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KUPNÍ SMLOIJVA 
uzavřená podle § 2079 a násl. zák. Č. 8912012 Sb., občanského ZákoflÍkpopIatmé 	'Jchvájen

mezi smluvními stranami 	 města dne Usflesenír 
Č . 

Prodávající: 

Kupující: 

Obchodní jméno: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
iČ : 
DIČ : 
Bankovní spojení: 
Č . účtu: 
tel.: 
e-mail: 
Zapsaný: 

Obchodní jméno: 
Sídlo: 
Zastoupený: 

ič : 
Dič : 
Bankovní spojení: 
Č . účtu: 
tel.: 

iru h(a,ů  duri ů  
LESOŠKOLKY s. r. o. 
1. máje 104, 533 13 Řečany nad Labem 
Ing. Ladislavem Němcem, jednatelem 
45534888 
CZ45534888 
Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice 
825045561/0100 
466932028 
odbyt@lesoskolky.cz  
v OR u KS v Hradci Králové, odd. C, vl. 1486 

město Moravský Beroun 
náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun 
ve věcech smluvních: 
Ing. Tomášem Ferancem, starostou m ěsta 
ve věcech technických: 
Tomášem Nakládalem, tel. 603 561 730 
00296244 
CZO029ó244 
česká spo řitelna, a.s., pobočka Olomouc 
1847891309/0800 
+420 554 773 120 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Prodávající se na základ ě  této kupní smlouvy zavazuje k dodávkám sazenic lesních d řevin 
(dále jen „sazenice"). 

Přírodní lesní oblast č . 29, LVS 4,5 
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Zadavatel požaduje dodání min. 56 000 ks sazenic buku lesního LVS 4, a 2500 ks smrku 
ztepilého LVS 4 

2. Kupující se zavazuje sazenice p řevzít a zaplatit za ně  prodávajícímu touto smlouvou 
sjednanou kupní cenu. 

II. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Dodávky sazenic budou realizovány za tyto smlouvou sjednané ceny a množství:. 

Cena za 
druh 

sazenice 
celkem s 

DPH 
394.450 

Cena za 1 DPH za 
Cena za 	druh 	celkový Druh 	Druh 	Množství 	ks bez 	sazenice 	druh sazenice 	sadby 	v (ks) 	

DPH 	celkem bez sazenice 
DPH 

Buk lesní 	QP 36-50 	35000 
	

9,80 	343.000 51.450 

64.575 Ql' 51-70 	35 000 

QP 36-50 	15 000 

QP5I-70 	1500() 

Buk lesní 

Smrk 
ztepilý 

inrk 
/tC1)ilV 

Olše 
IeI)laa 

1i 11V01 ,  lJen 

12,30 	430.500 

169.500 
11,30 

8.4.500 
12,30 

13-5.600 

32.550 

495.075 

25.425 194.925 

27.675 212.175 

20.340 155.94() 

4.882,50 37.432,50 

	

Q ľ  51-70 	12 000 	11,30 

	

QP 26-50 	3 500 . 9,30 

Cena 
	

1.295.650 	194.347,5 	1.489.997 9  
celkem 
	 X 	 O 	50 	J 

2. Každá dílčí dodávka bude samostatn ě  fakturována. 
3. Splatnost jednotlivých faktur činí 14 dní od doručení vystavené faktury kupujícímu. Za 

okamžik uhrazení daňového dokladu (faktury) se považuje datum, kdy byla p ředmětná 
Částka odepsaná z ú čtu kupujícího. Součástí faktury bude protokol o p ředání zboží. 

4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti da ňového dokladu stanovené zákonem Č . 
235/2004 Sb., o dani z p řidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů . Přílohou faktury 
musí být kopie dodacího listu potvrzeného kupujícím. V p řípadě, že faktura nebude 
obsahovat některou z předepsaných náležitostí č i některý požadavek stanovený smlouvou, 
nelze takovouto fakturu považovat za řádně  vystavenou a kupující je oprávn ěn vrátit 
takovouto fakturu prodávajícímu. Lh ůta splatnosti v takovém p řípadě  neběží, přičemž 
nová lhůta splatnosti po číná běžet až od doručení opravené Či dopiněné faktury. 

5. V případě  prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv faktury m ůže prodávající vyú čtovat 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý zapo čatý kalendářní 
den prodlení. Současně  může prodávající požadovat i úroky z prodlení v zákonem 
stanovené výši. 
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6. Při opakovaném nedodržení splatnosti faktur si prodávající vyhrazuje právo od této kupní 
smlouvy odstoupit. 

III. 
Termín pin ční a doprava 

1. Termíny jednotlivých dodávek sazenic budou pin ěny dle zaslané výzvy k pinění dodávky 
kupujícím, a to telefonicky či emailem (od 3/2020 do 22.5.2020) 

2. Prodávající se zavazuje realizovat konkrétní dodávku na základ ě  výzvy kupujícího, pouze 
pokud kupující uskute ční výzvu alespoň  3 pracovní dny p řed požadovanou dodávkou. 

3. Náklady na dopravu v četně  souvisejících nákladů  jsou součástí nabídkové ceny uvedené 
v článku II., odst. 1. této smlouvy. 

4. Místem předání je ul. Libavská Č . p. 374, 793 05 Moravský Beroun. 

IV. 
Ostatní uj edna ní 

1. Veškeré sazenice jsou ve výhradním vlastnictví prodávajícího. Vlastnictví sazenic 
přechází na kupujícího p řevzetím sazenic. 

2. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, po jednom pro 
každou stranu. 

3. Obě  strany prohlašují, že se seznámily se všemi ustanoveními této smlouvy a považují je 
za pravý a svobodný výraz své v ůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Moravském Berouně  dne.. 1.  P:. .. .2í!20.. 
~to Morv3ký Beroun 

nrn ěstí P. kvétrR 4 

2. 
7' 

Č . 

město Moravský Beroun 
zast. Ing. Tomášem Ferancem 

starostou města 
kupující  

LESO KV s.r.o. 

.............
3  

LESO OLKY s. r. o. 
Ing. Ladislav Němec 

jednatel 
prodávající 
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18. 03. 2020 

r)OIt ů 	fPhY. 


