Restaurování souboru čtyř soch světců před kostelem
Stav: Částečně dokončeno
Termín:

I. etapa – 30. 9. 2021
II. etapa – 30. 9. 2022

Zhotovitel: Mga. Jan Čáda, Zengrova 11, 160 00 Praha 6
Odhadovaná cena: 190.000, Kč vč. DPH
Skutečná cena: 666 000 Kč
Foto:

SMLOUVA O DILO
IJzavřená podle §2586 a násl. zákona č , 89l20I2 Sb., obč anský zákoní k, v platné m znění
(dále,,Obč anský zákonik") č . SML/202I l I 66

I.

Smluvní strany

1.

Objednatel:
sí dlo:
IČ :
zastoupený:
Telefon:
Bankovní
Č í sloú

Město Police nad Metují
Masarykovo nám. 98,549 54 Police nad Metují
00272949
Ing. Jiří m Beranem, starostou města

+420 49I 509 999

spojení : Komerč ní banka

č tu:

a.s.

9005-4629551/0100

(dále jen,,Obj ednatel")

2.

Zhotovitel:
sí dlo:
IČ :
DIČ :
Bankovní spojení
Č í sloú č tu:
zastoupený:
(dále

1.

MgA. Jan Č áda
Zengtova

1

1, 160 00 Praha 6

06226124

CZ9I06O20088 - neplátce DPH

Č SOn
231163120/0300

MgA. Janem Č adou

jen,,Zhotovitel")

II.
Předmět a ú č elsmlouvy
Zhotovitel prohla¹ uje, ¾ e je oprávněn k ěinnostem, které jsou předmětem plnění dle

té to

smloulry.
Předmětem té to smlouly je provedení dí la ,,Restaurování souboru č tyř soch světcŮ v
Polici nad Metují ".

2.

Podkladem pro provedení dí la dle té to smlouvy je restaurátorský zámé r souboru 4 soch
světců před pruč elí mkostela nanebevzetí panny Marie v Polici nad Metují lypracovaný
MgA.Marií Spač kovou v záŤ í 2020.

Tato smlouva

je

zakázku nazvanou:

uzaví rána se zhotovitelem jako¾ to s ví tězem zaďávaciho řizení na

7
t

,,RestaLtrování souboru

č ýřsoch světců a krucifixu

na podstavě v

Polici

nad Metují "
Zhotovitel se touto smlouvou zavazl4e:

a) prové st pro objednatele na vlastní náklady a nebezpeč í v rozsahu a za podmí nek
dohodnutých v té to smlouvě dí lo dle bodu II. 2, vč etně v¹ ech souvisejí cí chplnění a
prací (dále souhmně jen,,Dí lo").
b) řádně předat dokonč ené ďí lo bez vad a nedodělků objednateli v termí nu uvedené m
v bodu III.2, té to smlour,y.
c) dí lo prové st řádně, ato zejmé na v souladu s:

o

restaurátorským zé tměrem uvedeným v bodě II. 2 té to smlouly, v souladu
s Roáodnutí m azávazným stanoviskem města Náchod, závaznýmí stanovisky a
r,yjádření mi dotč ených orgánů , kdy¾ zhotovitel je povinen prové st dí lo tak, aby
bylo lyhověno v¹ em po¾ adavků m v těchto dokumentech uvedených;

o

v souladu s obecné závaznými právní mi předpisy, technickými normami a
technickými předpisy váahují cí mi se k dí lu a jeho realizaci a touto smlouvou.
Smluvní strany prohla¹ ují , ¾ e pří slu¹ neČ SN a Č SN EN budou pova¾ ovat za
závazné ve smyslu zákona č . 22lI997 Sb., o technických po¾ adavcí chna
ýrobky, v platné m znění ;

o

po¾ aďavky objednatele; zhotovitel je v¹ ak povinen objednatele upozornit na
nevhodnost jeho po¾ adavků a pokynů , jinak odpoví ďá za ¹ kodu tí m způ sobenou;

d) dí lo prové st v souladu s poptávkou objednatele pro l}běr zhotovitele dí la, a
v souladu s nabí dkou zhotovitele ze dne 3.3.2021, na její m¾ základé je tato smlouva
uzaví rána.
e) ¾ e bez pí semné hosouhlasu objednatele neprovede dí lo č i jeho jakoukoli č ást
odchylně od restaurátorské ho záměru dle bodu II. 2 té to smlouvy, právní ch předpisů .
V opač né mpří padě zhotovitel odpoví dá zavzniklou ¹ kodu.
f) v mí stě plnění a na přilehlých pozemcí ch pořádek a č istotu a je povinen neprodleně
odstraňovat odpady a neč istoty vzniklé při provádění dí la v souladu s obecně platnými
právní mi předpisy.
J.

