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Smlouva o dílo č. 2020-VHl-01
podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb,

mezi

Objednatel:
sídlo:
Zastoupený:
lČ:
DIČ:
tel.:
email:

Obecní úřad Branka u Opavy
Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy
PhDr, Michael Rataj, Ph,0., starosta obce
478 12 303

+420 606 550 240
starosta@branka.eu

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: PhDr. Michael Rataj, Ph.D,
b) technických: PhDr. Michael Rataj, Ph.O.
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
Bankovní spojeni:
lČ:
DIČ:
tel.:
email.:

WINRO, s.r.o.
Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice
R , jednatel
KB Opava a.s., č.ú: 19-0676460277/0100
62300911
CZ62300911

i

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:
b) technických:
(dále jen zhotovitel)

Základní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah a vztahy z něj vyplývajíci se řídl ust. § 2586 a násl. zák. č.

89/2012 Sb., Občanský zákoník.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení škody.

l.Předmět
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení stavby ,,Realizace stavební části projektu Restaurováni oltáře a

obnova kaple Nejsvětější Trojice, Branka u Opavy" vc. souvisejících prací v rozsahu položkového
rozpočtu,

2. Objednatel se zavazuje předmět plněni převzít bez vad a nedodělků v době předáni, zaplatit za ně zhotoviteli
cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě a být se zhotovitelem součinný po celou dobu
platnosti smlouvy.

1LVlastnictví k dílu
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.



MMísto plnění
1, Místem plnění je kaple Nejsvětější Trojice v Brance u Opavy

1V.Termín plněni
1. Termin zahájení prací:
2, Termín ukončeni prací:

08/2020
11.09,2020

V.Cena díla
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a činí:

základní cena bez DPH 327,808,90 KČ
DPH 21% 68 839, 90 Kč
celkem vC. DPH 21% 396.648,80 Kč

2. Cena platí po celou dobu sjednanou ve smlouvě,
3, položkový rozpočet díla je neälnou součásti této smlouvy.
4. V případě, že dojde k prodlení z předáni díla zdůvodu ležících na straně zhotovitele, je cena neměnná až do

doby skutečného ukončeni díla,

Vl.Platební podmínky
1. Celá akce bude fakturována měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací, který odsouhlasí

objednatel.
2. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených

prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedeni kontroly
umožnit.

3. Faktury budou splatné do 14 dnů od jejího doručeni objednateli. stejný termín splatnosti platí pro smluvní
strany j při úhradě jiných plateb (např. úroku z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, aj.).

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy.
5, V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude

obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplaceni k
provedeni oprayy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vráceni. Zhotovitel provede opravu vystavením nové
faktury.

6. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti, Celá lhůta běží opět
ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni přlslušné částky z účtu objednatele.
8, Pokud budou nad rámec této smlouvy vykonány další práce, nezbytné k realizaci celého díla a neznámé před

zahájením díla, musí být tyto vícepráce předem odsouhlaseny objednatelem, oceněny dle jednotkových cen
v položkovém rozpočtu, případné jiné práce oceněny dle platného ceníku URS,

VIl.jakost díla
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastnosti provedeného díla bude dávatschopnost uspokojit

stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany
životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právni úpravě, českým technickým normám, ČSN
přebírajicimi evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávadho řízení.

2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních
prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Vill.Staveniště
1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli.
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2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, Při nedodržení
tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízeni staveniště, bezpečnosti
silničního provozu v prostoru staveniště.

4. Zhotovitel se zavážuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovatodpady
a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci
odpadu,

IX.ProváděM díla
1, odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje provéstdňo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří pŕovedením

části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povdení podle příslušných

předpisu osobami, které tuto podmínku splňuji.

X.Stavebni deník
1, Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací organy státní
správy.

2. Objednatel a jim pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své
stanovisko.

3, Zhotovitel bude objednateli, nebo jeho zástupci, předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí4i
objednatel s obsahem těchto záznamů, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že
tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Xl.Předání díla
1. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků.
2. Přejimaci řízení bude objednatelem zahájeno do 3 dnů od výzvy zhotovitele a řádně ukončeno,
3. O předáni díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí.
4. Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů,

provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle smlouvy.
5. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

XlLZáruční podmínky a záruční doba
1, Zhotovitel odpovľdá za kvalitu, funkčnost a úplnostdíla pľovedeného v rozsahu ČI, ||, této smlouvy a zaručuje

se, že bude zhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek bude
odpovídat technickým normám a předpisům platným v ČR v době jeho realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle ČI. ll této smlouvy záruku vdélce 36 měsíců na provedené
práce. Zavazuje se, že v záruční době bude předmět díla bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě
dohodnuté.

3, Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního převzetí řádně dokončeného díla.
4, Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození

živelnou události, či třetí osobou.

Xlll.Odpovědnost za škodu
1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

předáni a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.



2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných
škodlivých látek na stavbě,

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, kterou způsobil při realizaci díla.
4. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka

neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními
podmínkami.

XlV.Srrduvní pokuty
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,-kč za každý i započatý den prodlení s

předáním díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve

výši 0,1 % z dlužné částky.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- kč za každý den prodlení,
4. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková

pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito
obchodními podmínkami,

xv.výpovědní podmínky
1, Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci
smluvních stran.

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran,
3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědi s jednoměsíční výpovědní lhůtou v případě, že

dojde ze strany zhotovitele k porušení kteréhokoli ustanovení této smlouvy. výpovědní lhůta začíná běžet
dnem doručeni výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součásti díla.

4. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů
ode dne předloženi vyúčtování.

5. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodou, ve které upraví vzájemná
práva a povinnosti,

XVl.Závěrečná ujednání
1. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynouci ze smlouvy třetí

osobě.
2, Písemnosti se považují za doručené iv případě, že kterákoliv ze stran její doručeni odmítne či jinak znemožní.
3, Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá strana obdrží dva,
4, Tuto smlouvu schválila Rada obce Branka u Opavy dne 12.8,2020 usnesením č. 03.36.2020/RO.

Příloha: položkový rozpočet

V Brance u Opavy 17. 8, 2020 Ve velkých Hošticích dne 07.08.2020

,'L:Q~'um---
za objednatele

OBEC BRANKA U OPAVY
Bezručovo nábřeží 54

747 41 Branka u Opavy
lČ: 47812303

za zhotovitele

UíNRO s.r.o,
Opavská 429

747 31 Velké Hoštice
DIČ: CZ62300W
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Branka u Opavy - kaple sv. Trojice

objekt:
.01 - Oprava kaple

KSO:
Místo:

Zadavatel:
obec Branka u Opavy

Uchazeč:
Winro s.r.o.

projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základni 327 808,90

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 14. 7. 2020

lC:
DIČ:

íc: 62300911
DIČ: CZ62300911

1¢:
DIČ:

lC:
DIČ:

327 808,90

Sazba daně výše daně
21,00% 68 839,90
15,00% 0,00

396 648,80

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:
f

Uchazeč

YUNR
Opavsk

·,ĺ'š1 31 Vdk
j)|č CZ62

Datum a poclpis

Razítko

Datum a podpis: Razítko Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obiekt:
Branka u Opavy - kaple sv. Trojice

01 - Oprava kaple

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

obec Bran"ka u Opavy
Winro s.r.o.

Datunr 14. 7. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
94 - Lešení a stavební výtahy

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

762 : Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zárneč'nické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízeni stavéniště

327 808,86

94 956,20

43 415,80
9 266,50

223 312,66

14 753,79

66 093,83

83 165,04

59 300,00

9 540,00

9 540,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Branka u Opavy - kaple sv. Trojice

01 - Oprava kaple

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

obec Branka u Opavy
Winro s.r.o.

Datum: 14. 7. 2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [Czk]

327 808,86

D HSV
[.7 K 622.001

D 94
20 K 941221112

21 K 941221211

22 K 941221812

23 K 941000R

D 997
' 24 l K '99701300R

, 25 K 997013211
i
; 26 , K 997013501
!27 i K 997013509

i 28 l K 997013800

Práce a dodávky HSV
joprava hlavní ČImsy "v rozsaňu'do'S6% VC.
|ce!QR|ošr!eh9 siednoceni štukovou vrstvou

'"'" "'"'r" ' ""'"""""""l. . m i ., 24f67.|
,

1 700,00.l,
94 95,6,20,

42 273,90j

Lešení a stavební výtahy,
Montáž lešení řadového 'rámoůé'fi"o š do i ,Ž m 'v cIo"ZS """" ""'" """ "
'?řÍijiatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1 ,2 m2

m v do 25 m za DřvňĹ a ZKD den použĹŮ m2
"Demontáž lešení řadového' rámového těžkého zatíŽeni' ' """" '"" """ "

m2do 300 kq/n72 s do 1,2 m. v do 25 m . .
Doprava lešení VC. manipulace kpl

" " l

188,200

8 469,000

188,200

1,000

43 415,80
' 120,00 22 584,00

1,20 10162,80

45,00 8 469,00
2 200,00 2 200,00

Přesun sutě
lVykiizenÍ (vyčištěni) půdního prostoru kaple l kus [ 1,0001
)Vnitrostaveništní doprava suti a vytiouraných hmot pro t ! 3,401'
:budovv v do 6 m ručně
jOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo : t ; 3,40Ĺ
!mezjskládku do 1 km Se složenín)

" " |'př[p|atek k odvozu suti a vybouraných hmot ria skládku t 51,015
1 km přes 1 km

,PoBl'atek za uioZeni na skládce (skládkovné) l t 3,401
K.tavebního odpadu l . .

