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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona Č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

mezi těmito smluvními stranami: 
Město Moravský Beroun 
se sídlem: náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun 
iČ : 00296244 
DIČ : CZ00296244 
zastoupené: Ing. Tomášem Ferancem, starostou města 
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo úč tu: 1847890349/0800 
dále jen "objednatel" 

a 

Českomoravská lesní, a.s. 
se sídlem: 	Svitavy, Vančurova 1298, Psč  568 02 
IČ : 	25952471 
DIČ : 	CZ25952471 
zastoupena: JUDr. Ji ří Kulhavý, prokurista 
bank. spojení: Komerční banka, a.s., 
č íslo účtu: 	78-9957480267/0100 
dále jen "zhotovitel" 

společně  též jako „smluvní strany" 

íento právní úkon byl schválen 

m ěsta dne 	.. 	usnesením 

většinou h$as ů  Čkrnú 

I. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se na základě  této smlouvy zavazuje vykonávat za podmínek dále uvedených svými 
výrobními prost ředky, na svůj náklad a nebezpe čí pro objednatele tuto činnost: likvidace 
potěžebních zbytků  drcením frézami (dále jén "předmět smlouvy" nebo "dílo" nebo "Činnosti") 
a objednatel se zavazuje za tyto činnosti zaplatit sjednanou cenu díla. 

II. Objem díla 

Celkový objem díla bude 5 ha + - 10 %‚ a to na lesních plochách ve vlastnictví objednatele. 

III. Cena za dílo a platební podmínky 

1. Za dílo podle či. I této smlouvy zaplatí objednatel cenu specifikovanou pro dílo. Cena je 
stanovena jako kone čná se započtením veškerých náklad ů  dodavatele. 

2. Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli zaplacena po provedení a p ředání díla zhotovitelem 
a jeho převzetím objednatelem, a to na základ ě  faktury - daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem. Cena hektaru je smluvn ě  stanovena na 28.000 KČ  bez DPH. 

3. Přílohou a nedílnou součástí faktury musí být originál odsouhlaseného zakázkového listu. 

4. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad nejpozději 10. den po datu uskutečněného 
zdanitelného pinění, tj. po dni p řevzetí díla. Na daňovém dokladu bude vyčíslena částka DPH 
dle platných právních předpisů . Splatnost faktur je 21 dní od data vystavení da ňového dokladu. 

5. Objednatel je oprávn ěn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje zákonné náležitosti nebo 
fakturovaná částka není v souladu s touto smlouvou nebo zakázkovými listy. 



6. V případě  prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávn ěn uplatnit u objednatele snil ivní úrok 
z prodlení ve výši 0, 05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

IV. Převzetí díla, vady díla 

1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli provedení díla a poskytnout mu k jeho provedení 
potřebné informace. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen tuto kontrolu 
objednateli umožnit. 

3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele p řevzít a zaplatit mu cenu za dílo, je-li dílo 
provedeno řádně . 

4. Dílo je provedeno zhotovitelem řádně, je-li provedeno v kvalit ě , v množství a v termínu 
stanovených touto smlouvou. 

5. Předání řádně  provedeného díla objednatelem a jeho p řevzetí zhotovitelem buJe ob ěma 
smluvními stranami potvrzeno jejich podpisy na zakázkovém listu. Jednotlivé zakázkové listy 
s potvrzením p ředání a převzetí díla budou p řílohou a nedílnou sou částí faktury. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v dob ě  jeho předání. 

7. Objednatel je oprávn ěn vadně  provedené dílo odmítnout p řevzít a zhotovitel j povinen 
bezplatně  odstranit vady. Odmítne-li zhotovitel vady odstranit, nebo pokud to nebude možné, 
je objednatel oprávn ěn uplatnit u zhotovitele snížení ceny díla. 

V. Další ujednání, sankce 

K č innosti, která je p ředmětem díla, se zhotovitel zavazuje nastoupit nejpozd ěji do 5 (lnů  ode 
dne oznámení zadání prací u č iněného telefonicky nebo elektronickou cestou prost řednictvím 
pověřené osoby objednatele - lesního správce. Pokud zhotovitel ve stanovenu lh ůtě  
po prokazatelně  oznámeném zadání nenastoupí, je objednatel oprávn ěn účtovat sankci ve výši 
300 Kč  za každý započatý den. 