Zhotovitel prohla¹ uje, ¾ e si před uzavření m té to smlouvy prověřil restaurátorský záměr
vč . ýkazu výměr, a ¾ e tyto odpoví dají cískuteč nosti, ¾ e se v plné m rozsahu seznámil
s povahou ďí Ia a podmí nkami v mí stě plnění , ¾ e je dí lo za podmí nek sjbdnaných v té to
smlouvy proveditelné , ¾ e jsou mu známy ve¹ keré technické , kvalitativni a jiné
podmí nky nezbytné krealizaci dila a ¾ e disponuje takoými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou k provedení dí lanezbytné .

4.

Dojde-li pŤ i realizaci dí la k jakýmkoliv změnám, doplňků m nebo roz¹ í ření předmětu
ďí la, r,yplývají cí chz objektivní ch podmí nek zji¹ těných při provádění dila č i
z odbomých znalostí zhotovitele, je áotovitel povinen bez zbyteč né hoodkladu prové st
soupis těchto změn, doplňků nebo roz¹ í ření ,ocenit je podle č l. IV. té to smlouvy a
předlo¾ it tento soupis objednateli k odsouhlasení . Teprve po jeho odsouhlasení má
zhotovitel právo narealizaci těchto změn a na jejich ú hradu.

5.
6.

Objednatel se zavazuje dí lo převzí t a zuplatí t za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána
v bodu IV. 2 té to smlouly.

Dodávky, slu¾ by a práce nezbytné k provedeni ďí Ia po¾ adované áotovitelem jsou
zahrnuty v ceně dí la uvedené v bodu

7.

IY.2

té to smlouvy.

Souč ástí dí la jsou rovně¾ ve¹ keré předepsané zkou¹ ky a revize, dolo¾ ené pří slu¹ nými
doklady, nezbytné pro prokázání ú plnosti dokonč ení dí la, a kprokázání bezpeč nosti
jeho u¾ í váni, jako¾ i prokazují cí dohodnutou kvalitu dí la.

ilI.
Doba a mí sto plnění
1.

Zhotovitel se zavazuje prové st dí lo ve sjednané době:

2,

První etapa:
Zahájení doby plněni I. etapy:
Ukonč ení doby plnění 1. etapy:

nejdří ve
nejpozději

od 1. 4.2021
do 30. 9.2021

nejdří ve
nejpozději

do 30.9.2022

Druhá etapa:
Zahájení doby plnění 2. etapy:
Ukonč ení doby plněni2. etapy

od1.4.2022

V pří padě, ¾ e ziakýchkoliv dů vodů na straně zadavatele nebude mo¾ né dodr¾ et termí n
zahájení doby plnění ,je zadavatel oprávněn zahájeni doby plnění posunout na pozděj¹ í
dobu, posouvá se tak i termí n ukonč ení doby plnění , doba realizace uvedená ve smlouvě
o dí lo zů stáv á nezměněna.

3,

Zhotovitel je oprávněn prové st dí lo i před sjednaným termí nem, pokud to technologický
postup a koordinace prováděných prací na dí le dovolí . V tomto pří padě se objednatel
zavazť le poskytnout zhotoviteli potřebnou souč innost a dí lo provedené ve zkrácené m
termí nu převzí t.

4.

Mí sto plnění veřejné zakázky je v kraji Králové hradecké m, v obci Police nad Metují na
komenské ho náměstí .

lV.
Cena dí la

1.

Smluvní strany se dohodly na to, ¾ e cena dí la je ujednána pevnou č ástkou podle
rozpoč tu, ktery je ú plný, akteý je souč ástí nabí dky áotovitele. Smluvní strany jsou
si vědomy toho, ¾ e v návaznosti na skuteč nost, ¾ e je cena sjednána pevnou č ástkou na
základě závazné ho rozpoč tu, nemů ¾ eani objednatel ani zhotovitel ¾ ádat změnu ceny
proto, ¾ e si dí lo vy¾ áda|o jiné ú silí nebo jiné náklady, ne¾ bylo předpokládáno
(§2620 odst. 1 Obč anské ho zákoní ku).

