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Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Odbor rozvoje
města

Zpracoval

Vlastimil Grof

Předkládá

Mgr. Tomáš Hendrych

Oprava mobiliáře v kostele sv. Petra a Pavla v Poříčí - vícepráce
2020-189/4
Porada vedení
do p or uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s panem MgA. Václavem Krouzem,
kterým se řeší navýšení ceny díla o částku 69.000,- Kč vč. DPH, dle
přiloženého návrhu
pověřuje
02.01
Ing. Miroslava France zajištěním uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo
s panem MgA. Václavem Krouzem, dle přiloženého návrhu.

Návrh na usnesení ZM

Důvodová zpráva:
Předkládáme ke schválení Dodatek č.1, který řeší vícepráce, zjištěné po zpřístupnění
(lešením) vyšších partií bočního oltáře P. Marie v kostele sv. Petra a Pavla v Poříčí. Jedná se
o navýšení objemu restaurátorských prací v položkách snímání nepůvodních přemaleb a
obnovení zlacení, než bylo původně plánováno. Tento boční oltář byl zřejmě v minulosti
poškozen pádem a rozlámáním a po svém slepení takto vzniklé stopy byly neodborně
retušovány přemalováním olejovým nátěrem. Při snímání nánosů nečistot se přišlo na tyto
přemalby a pod nimi na stopy původního barevného řešení. Vzhledem k tomu, že se jedná o
kulturní památku a oprava se provádí pod dohledem odborného specialisty z ústavu
památkové péče v Josefově, bylo na jeho doporučení nutné restaurátorským způsobem
obnovit původní vzhled polychromie odstraněním novodobé nevhodné a znehodnocující
přemalby, zatmelením a přemalováním poškozených míst a obnovením zlacení. Tím vznikly
předem nepředpokládané vícenáklady.
Podrobný finanční rozbor (není plátce DPH):
původní smluvní cena
navržené vícepráce
nová konečná cena díla

611.000,- Kč
69.000,- Kč
680.000,- Kč
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