smlouva o dílo
Město Dobřichovice, lČO 241181, se sídlem Vítova 61,252 29 Dobřichovice,
zastoupené starostou města lng. Petrem Hamplem
dále jen Objednatel
na straně jedné
a

Jaroslav Řehna, bytem ul. Lesní 512,252 29 Dobřichovice
lco 44360126
dále jen Zhotovitel
na straně druhé
uzavírďlí dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o vytvoření díla:

1. Zhotovitel se zavazuje

vytvořit pro Objednatele umělecké dílo - sochu (plastiku) se
znaky obcí Dobřichovice a Villieu Loyes Mo||on (dále jen dílo).

Umístění sochy:
Socha bude umístěna na křižovatce ulic Krajníkova, Svážná a K Dubu, její umístění
bude konzultováno s autorkou rekonstrukce ul. Krajníklova lng. arch. Lisecovou.

2.

Zhotovitel se zavazuje vytvořit dílo, které spočívá v následujících základních částí:
Materiál - žula Kamenská 3,1"0,5*0,9 m
Bronzový zvon
2.3. Zvonkohranerez-dural
Znaky smalt nazvonu2X
2.5. Osazení soch (.1eřáb + doprava)
Základ beton cca 1 m3

3.

Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit a osadit dle požadavku objednavatele nejpozději
do 15.05.2017.

4.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli odměnu v celkové výši dle nížeuvedeného
členění:
Materiál - žula Kamenská 3,1*0,5*0,9
90 000,- Kč
Bronzový
30 000,- Kč
Zvonkohra
10 000,- Kč
Znaky smalt na zvonu
10 000,- Kč
Osazenísoch fieřáb +
6 000,- Kč
Základ beton cca 1
8 000,- Kč
154 000,- Kč
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Uvedené ceny jsou včetně DPH

5.

Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši max 20 o/o z celkové hodnoty díla po
uzavření smlouvy o dílo, na základě zhotovitelem vystavené faktury.

Objednatel uhradí zhotoviteli doplatek do celkové hodnoty díla vč. DPH na základě
konečnéfaktury po předánídokončenéhodíla, tj. po osazení kompletního díla, včetně

odstranění případných vad a nedodělků, na základě zhotovitelem vystavené konečné

faktury.

Splatnost faktur je smluvními stranami stanovena na 14 kalendářních dnŮ ode dne
řádného předání faktury zhotovitelem objednateli.

Objednatel se zavazuje dodat závazné grafické zobrazení znakŮ obou obcí. Do 'l4 dnŮ
po podepsání smlouvy.

6.

Smluvní strany si sjednávají, pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním
svého závazku dle této smlouvy, úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý
den prodlení,

7. Vlastnické právo k dílu přechází

na objednatele okamžikem po celkovém zaplacení
finančníčástky podle bodu 5. této smlouvy zhotovitelovi.

8.

Záruční lhůta na předmět díla je stanovena na pět let, Za vady díla, které se vyskytnou
po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel, Tyto
vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Zhotovitel se zavaz$e bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od okamžiku oznámenívady Díla čijeho
části, bude-li to v daném případě technicky možné,zahá4it odstraňování vady Díla či
jeho části.

9.

Nestanoví-li tato smlouva jinak, platí ustanovení občanskéhozákoníku o kupní smlouvě.

í0. Zhotovení plastiky se znaky obcí Dobřichovice a Villieu Loyes Mollon dle cenové
nabídky Zhotovitele bylo odsouhlaseno radou města Dobřichovice konané dne 23.
února 2016.
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Jaroslav Rehna