2.

Smluvní strany se dohodly, ¾ e celkovácena dí la č iní

Kč

Kč bez DPH

666 000.-

DPH v Kč

Neplátce DPH

Kč vč etně DPH

666 000,-

Kč

a bude ullrazenana ú č etZhotovitele uvedený v č 1. I té to smlou\ry po předání a PŤ evzetí
Dí la Objednatelem.

Rozdělení dí la na etapy:
eta

roce

202l

Kč

Socha sv. Prokopa

182 000._

Socha sv. Benedikta

t70 000.- Kč

Celkem

352 000,_

Kč

socha sv. scholastiky

142 000.-

Kč

socha sv. vintí ře

l72 000.- Kč

Celkem 2. etapa

314 000.-

et

1. etapa

2022

Kč

V.
Způ sob platby
1.

2.

objednatel prohla¹ uje, ¾ e mázaji¹ těny potřebné finanč ní prostředky pro řádné a plynulé
financování smluvené dodávky.

objednatel se zavaz,,l1e zaplatit
bodu IV odst. 2 té to smlouvy.

za zhotovení tohoto dí la smluvní cenu

Podle

Objednatel neposkytuj e zálohy,
4,

5.

Zhotovitel předlo¾ í zástupci objednatele ve věcech technických nejpozději ke konci
kalendářní ho měsí ce soupis v tomto kalendářní m měsí ci skuteč ně provedených PracÍ ,
zabudovaných dodávek a poskytnutých slu¾ eb (dále jen ,,soupis praci"), a to ve dvou
vyhotovenich. Zástupce objednatele je povinen soupis prací nejpozději do 10 dnŮ ode
dne jeho obdr¾ ení podpisem na dvou lyhotovení ch schválit nebo pí semnou formou
vrfti7 zhotoviteli se zdů vodnění m vrácení . Objednatelem odsouhlasené soupisy prací
jsou podkladem pro vystavování dí lč í chfaktur.
Splatnost koneč né hodaňové ho dokladu-faktury je do 30-ti kalendářní ch dnŮ ode dne
doruč ení objednateli. Peně¾ itý závazek objednatele je splněn dnem připsání pří slu© né
č ástky na ú č etzhotovitele.

6.

Faktura bude splňovat ve¹ keré nále¾ itosti daňové ho dokladu v souladu s právní mi
předpisy a zvykiostmi (vč etně správně uvedené obchodní firmy, sí dla a Č Í slasmlour,Y
ou;.árrát"t",název zakázky dí la,,Restaurování souboru č tyř soch světcŮ na podstavě

v polici nad Metují o,. objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaďraceni fakturu,
jiné vady. souč asně
která nemá nále¾ itosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje
V závislosti na Povaze
s vrácení m faktury sdělí objednatel zhotoviteli dů vody vrácenÍ .
jejich
pří loh opravit nebo nově vyhotovit,
vady je áotovitel povinen fakturu vč etně
faktury, Nová
opravněným vrácení m faktury přestává bě¾ et pů vodní lhů ta splatnosti
nebo
opravené
doplněné
,
lhuta splátnosti zač í nábě¾ etode dne doruč ení objednateli
nově lyhotovené faktury s pří slu¹ nými nále¾ itostmi, splňují cí mi podmí nky té to
smlouly,
při prodlení objednatele s plnění m jeho povinností , vč etně placení ceny dí la atd, o ví ce
jako podstatné
ne¾ 15 kalendářní ch dnů , bude tato okolnost posuzována a chápána
poru¹ ení smlouly.

7.

8.

platby budou probí hat ýhradně v I<č a rovně¾ ve¹ keré cenové ú daje budou v té to měně,

vI.
Záruky a vady dí la
1.

2.

za

zji¹ těné vady na provedené m dí le odpoví dá zhotovitel.

60 měsí cŮ,
Záruč ní lhů tana dí 1o zač í nábě¾ etdnemjeho předání objednateli atrvámin.
za nedodr¾ ení termí nu pro odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen uhradit
objednateli min. 500,_ Kč zaka¾ dý pří pad aka¾ ďý den prodlení .

je zhotovitel povinen uhradit
nedodr¾ ení termí nu pro odstranění reklamovaných vad
objednateli min. 1 000,_ Kč zaka¾ ďý pří pad aka¾ dý denprodlení .
doby
pro nastoupení k odstranění závad po jejich nahlá¹ ení v prů běhu záruč ní

4.

za

5.