2. Při provádění Č inností dle této smlouvy je zhotovitel povinen dbát ochrany p ůd'. ‚orostů  
a objektů  nacházejících se na pozemcích. Je povinen dodržovat veškeré platné bezpe čnostní, 
protipožární a hygienické p ředpisy, předpisy o ochraně  životního prostřecí, platné 
technologické postupy a řídit se upozorn ěními objednatele. Rovn ěž se zavazuje, ze nebude 
požívat alkohol a jiné omamné látky na pracovišti a že ani nebude pod jejich vlivem rtaslupovat 
k výkonu Č inností touto smlouvou sjednaných. 

3. Zhotovitel odpovídá za Škodu, která p ři provádění Č inností podle této smlouvy neb) v p římé 
souvislosti s nimi vznikla objednateli nebo t řetím osobám na majetku, zdraví a životním 
prostředí, jakož i za Škodu, která takto vznikla Č inností jeho zam ěstnanc ů  nebo osob, které si 
zhotovitel sjednal jako pomocníky k provádění díla. 

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté p řekážky, bránící provedení díla dohodnutým 
způsobem, je povinen o tom bez zbyte čného odkladu vyrozumět objednatele a navrhnout zm ěnu 

způsobu provedení díla. Do dosažení dohody o zm ěně  způsobu provedení díla je zhotovitel 
provádění díla oprávněn přerušit. V těchto p řípadech se lhůta provedení díla uvedená 
v zadávacím listu prodlužuje o shora uvedenou dobu. Za skryté p řekážky se považuje 
podmáčenost terénu, nep řiměřená svažitost a výskyt kamene na zpracovávaných plochách. 

Není-li z d ůvodu skrytých p řekážek výše zmín ěných možno pinit zadání smlouvy, je zhotovitel 
od této smlouvy oprávn ěn odstoupit, nebo sjednat dodatkem jiný rozsah dot čené smlouvy. 



5. Zhotovitel na základě  písemného požadavku objednatele zajistí za úhradu i práce, č innosti 
a dodávky, jejichž provedení je nutné v souvislosti s piněním předmětu smlouvy, a to pouze na 
základě  písemného dodatku k této smlouv ě  nebo na základě  samostatné smlouvy uzav řené mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 

VI. Doba trvání smlouvy a její ukon čení 

1. Tato smlouvaje uzav řena na dobu urč itou, a to od 18.06.2019 do 30.06.2019. 

2. Tuto smlouvu lze ukonč it během sjednané doby těmito způsoby: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s uvedeným d ůvodem, zaslanou druhé 
smluvní straně . Výpovědní lhůta č iní 10 dní a poč íná běžet prvním dnem následujícího 
měsíce po dni doru čení výpovědi druhé smluvní stran ě . Za doručení výpovědi se pro účely 
této smlouvy rozumí i t řetí den uložení zásilky (výpov ědi) na poště . 

VII. Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a úč innosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní právní vztahy mezi smluvními stranami, touto smlouvou výslovn ě  neupravené, se řídí 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy lze Č init pouze formou písemných Č íslovaných 
dodatků  podepsaných oběma smluvními stranami. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží o1jednatel a druhé 
zhotovitel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu náležitě  přečetly, že vyjad řuje jejich vážně  
míněnou a svobodně  projevenou vů li, byla sepsána na základ ě  pravdivých údaj ů . 

6. Tato smlouva byla schválena starostou m ěsta Moravský Beroun dne 17.06.20 19 pod Č . usnesení 
2019/33/23 1 /ST. 

V Moravském Beroun ě  17.06.2019 

Méato Moravaký beroun 
náměstí P. května 4 .7. 

791 lln Mcr"ký Rezun 
Č 	flf2i- D:č : CZOO26244 

Ve Svitavách dne 17.06.2019 

LKOMORAVSKÁ LESNÍ, a.s. 
anc'urova 1298 

SÓS 02 Svitavy 
«fl 29241 DI(': CZ25952471 

i'I. lax.: 461 541363, 373 

..... 	 .......................... . ............. 	. 
Ing. Tomáš Feranec 

starosta města 	 prokurista 




