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Tento právní úkon byl schválen 

města dne 	....... usnesením 

Č . 	 iadpoloviČní 

SMLOUVA O DÍLO 	yětšInou hlasů  Č len ů 	městr,  

uzavřená dle ustanovení * 2586 a násl. zákona Č . 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném zněni 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 	Obchodní jméno: město Moravský Beroun 
Sídlo: náměstí 9. kvě tna 4, 793 05 Moravský Beroun 
Zastoupený: ve věcech smluvních: 

Ing. Tomáš Feranec, starosta m ěsta 
ve věcech technických: 
Tomáš Nakládal, lesní správce 

lČ : 00296244 
DIČ : CZ00296244 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc 
č . úč tu: 1847890349/0800 
tel.: +420 554 773 120 

Zhotovitel: 	Obchodní jméno: Libor Mikeš 
Sídlo: 742 54 Bartošovice Č . p. 89 
lČ : 87350483 
DIČ : není plátcem DPH 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s. 
Č . úč tu: 193341177/0600 
zápis v obchodním rejst říku: fyzická osoba podnikající dle živnostenského 

zákona nezapsaná v obchodním rejst říku 
společně  též jako „smluvní strany" 

1. 
Předm ě t a termín pinění 

(1) Zhotovitel se zavazuje, že bude provád ět pro objednatele v dob ě  od 10.02.2020 do 30.04.2020 př ibližování 
vytěženého d říví na LHC m ěsta Moravský Beroun na odvozní místa („OM") a provád ění povýrobních úprav 
po těžbě  (úprava linek, p říkopů , skládek) dle specifikace p ři předání pracoviště . Množství přibližovaného 
dříví nelze přesně  stanovit, neboť  bude dán rozsahem t ěžeb, ve sjednané dob ě  však bude č init max. 1.000 
m 3 . 

(2) Objednatel si vyhrazuje právo zm ěnit projekt prací z objektivních d ůvodů , vzniklých v době  platnosti této 
smlouvy (např. v případě  vzniku a nutnosti p řednostního zpracování nahodilých t ěžeb, apod.). 

(3) Zhotovitel se zavazuje dílo provést a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit, vše za podmínek 
v této smlouv ě  dále uvedených. 

II. 
Cena a platební podmínky 

(1) Cena odpovídající rozsahu a druhu prací je stanovena podle ceníku, který je P řílohou Č . I této smlouvy. 
Takto stanovená cena je po celou dobu platnosti smlouvy pevná a nep řekroč itelná. Př íloha Č . I je nedílnou 
součástí této smlouvy. 

(2) Fakturace ceny stanovené podle odstavce I se provádí jedenkrát m ěsíčně  pozadu po převzetí prací 
objednatelem na základ ě  odsouhlaseného soupisu provedených prací. Da ňový doklad zhotovitele (faktura), 
musí splňovat veškeré náležitosti zák. Č . 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č . 235/2004 Sb., o dani z p řidané 
hodnoty, v platném znění. Faktura musí být doru čena objednateli do 10. dne m ěsíce následujícího 
po převzetí prací objednatelem. Nedílnou sou částí faktury bude soupis provedených prací. 

(3) Cena za p říslušný m ěsíc je splatná do 14 dnů  od obdržení faktury objednatelem. V p řípadě  prodlení 
s platbou ze strany objednatele, je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z nezaplacené částky za každý den prodlení. 



III. 
Práva a povinnosti ú častníků  

(1) Zhotovitel odpovídá objednateli: 

a) za provedení prací v množství a čase podle Č l. I odst. I této smlouvy, 

b) za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za dodržování norem 
a předpisů  při používání č istících, mycích a technických prost ředků , dalšího materiálu a v ěcí 
používaných př i poskytování sjednaných prací, 

c) za Škody na majetku objednatele, pop ř . na  zdraví zaměstnanců  a návšt ěvníků  objednatele, vzniklé 
protiprávním jednáním pracovník ů  zhotovitele a porušením platných p ředpisů  a norem pro poskytování 
těžebních prací, používáním nástroj ů  a prostředků  neodpovídajících platným p ředpisům a normám, 