Termí n

po¾ aduje objednatel min. do 5 dnů .
6.

nejpozději
Zhotovitel se zavazll1e zji¹ těné vady na předané m dí le odstranit neprodleně,
ve lhů tě do 1 měsí ce od jejich zji¹ tění aoznámení objednatelem.

vII.
STAVENI© Tň (mí sto realizace dí la)
1.

předat protokolárně zhotoviteli mí sto rcalizace dí la ve stavu
objednatel je povinen
-podmí nkám
zadávací dokumentace pro výběrové řizení na rcalí zací
odpoví dají cim
v termí nu
toÉ oto dí ia, prosté v¹ ech právní ch i věcných vad vč etně práv třetí ch osob
prací ,
dohodnuté m oběma smluvní mi stranami, do tří dnů pí ed zahájení m

vIII.

pRovÁDĚxÍ uÍ re
1.

prováděna min,
Smluvní strany se dohodly na tom, ¾ e kontrola provádění dí la bude
I x za dva týdny.

=
]

2.

Zhotovitel zodpoví dá zabezpeč nost a ochranu zdtaví v¹ ech osob v prostoru provádění
stavby a zabezpeč í jejich r,ybavení ochrannými pracovní mi pomů ckami. Dále se
zhotovitel zavazuje dodr¾ ovat po¾ ární , ekologické a hygienické předpisy.

Ix.

pnÁva A povINNoSTI SMLuvNÍ crr STRAN
1.

Objednatel je oprávněn kdykoliv v prů běhu dí la kontrolovat, zda
v souladu s touto smlouvou.

je

prováděno

2.

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli souč innost k provedeni dila, a to ve lhů tě,
jí ¾ muzhotovitel urč í .

a
J.

Zhotovitel postupuje při provádění dí la pŤ evá¾ né samostatně. V pří padě, ¾ e samostatné
provádění dí la nebude zhotovitel schopen zajistit, je zhotovitel vázán pří kazy
objednatele.

4.

Zhotovitel je povinen dodr¾ et při provádění dí la v¹ echny právní předpisy ýkají cí se
předmětné č innosti.

5.

6.

Zhotovitel prohla¹ uje, ¾ e není nespolehliým plátcem DPH a ¾ e v pŤ í padé ,¾ eby se jí m
v prů běhu trvání smluvní ho vňahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Pokud se stane zhotovitel nespolehliým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je
objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění č ástku bez DPH a ú hradu
samotné DPH prové st pří mo na pří slu¹ ný ú č etdané ho finanč ní hoú řadu dle § 109a
zákona o DPH. Zaplacení m č ástky ve ý¹ i daně na ú č etsprávce daně zhotovitele a
zaplacení m ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou
cenu.

x.

pŘnuÁxí a pŘnvzuTiní la
1.

K předání a převzetí dí la dojde do dvou dnů od jeho zhotovení . Předání a pŤ evzetí dí la
bude smluvní mi stranami pí semně potvrzeno.

2,

Zhotovitel se zavazuje předat dí Io bez vad a nedodělků .

a

Smluvní strany se dále dohodly, ¾ e budou-li v době předání na dí le viditelné vady č i
nedodělky, k předání a pŤ evzeti dí la dojde a¾ po jejich odstranění . O ,té to skuteč nosti
bude smluvní mi stranami sepsán záznam, ve které m se uvede soupis vad a nedodělků ,
které dí lo obsahuje, s termí nem jejich odstranění . Náklady na odstranění vad nese
zhotovitel.

J.

4,

Dí lo je pova¾ ováno za dokonč ené po skonč ení v¹ ech prací uvedených v č l. II. té to
smlouvy. Pokud jsou v té to smlouvě pou¾ ity termí ny ukonč ení dí la nebo předání ,
rozumí se tí m den, ve které m dojde k podpisu předávací ho protokolu oběma stranami.

Su,,kč niŤ I.runor,.nr
1.

Při nedodr®ení termí nu předání dí la objednateli, to je po datu dle č lánku III. odst. 2 té to
smlouly, bude sní ®ena cena dí la o 0,7 Yo zaka¾ dý den prodlení . Pokud prodlení nastalo
z dů vodů ,které jsou na straně objednatele, toto ustanovení neplatí .

2.

