla jsou dále:
2.3.1 drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla,
2.3.2 práce a dodávky, které specifikovány nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a 

technických znalostí předpokládat.

Čas plnění 
Termíny realizace dila:

3
3.1
3.1.1 zahájení prací : 

ukončení díla :
22.03.2018
31.07.2018
10.08.2018

3.1.2
3.1.3 vyklizení staveniště :

Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu dila nemají vliv na prodlouženi terminu plnění3.2
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zhotovitele.

Cena za dílo
Celková cena díla dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši 437 040,-Kč. Zhotovitel není plátcem DPH 

Tato cena zahrnuje zejména :
4.1.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
4.1.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;

4
4.1

Záruka za jakost
Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti 
bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet 
ode dne předáni a převzetí díla objednatelem a která konči uplynutím 24-ti měsíců ode dne převzetí 
předmětu díla objednatelem

5
5.1

6 Sankce a odpovědnost za škody
6.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodleni 

ve výši stanovené ust. § 369 obchodního zákoníku.
6.2 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle časového harmonogramu prací či 

stanoveného na kontrolním dnu se sjednává ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6.3 Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává 

ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

7 Zvláštní ujednání
7.1 Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze 

písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud 
se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplněni nebo zrušeni smlouvy, má kterákoliv strana právo 
požádat o rozhodnuti příslušný soud.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 21.3.2018

Pavel SEDLÁČEK 
malířství ■ natěračstvl 

ul.Voldán 987 
593 01 Bystřice nad Pernšt 
tel. 566 553 431 mob. 603 169 459 
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Ing/karel Pačiska,

Za objednatele

Pavel Sedláček 
Za zhotovitele:
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