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 Vyřizuje: Ing. Hochvald Miroslav 

                      : 792 251 793 

              V Bílovicích dne  6. 6. 2018 

 

 

        

 
              

Poptávka obnovy Pomníku obětem válek v Bílovicích 

 

Poptáváme u vás zhotovení pomníku dle specifikace níže pro obec Bílovice – 

Lutotín 

1/ Základní informace o pomníku: 

Válečná událost, ke které se válečný hrob vztahuje. I. a II. světová válka 

Vlastníkem pomníku je obec Bílovice – Lutotín 

 

Pomník obětem válek se nachází v centru obce Bílovice před budovou bývalé Obecné školy v Bílovicích, 

která dnes slouží jako mateřská školka. Jedná se o pomník postavený ve třicátých letech a opatřený 

mramorovou deskou se jmény obětí I. světové války.  

Jako materiál nového pomníku bude použit hořický pískovec, jednotlivé kvádry a hranoly budou na sebe 

lepeny epoxidovým lepidlem a zjištěny nerezovými čepy a kramlemi, tak aby nehrozilo vyvrácení 

pomníku případným vandalem. Jednotlivé spojující čepy nebudou pohledově rušit celkovou kompozici 

pomníku. Tím to způsobem kotvení bude pomník tvořit jeden monolit. Rozměry a celkové řešení jsou 

uvedeny v tabulce rozpočtu a v přiloženém nákresu. 

 

2/ Termíny:  

 

Nabídku doručte na adresu obce do :  20. 6. 2018 (středa) do 17:00 hodin 

Obec Bílovice – Lutotín 

Bílovice 39  

798 41 Kostelec na Hané 

 

 

Termín realizace díla je do 25.9.2018 
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3. Podrobný položkový rozpočet 

 

 

 

 

 

4.  Pomník není evidován jako kulturní nemovitá památka.  

Harmonogram realizace 

 

5. Technologické zajištění projektu a volba materiálů – použité materiály a způsob ukotvení, 

osazení pomníku bude proveden s ohledem k možnosti poškození materiálu a odcizení díla. 

Jako materiál bude použit hořický pískovec, jednotlivé kvádry a hranoly budou na sebe lepeny 

epoxidovým lepidlem a zjištěny nerezovými čepy a kramlemi, takže nebude hrozit vyvrácení 

pomníku případným vandalem. Jednotlivé spojující čepy nebudou pohledově rušit celkovou 

kompozici pomníku. Tím to způsobem kotvení bude pomník tvořit jeden monolit o celkové  

 Mj Množství  
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena  
celkem 

Sazba 
DPH% 

Podstavec  - hořický pískovec  (100x60x40 cm) ks 1     

Deska pod podstavec – hořický pískovec  
(110x65x10 cm) 

ks 1    

Sloupky – hořický pískovec (150x20x50 cm) ks 2    

Soklová deska pod žulovou desku – hořický 
pískovec (70x8x15 cm) 

ks 1    

Krycí římsová deska  - hořický pískovec 
(110x10x57cm) 

ks 1    

Krycí římsová deska – hořický pískovec 
(105x10x52cm) 

ks 1    

Znak  - hořický pískovec + žula (40x15x30 cm) ks 1    

Nápisová deska – žula (60x30x5 cm) ks 1    

Nápisová deska – sekání písmo ks 80    

Nápisová deska  - zlacení písma ks 80    

Původní deska – zlacení písma ks 220    

Původní deska – přeleštění ks 1    

Dokončovací úpravy -sekání, broušení, spárování kpl 1    

Sekání  znaku ks 1    

Osazení pomníku kpl 1    

Lepení, čepování kpl 1    

Povrchová úprava kamene – biocidní ošetření kpl 1    

Povrchová úprava kamene - hydrofobizace kpl 1    

Osvětlení  kpl 1    

Doprava materiálu kpl 1    

Cena bez DPH      

DPH 21%      

Cena s DPH 21%      
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18. Umístění válečného hrobu – Válečný hrob se nachází na veřejném přístupovém místě 

v obci, na místě, kde stál původní památník padlým. 

 

V Bílovicích dne 6.6.2018 

Zpracoval: 

Ing. Miroslav Hochvald 
starosta obce Bílovice-Lutotín 
  
Tel.: 588 00 22 65, 588 00 22 73 
Mobil: 792 251 793 
e-mail: starostabilovicelutotin@gmail.com 
  
Obec Bílovice-Lutotín 
Bílovice 39 
 
798 41 Kostelec na Hané 
IČO: 00288012 
http://www.bilovice-lutotin.cz 
https://www.facebook.com/bilovicelutotin 
http://kostelecko.webnode.cz/ 
 
 
Příloha :  Skica návrhu pomníku :  
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Poptávka uveřejněna na úřední desce obce dne: 6. 6. 2018                               Sňato dne : ………………… 
Místo budoucí instalace pomníku: 
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Stávající deska se jmény obětí – bude součástí obnoveného pomníku  
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