V Pří Padě prodlení objednatele s placení m faktury uhradí objednatel áotoviteli ú roky
z prodlení ve v,ý¹ i 0,05Yo z dlu¾ né č ástky zaka¾ dý započ aý den prodlení .

xII.
Zvlá¹ tní ujednání
l.

V Pří padě změny rozsahu prací nebo na z¾ kladě nově vzniklých skuteč ností bude tato
smlouva doplněna dodatkem vč etně ú prar,y ceny a lhů ty odevzdání objednaných prací ,

2.

Pokud některá ze stran předlo¾ í návrh dodatku k té to smlouvě, zavazuje se druhá strana,
®e se lryjádří k tomuto návrhu do 14-ti dnů od jeho obdr¾ ení . Po tuto dobu je tí mto
návrhem vázána strana, kterájej podala.

3.

ve věcech dodání dí la v rozsahu té to smlouly zastupují zhotovitele:

-

ve věcech smluvní ch: MgA. JanČ ád,a

e-mail

:J

anekC ada@,seznam, cz

- ve věcech technických: MgA.
4.

Jan Č áda

ve věcech dodání dí la v rozsahu té to smlouly zastupují objednatele:
- ve věcech smluvní ch: Ing. Jiří Beran, starosta města (tel. 775 854 2O5; e-mail:
beran@policenm.cz);

- ve věcech technických:
Mgr, Jiří © kop,mí stostarosta města (tel. 606 719 554,e-mail: skop@meu-police.cz).
Ing. Pavel Scholz, odbor l}r'r®P (tel. 606 728 382, e-mail: scholz@meu-police.cz).

xilI.
l.

závěreč ná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innostidnem její ho podpisu oběma smluvní mi
Stranami.

2.

Tato smlouva a vztahy z ní vyplývají cí se ří dí právní m řádem Č eské republiky, zejmé na
pří slu¹ nými ustanovení mi zák. ě.8912012 Sb., obč anský zákonik.

3.

Jaké koli změny a doplňky té to smlouvy lze provádět pouze pí semnou dohodou její ch
ú č astní kůve formě vzestupně č í slovanýchdodatků .

se její ú č astní cizavazqi si lrypořádat v¹ e, co bylo v souvislosti se
smlouvou plněno nebo ú č astní kyposkytnuto, nejpozději do 14ti dnů .

4.

Při ukonč ení smlour,y

5.

Smlouva byla lyhotovena ve č tyřech lryhotovení ch, z nich¾ ka¾ dásmluvní strana obdr¾ í
po dvou r,yhotovení ch.

6.

Smluvní strany ní ¾ esqlim podpisem stvrzují , ¾ e si smlouvu před její m podpisem
přeč etly, s její m obsahem souhlasí , a tato je sepsána podle jejich pravé a skuteč né vů le,
srozumitelně a urč itě, nikoli v tí sni zanápaďné nevýhodných podmí nek.

7.

Zhotovitel je srozuměn a r,yslovuje souhlas s tí m, ¾ e tato smlouva, vč etně její pří lohy
(cenové nabí dky zhotovitele) a pří padných její ch změn a dodatků budou objednatelem
zveřejněny na jeho weboých stránkách, resp. na jeho profilu zadavatele (v pří padě, ¾ e
smluvní cena č iní ví ce ne¾ 500.000 Kč bez DPH), bude souč ástí jeho vnitřní evidence
smluv, resp. bude pou¾ ita objednatelem k naplnění jeho povinnosti vyplývají ci ze
zákona o svobodné m pří stupu k informací m a ostatní ch obecně závazných předpisů .

natel

MĚsTo
pOLlcE NAD METUJí

Řo 0a272g49

u.-'zhotovitel
O

(razí tko, podpis)

(razí tko, podpis)

Datum:

NAVRH ROZPOČ TU NA RESTAUROVÁNÍ Č rVŘ SOCH A KRUC|FIXU NA
PoDSTAVĚ PŘPP KOSTELEM NA NEBEVZEIÍ P. VRRIP V poLICI NAD trlprurí
202I
MgA. lan Č ada
Socha sv. Prokopa
Restaurátorské
proceSy
Restaurátorská

Metodika postupů , souhrn prostředků a pou¾ itych
materiálů .
Zpr áv a, fotod okumentace, grafi cká dokum entace

