
ĺ 	Tento právní úkon byl schválen 

mesta dne ..'....................... usnesením 

SML/0044/2020 	
. 	

- dpolovlěnf 

většInou hlasů  leni 	měst 

Smlouva o dílo 

sjednaná dle ust. § 2586 a násl. zákona Č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném zn ění 

město Moravský Beroun 

Se sídlem: náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun 

11L00296244 

DIČ : CZ00296244 

Zastoupené: Ing. Tomášem Ferancem, starostou m ěsta 

Bankovní spojení: Česká spo řitelna, a.s. 

Č íslo účtu: 1847891309/0800 

(dále jen „objednatel") 

a 

Lesnická projekce Frýdek- Místek a. s. 

Se sídlem: Nádražní 2811, 738 01 Frýdek- Místek 

iČ : 25351079 

DIČ : CZ2535 1079 

Zastoupená: Ing. Petr Ratislav, p ředseda představenstva 

Bankovní spojení: Česká spo řitelna, a. s. 

Č íslo účtu: 1685970329/0800 

Zapsána v obchodním rejst říku KS v Ostrav ě , oddíl B, vložka 1391 

(dále jen „zhotovitel") 

(společně  též jako „smluvní strany") 

1. Preambule 

1. Předmět pinění dle této smlouvy je ve řejnou zakázkou, jejímž ú čelem je uzav ření smlouvy 
o dílo na zpracování lesního hospodá řského plánu (dále jen „LHP" ) pro lesní hospodá řský 
celek (dále jen „LHC") m ěsto Moravský Beroun sjeho platností na dobu od 01.01.2021 do 
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3 1.12.2030 tak, aby mohl být schválen p říslušným orgánem státní správy les ů  v souladu 
s příslušnou platnou legislativou. 

2. Účastníci této smlouvy, k napinění shora uvedeného, po vzájemném projednání uzavírají 
smlouvu o dílo s dále uvedeným obsahem. 

2. Použité zkratky a jejich význam 

LHP- lesní hospodá řský plán 

LHC- lesní hospodá řský celek 

KN- katastr nemovitostí 

PK- pozemková kniha 

GP- geometrický plán 

OLH- odborný lesní hospodář  

DPH- daň  z přidané hodnoty 

3. Předmět smlouvy a rozsah pin ění 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je „Zpracování lesního hospodá řského plánu pro lesní 
hospodářský celek město Moravský Beroun" dle § 24 až § 27 zákona Č . 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně  a dopinění některých zákonů  (lesní zákon), v platném zn ění, a vyhlášky 
Ministerstva zem ědě lství ČR Č . 84/1 996 Sb., o lesním hospodá řském plánování, pro lesy ve 
vlastnictví města Moravský Beroun. 

2. Výměra lesních pozemku* ke zpracování LHP pro LHC Moravský Beroun a LHC II. 
Moravský Beroun je celkem 617,53 ha. LHP bude sou časně  vyhotoven v souladu se zákonem 

ČNR Č . 114/1992 Sb., o ochran ě  přírody a krajiny, v platném zn ění, a při respektování 

zákonů, vyhlášek a ostatních právn ě  závazných předpisů  s předmětem díla souvisejících. 

3. Zpracovaný LHP bude mít tyto náležitosti a povinný obsah: 

- textová Část- popis území a zakázky 1 ks, 

- hospodářská kniha s evidencí I ks, 

- hospodářská kniha I ks, 

- plochová tabulka I ks, 

- numerická a grafická data, 

- porostní mapa (1: 10 000- souvislé zobrazení na volném listu) 1 ks, 
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- porostní mapa foliovaná, skládaná (1: 10 000) 2 ks, 

- obrysová mapa (1: 10 000) 2 ks, 

- parcelní mapa (1: 5 000) 1 ks, 

- typologická mapa (1: 10 000) 1 ks, 

- provozně- technická mapa (1: 10 000) 1 ks, 

- CD s kompletními daty LHP 1 ks. 