. ,
D PSV Práce a dodávky PSV

9 266,50
4 500,00| 4 500,00

620,00Ĺ
2 108,62

r

237,00 806,04

10,30 525,45

390,00 1 326,39

223 312,66

D 713
30 K 713111112

31 M 631521000

32 K 998713201

D 762
34 K 762083122

i
l 35 K 762131124

, 36 K 762131811

37 K ,7.62331810

38 K 762332130

39 M 60512000
40 K 762341200
41 M 60511000
42 K 762341811

43 K 762395000

44 K 998762202

D 764
I 45 K |76413100R
I 46 K W64331000
l 47 K 998764202

Í

D 767
l
l 50 K !767995001R

.l 51 K 767995002R
l

Izolace tepdríé . 14 753,79
kdoritáž izolace tepelné rubu klenby volně kladenými

. . . . . m2 50,400 90,00 4 536,00.rohozemt. oasy. di1ci. ¢eskaml ..
pás tepelně izolační u 100mm m2 50,400 188,00 9 475,20
'Přesůn hniot i)rocentnf pro" izoľa(ié"tepe[ňě v' o6jektéčh ; " " " "" """ " " """ """""""
v.ýg G m °0 140,112 5,30 742,59

Konstrukce tesařské
|lmpregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu,
|houbám a DllSnjm mŕGením
:Moritáž bednění stěn z hrubých prken na sraz ( věž
kaole)
Demontáž bednění svislých stěn z hrubých prken

' Demontáž vázaných kcf krovů věZe kaĎIe z hmnolů "
prŮřezové Ql9c.t)v
Montáz vázaných kci krovů věže kaple z hraněného
řeziva
hranol stavební kz/vo
Montáž bedněnl střechy věže

" :řezivo jehličnaté
'DemonÉáž bedněnl střech z prken
Ĺspojovacl prostředky krovů, bedněni, laťování,
i nads.třešnich ksmstrukcl
1'Přesun hmot procentní pro Kce tesařské v objektech v
Ĺdo12 m

., . 66 093,83
660,00 1 819,62
215,00' 4 128,00

60,00 1 152,00

125,00 7 750,00

400,00 . 24 800,00

7 420,00 11 055,80
200,00 1 920,00

5 500,00 6 968,50
60,00 576,00

900,00 2 481,30

5,50 3 442,61

.. , 83.165,04
42 O®,OO; 42 000,00!

2 080,00 39 936,00Ĺ
l - ·-· -' ·' - - ·--- · '

1¢50.j ___ _1 229,04

59 300,00
28 800,00! 28 800,00)

25 500,00" 25 500,00"

¶! m3 ! 2,757!
l i

rn2 , 19,200
: m2 : 19,200
l " " '
: m l 62,000!
' ·' !
i 'n l 62,000'
l m3 j 1,490j

m2 l 9,6001
f ám3 : 1,267

' - li m2 i 9,6OO;
l

i m3 2,757|

l % l 625,929

Konstrukce klempířské
ĹNOVá krytina vrcholu věže z Gu vC, přís[ljšenstvÍ l kpl ' 1,000'
Ĺ l
Oplechovárň svislých stěn věže z Cu m2 , 19,200

ĹPřesun hmot procentní jiro konstrukce klempířské v ;
Ĺobiektech v do 12 m % ! 819,3601l . l,

Konstrukce zámečnické ,
!Báň na věži - demontáž do sutě, výroba nové báně vC.

. . . . - kus : 1,00Ur)oz|acen| a znetna montáž
1KříŽ ria věži - demontáž do sutě, výroba nového kříže '
lvč. nové novrchové úoravv a zpětná montáž kus ' 1,000.
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—-PC—Fyp Kód F%pis,
%

52 j K |767995003R Svěšení a zpětná montáž zvonu

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady
, D VRN3

I 58j K 030001000
Zařízeni staveniště
Zařízení staveniště

MJ MFj0=t-ví ceAa-cdkemczK]-

"""" "" "":" kpĹ""[""" " ""1 0,00 """ " "" '5"000,00 5 000,00

9 540,00
' _ .,_ g 540,00

,
i % i 3,000! 3 180,00! 9 540,00j

.:;

:'
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