Cena v Kč
2 000,-

dokumentace

jmé nem světce

2 000.-

odběr vzorku

Odběr bude proveden v oblasti nápisu

Stratigrafický prů zkum

Provedení sond stratigrafické ho prů zkumu v ob|asti berly,
vyhodnocení prů zkumu
Provedení lokální ho zpevnění naru¹ ených č ástí
kamenné ho materiálu

8 000,-

I(onsolidace
polychromie azlaceni

Na měkč ení barevné vrstlry, inlektá¾ konsolidantem

2 000,-

Ci¹ tění

Č istí cípří pravek, prosředek proti biologické mu napadení ,
pou¾ ití tlakové páry
Výplňoý syntetický a minerální materiál

prekonsolidace
kamenné ho materiálu

Injektá¾ a spárováni

se

5 000,-

25 000,5 000,-

trhlin
Lepení odlomené č ástr
soklu

Lepení zadní ho pravé ho rohu soklu

sochařské trnelení a
spárování
Rarevná retu¹

Plastická retu¹ defektů v plo¹ e dí la, minerální tme|,
měděné armatury
Směs pigmentů , pojidlo

Vyzlacení jmé na světce

Na základě prů zkum vzorku, bude provedeno vyzlacení
plátkovým zlatem ěi stří brem
Zpé ňujici pří pravek, hydrofob i zač n í pří pravek

konsolidace a
hydrofobizace
zhotovení nové
svatozáí e
sochařská rekonstrukce
pravé ruky

Bude zhotovena nová měděná svatozář pozlacená
plátkovým zlatem na mixtion
Zhotovena bude dle podoby z dobové fotografie
Odstranění nevhodné ho doplňku ruky a nahrazeni nol^ým,
z bo¾ anovské ho pí skovce, slohově bude navazovat na

Restaurování opatské
berly světce
Restaurování kovové ho

okolní originál
Restaurovaní č i kopie ber|e světce, sní mání přemaleb
upevnění zlacení , nové zlacení v kombinaci se stří brem
Antikorozní ochrana, př ezlac eni p átkovým zlatem

kři¾ e
Restaurování sochy sv. Prokopa celkem
Nejsem plátce DPH

|

3 000,25 000,10 000,5 000,5 000,_
15 000,-

25 000,-

40 000,5 000,_
182 000,-

Socha sv. Benedikta
Restaurátorské
proceSy
Restaurátorská

Metodika posí upů ,souhrn prostředků a pou¾ iých
materiálů .
Zpráv a, fotodokumentace, grafi cká dokumentace

Cena v Kč
2 000,_

dokumentace

odběr vzorku

odběr vzorku

1

Stratigrafický prů zkum

Provedení sond stratigrafické ho prů zkumu v oblasti berly,
vyhodnocení prů zkumu
Provedení lokální ho zpevnění naru¹ ených č ástí
kamenné ho materiálu

8 000,-

prekonsolidace
kamenné ho materiálu

konsolidace
polychromie a zlacení

Na měkč ení barevné vrstry, inlektá¾ konsolidantem

Ci¹ tění

Cistí cí pří pravek, prostředek proti bio|ogické mu napadení ,
pou¾ ití tlakové páry

Injektáň a spárování

Výplňol} syntetický

a minerální materiál

000,-

5 000._

2 000,
25 000,_
5 000.-

trhlin
sochařské tmelení a
spárování
Barevná retu¹

Plastická retu¹ defektů v plo¹ e dí la, Minerální tmel,
měděné armatury
Směs pigmentů , pojidlo

Yyzlacení jmé na světce

Na základě vyhodnocené ho prů zkum, bude provedeno
vyzlacení plátkovým zlatem č i stří brem
Zpěňujicí pří pravek, hydrofob izač ní pří pravek

I(onsolidace a
hydrofobizace

25 000,-

l0 000,5 000,5 000,-

Zhotovení kopie
svatozáí e

Bude zhotovena kopie z měděné ho plechu, svatozář bude
pozlacená plátkovým zlatem na mixtion
zhotovena bude dle dochované svatozáře

15 000,-

Lepení hlavy světce

Nevhodně lepená trhlina, bude rozlepena a znovu slepena
tak, aby spoj nepů sobil ru¹ ivým dojmem
Zhotoveni kovové kopie hada dle doboqých analogií

7 000.-

Rekonstrukce hada
Rekonstrukce kalicha

Doplnění kalicha v bo¾ anovské mpí skovci č i umělé m
kameni

Restaurování opatské
Restaurovaní č i kopie berle světce, sní mání přemaleb
berly světce
upevnění zlacení nové zlacení v kombinaci se stří brem
Restaurování sochy sv. Benedikta celkem

Nejsem plátce DPH

10 000,-

5 000.-

40 000,170 000,-

Socha sv.

scholastikv

Kč

Restaurátorské
proceSy

Metodika posí upů ,souhrn prostředků a pou¾ itych
materiálů .