4. Digitální forma bude p ředána ve formátu podle platného Informa čního standardu lesního 
hospodářství LHP/ O. 

5. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat pro objednatele LHP a objednatel se 
zavazuje zhotoviteli uhradit za provedené dílo cenu díla, a to vše za podmínek v této smlouv ě  
dále dohodnutých. 

4. Povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli pot řebnou součinnost tak, že v níže 
uvedených lhůtách předá zhotoviteli podklady v t ěchto závazných termínech: 

- seznam parcel s výměrami, v případě  výskytu parcel ve zjednodušené evidenci ( PK, GP, 
KN) grafická identifikace na podklad ě  KN do 5.3.2020, 

- digitální data pro LHP do 5.3.2020, 

- definování hospodářských cílů  a záměrů  objednatele pro tvorbu LHP do 15.3.2020, 

- soupis hospodářských opatření a zákresy holin v hospodářské mapě  1: 5 000 provedených 
po termínu ukončení venkovních prací do konce roku 2020 do 31.12.2020. 

2. Dále se objednatel zavazuje ve lh ůtě  7 pracovních dnů  od doručení dotazu zhotovitele 
osobě  určené objednatelem reagovat a poskytnout závazné stanovisko k dotazu. 

S. Spolupráce objednatele 

1. Objednatel je povinen průběžně  spolupracovat při vyhotovení LHP se zhotovitelem 
prostřednictvím pověřených osob. Objednatel ur čuje k zastupování ve v ěcech technických, 
zejména předávání podkladů, projednávání a p řebírání zpracovaných výstupu*: 

- pana Tomáše Nakládala, lesní odborný hospodá ř, tel. 603561730, e-mail: 
tomas. nakladal @morberoun.cz , 
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- pana Ing. Antonína Hájka, MBA., vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb 
Městského úřadu Moravský Beroun, tel. 734223503, e-mail: antonin.hajekmorberoun.cz . 

2. Objednatel si vyhrazuje právo průběžně  kontrolovat práce na díle a dožadovat se toho. aby 
zhotovitel prováděl práce řádným způsobem ve smyslu platných předpisů  a norem 
vztahujících se k pin ění smlouvy. 

6. Doba a místo p ředání dHa 

1. Zhotovitel se zavazuje dokon čené dílo předat zhotoviteli v díl č ích níže uvedených 
termínech: 

1.1 Prozatímní výtisk pozemkové mapy zpracované dle pozemkových do 
podkladů  předaných objednatelem v m ěřítku 1: 5 000 na podkladě  31.03.2020 
platných rastr ů  hospodářských map k odsouhlasení objednatelem  

1.2 Podklad pro správní řízení o zařazení lesů  do kategorií les ů  do 
ochranných a lesů  zvláštního určení a podklady pro projekty prací na 30.11.2020 
rok 2020  

1.3 Pracovní verze k projednání schvalujícím orgánem do 
30.11.2020 

1.4 Prozatímní mapa porostní v m ěřítku 1: 10 000 do 
15.01.2021 

1.5 Koncept prozatímní hospodá řské knihy do 
31. 12.2020 

1.6 Kompletní návrh LHP pot řebný pro schválení, tj. návrh textové části do 
v digitální a analogové podobě  s náležitostmi dle vyhlášky č . 84/1996 24.02.2021 
Sb., digitální a analogová data numerické a grafické části LHP ve 
výměnném formátu IS LH 2009, plochová tabulka v digitální a 
analogové podobě , seznamy parcel za řazených do LHP a I paré 

rostní mapy v analogové podobě  v měřítku 1:10 000 
1.7 Rstopisy hospodářské knihy v digitální a analogové podob ě  do 30 dní po 

schválení 
1.8 Tabulka plochová v digitální i analogové podobě  a seznam parel do 30 dní po 

zařazených do LHP schválení 
1.9 Textové Části pro LHC v analogové podob ě  tištěné do 30 dní po 

schválení 
1.10 Digitální finální zkontrolovaná a odsouhlasená data LHP do 60 dní po 

schválení 
1.11 Finální tisky map dle specifikace do 60 dní po 

schválení 
(v případě  požadavku na soutisky s okolními majetky do 30- ti dnO od poskytnuti teclitc dat). 