Restaurátorská

Zpr áv a, fotodokumentace, grafi cká dokumentace

2 000,-

odběr vzorku

odběr vzorku

1

Stratigrafický prů zkum

Provedení sond stratigrafické ho prů zkumu v oblasti berly,
vyhodnocení prů zkumu
Provedení lokální ho zpevnění naru¹ ených č ástí
kamenné ho materiálu

7 000,-

konsolidace
polychromie azlaceni

Na měkč ení barevné vrstq/, injektá¾ konsolidantem

2 000,-

Ci¹ tění

Cistí cí pří pravek, prostředek proti biologické mu napadení ,
pou¾ iti tlakové páry
Výplňový syntetický a minerální materiál

25 000.-

sochařské tmelení a
spárování
Barevná retu¹

Plastická refu¹ defektů v plo¹ e dí la, Minerální tmel,
měděné armatury
Směs pigmentů , pojidlo

30 000,-

Vyzlacení jmé na světice

Na základě vyhodnocené ho prů zkum, bude provedeno
vyzlacení plátkoqým zlatem č i stří brem
Zpěňují ci pří pravek, hydrofobizač ní pří pravek

Cena

v

dokumentace

prekonsolidace
kamenné ho materiá|u

Injektáů a spárování
trhlin

konsolidace a
hydrofobizace
Restaurován i sv atozář e

Stávajicí měděná svatozář bude pozlacena plátkovým
zlatem na mixtion
Restaurování opatské
Restaurovaní č i kopie berle světce, sní mání přemaleb
upevnění zlaceni nové zlacení v kombinaci se stří brem
ber|y světice
sochy
sv.
Restaurování
Scholastiky celkem

Nejsem plátce DPH

000,-

5 000,-

5 000,-

l0 000,5 000,-

5 000,5 000,-

40 000,142 000,-

socha sv. vintí ře
Gů ntera)

(

pou¾ iých

Cena v Kč

Restaurátorsla!
proceSy

Metodika postupů , souhrn prostředků

Restaurátorská

Zpráv a, fotodokumentace, grafi cká dokumentace

2 000,-

odběr vzorku

odběr vzorku

1 000,-

Stratigrafický prů zkum

Provedení sond stratigrafické ho prů zkumu v oblasti
sv atozáí e, vyhodnocen í prů zkumu
Provedení lokální ho zpevnění naru¹ ených č ástí
kamenné ho materiálu

7 000,-

a

materiálů .

dokumentace

prekonsolidace
kamenné ho materiálu

5 000.-

konsolidace
po|ychromie azlaceni

Na měkč ení barevné vrstvy, injektá¾ konsolidantem

Ci¹ tění

Cistí cí pří pravek, prostředek proti biologické mu napadení ,
pou¾ ití tlakové páry
Výplňový syntetic§ a minerální materiál

25 000.-

sochařské tmelení a
spárování
Barevná retu¹

Plastická retu¹ defektů v plo¹ e dí la, Minerální tmel,
měděné armatury
Směs pigmentů , pojidlo

25 000.

Vyzlacení jmé na světce

Na základě vyhodnocené ho prů zkum, bude provedeno
vyzlaceni plátkovým zlatem č i stří brem
Zpé ňujici pří pravek, hydrofobizač ní pří pravek

Injekté ů a spárování

2 000,-

5 000,-

trhlin

konsolidace a
hydrofobizace
Zhotovení kopie
svatozáře

zhotovení lilie

Bude zhotovena nová měděná svatozář pozlacená
plátkovým zlatem na mixtion. Kopie bude zhotovena dle
dochované svatozáře.

Dle dochovaných fotografií bude zhotovena volná replika
lilie, kterou dr¾ el světec v levé ruce
sochařská rekonstrukce
Zhotoveni modelu a následně doplňku z bo¾ anovské ho
levé ruky
pí skovce, ten bude slohově navazovat na okolní originál
Restaurování sochy sv. Vintí ře celkem

Nejsem plátce DPH

10 000.-

5 000.5 000.15 000,-

40 000,_
25 000,L72 000,-