Č innosti zabezpečující zhotovení p ředmětu díla budou prováděny od podpisu smlouvy až do 

předání díla. 

2. Pro případ neposkytnutí souč innosti objednatelem p ři provádění díla, je zhotovitel 

oprávněn jednostranně  oznámit objednateli prodloužení lhůty k předání díla, či jeho 

jednotlivých Částí, a to nejdéle o dobu neposkytnutí součinnosti. 
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7. Cenové ujednání a úhrada 

1. Cena za provedení díla dle specifikace v Č l. I byla stanovena dohodou smluvních stran, 
jako cena pevná a nejvýše p řípustná, ve výši 500 Kč  bez DPH za 1 ha, celkem 308.765 Kč  
bez DPH, cena včetně  DPH 373.605,65 Kč . DPH bude účtováno dle aktuálně  platné sazby. 
Celková cena LHP je stanovena na vým ěru 617,53 ha. Cena za dílo bude uhrazena v četně  
DPH na základ ě  faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem. Zálohy nejsou 
sjednány. 

2. Splatnost faktury se dohodu stran stanovuje na 15 dn ů  ode dne doručení objednateli. Cena 
případných víceprací, dodate čně  vyvolaných objednatelem, bude stanovena tak, že p řed 
zahájením těchto víceprací zhotovitel provede kalkulaci náklad ů  formou položkového 
rozpočtu a předloží návrh k posouzení objednateli. Objednatel se k navrhované cen ě  vyjádří 
ve lhůtě  do 5-ti dnů . Po vzájemném odsouhlasení bude uvedená cena dohodnuta dodatkem 
k této smlouvě . 

3. Přílohou faktury bude protokol o p ředání a převzetí LHP podepsaný oběma smluvními 
stranami. 

8. Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od uzav řené smlouvy je možno jen v t ěchto 
případech: 

a) Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v p řípadě , že: 

- objednatel ani po písemném upozorn ění neposkytuje pot řebnou souč innost uvedenou v Č l. 5 
smlouvy v termínu uvedeném v upozorn ění, 

- objednatel nep ředloží LHP ke schválení orgánu státní správy les ů  v zákonném termínu, 

- nedojde ke schválení LHP zaviněním objednatele. 

b) Objednatel může odstoupit od smlouvy v p řípadě  zjištění závažných nedostatk ů  při pinění 
smlouvy. Za závažné nedostatky se pro ú čely této smlouvy považuje: 

- zhotovitel bude v prodlení s p ředáním dokončeného díla o více jak 30 dnů , - nedodržení 
dílč ích termínů  stanovených v Č l. 6 smlouvy, pokud jejich prodloužení nebylo p ředem 
s objednatelem projednáno ajím schváleno, 

- dílo nebude ani v dodate čném termínu schváleno orgánem státní správy les ů  z důvodu na 
straně  zhotovitele. 
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2. V případě  odstoupení od smlouvy z výše uvedených d ůvodů, zhotovitel předloží 
objednateli vyúčtování skute čně  vynaložených nákladů  ve lhůtě  jednoho měsíce od data 
odstoupení a zároveň  předá dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré podkkLdy. 
Vyúčtování musí být odsouhlaseno ob ěma smluvními stranami. Ob ě  smluvní strany se 
zavazují provést vyrovnání p řeplatku nebo nedoplatku do jednoho m ěsíce od odsouhlasení 
vyúčtování. 

9. Ujednání o smluvních pokutách 

1. Nedodržení termínů  poskytnutí podkladů  objednatelem dle č lánku 4 této smlouvy, je 
důvodem k jednostrannému posunutí termín ů  předání jednotlivých částí díla a o uhrazení 
prokázaných více náklad ů  plynoucích z nedodržení těchto termínů . 

2. V případě  prodlení objednatele s úhradou faktury, m ůže zhotovitel uplatnit a objednatl se 
v tomto případě  zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
den prodlení. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu p ředání 
dokončeného díla, a to jakékoliv jeho díl č í části ve výši 1.000 Kč  za každý i zapo čatý den 
prodlení. 

10. Ostatní ujednání 

1. V případě, že LHP nebude schválen p říslušnými orgány státní správy, se zhotovitel 
zavazuje LHP dopracovat tak, aby byly odstran ěny jeho nedostatky bránící jeho akceptaci 
orgánem státní správy. 

2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s odbornou pé č í zejména: 

- vymezené právním p ředpisy a technickými dokumenty, které jsou uvedeny v této smlouv ě , 

- odpovídající stavu p ředaných podkladů  a znalostem k sjednaným termín *UM. 

3. Zapracování nových poznatk ů  a skutečností zjištěných v průběhu vyhotovení díla po 

sjednaných termínech je v ěcí dohody obou smluvních stran ve smluvním dodatku. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla ve smyslu ust. § 2615 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. Pro p řípad, že zhotovitel neodstraní vady v p řiměřené lhůtě  poskytnuté 

objednatelem, je objednatel oprávn ěn nechat vady odstranit t řetí osobou na náklady 

zhotovitele.5. Zhotovitel se zavazuje do ur čeného termínu bezplatn ě  odstranit závady, které 

objednatel zjistí p ři kontrole práce zhotovitele. Neu č iní-li tak, je objednatel oprávn ěn zadat 

odstranění závad jinému subjektu na náklady zhotovitele. 

5. Změny smlouvy je možné provést pouze formou písemného číslovaného dodatku 

odsouhlaseného a podepsaného ob ěma smluvními stranami. 
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6. Žádná část předaného díla a poskytnutých podklad ů  nesmí být žádným zp ůsobem 
zhotovitelem poskytnuta t řetí osobě  bez p ředchozího písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude chránit údaje a informace zjišt ěné při pinění této smlouvy 
před třetími osobami. 

7. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou 
dohodou. Nebude-li to možné, sjednaly si smluvní strany p říslušnost Okresního soudu 
v Olomouci. 

8. Veškeré práce budou zhotovitelem provád ěny na jeho nebezpe č í. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že se p řed zpracováním nabídky seznámil se všemi okolnostmi, 
které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy a že p ředložený návrh smlouvy všechny 
tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost není d ůvodem ke změně  ceny za 
předmět pinění a termínů  jeho provedení, ani jiných podstatných atribut ů  smlouvy, jde- li o 
informace, které v dob ě  podání nabídky byly známy objednateli a které p ři vynaložení 
přiměřené péče mohl zhotovitel dotazem u objednatele získat, nebo jde- li o informace jinak 
obecně  přístupné. 

10. Zhotovitel souhlasí se zve řejněním Smlouvy o dílo. 

11. Předáním díla objednateli dává sou časně  zhotovitel objednateli souhlas s užitím a 
užíváním díla pro účely, ke kterým je dílo určeno. 

12. Objednatel má právo dílo neomezen ě  množit pro vlastní pot řebu a p ředávat kopie díla 
nebo jejich částí třetím osobám. 

11. Závěrečná ustanovení 

1. Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla ujednána v tísni 
ani za jinak nevýhodných podmínek. 

2. Pokud v této smlouvě  není výslovně  uvedeno jinak, platí ustanovení zákona 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném zn ění. 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jeden výtisk. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a ú činnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
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V Moravském Beroun ě  dne .2 A.. .0 2020 
	

Ve Frýdku- Místku dne . . .. 

Méeto MO ť V3ký Bwoun 
nrn ěsf( P. kv ě tnn 4 

79' ( Mori 
Č : 00296244 O, dZ)244 

Lesnická projekce 
5r.) FrýdekMíStek  a.s. 

]ÁD(M7NÍ 

město Moravský Beroun 

zast. Ing. Tomášem Ferancem ‚ starostou m ěsta 

objednatel 

Lesnická projekce Frýdek- Místek a. s. 

zast. Ing. Petr Ratislav, p ředseda p ředstavenstva 

zhotovitel 
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