d) za dodržování vnitřních pokynů  a sm ěrnic objednatele stanovujících provozn ě-technické 
a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků  v prostorách a zařízeních objednatele, se kterými byl 
zhotovitel prokazatelně  seznámen, 

e) za ošetření poškozených stojících strom ů  př i sjednaných Č innostech ihned po skon čení pracovní sm ěny 
na vlastní náklady vhodným nátě rem (SanateX), 

za poskytnutí informací pov ěřeným zaměstnancům objednatele p ř i zjištění závad v prostoru výkonu 
prací, 

g) za provedení prací v souladu s platnými technologickými postupy a za dodržování zásad bezpe čnosti 
práce a ochrany zdraví p ř i práci, 

h) za dodržování lesního zákona a zákona o ochran ě  přírody v platných zn ěních, předpisů  
a zásad ochrany lesa p řed požáry a ochrany vod před zneč ištěním chemickými a ropnými látkami 
(používání biologicky odbouratelných kapalin a maziv, za udržování výrobních prost ředků  v řádném 
technickém stavu apod.), 

i) za provedení asanace porostní plochy, lesních cest, lesních stezek a p ěšin, vodote č í 
a meliorační sítě , opravu oplocenek a ostatních za řízení poškozených p řibližováním dříví; oprava 
oplocenky musí být provedena do konce pracovní sm ěny, při níž došlo k poškození, odstran ění 
zavěšených strom ů , průjezdnost lesních cest a průtočnost vodoteč í a meliorační sítě  musí být zajišt ěna 
do konce pracovní směny, 

j) za provedení případné povýrobní úpravy pracovišt ě  (narušení p ůdního krytu - hlubší koleje 
od př ibližovací soupravy na jednotlivých cestách a pasekách, poškození technických památek, 
ochranných lokalit se zam ěřením na živoč išné a rostlinné druhy, p ř ípadná povýrobní úprava pracovišt ě  
bude upřesňována a konzultována s objednatelem, 

k) za to, že množství nevyvezeného d ř íví nepřesáhne 100 rn 3 , u kůrovcové hmoty 20 rn 3 , v př ípadě  většího 
rozdílu jak 100 m 3  zajistí zhotovitel neodkladné nápravu tohoto stavu posílením dalších p řibližovacích 
souprav d řeva do té doby, nežli dojde ke snížení vyrobeného a nevyvezeného d říví na množství 
nepřesahující 100 m 3 . 

(2) Objednatel se zavazuje: 

a) před zahájením práce p ředat zhotoviteli 

- 	pracovišt ě  k provedení prací podle této smlouvy, 

- mapu pracoviště  (kopie porostní mapy) s vyznačením těžebních zásah ů  a skládek na OM 
u kůrovcové a nahodilé těžby, 

- 	technické požadavky výroby sortimentů  (sortimentaci), 

b) před zahájením prací upozornit zhotovitele na povinnost dodržovat platné právní p ředpisy, zejména 
lesní zákon, nařízení CHKO, normy a p ředpisy o bezpečnosti práce a ochran ě  zdraví př i práci, 
nařízených pro zajišt ění bezpečného provádění prací v uvedeném okruhu č innosti, 

c) upozornit zhotovitele na případná rizika specifická pro zadané pracovišt ě  a seznámit jej se zp ůsobem 
přivolání rychlé léka řské pomoci. 
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(3) Zhotovitel prohlašuje: 

a) že zná obecn ě  závazné p ředpisy týkající se bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci a že se zavazuje 

seznamovat se průběžně  po dobu platnosti této smlouvy sjejich zm ěnami; zhotovitel je odpovědný 

za dodržování těchto předpisů  na pracovištích, kde realizuje p ředmět díla, nebo s realizací p ředmětu 
díla souvisí, 

b) že v době  podpisu smlouvy je odborně  způsobilý k realizaci povinností vyplývajících z této smlouvy; 
způsobilost musí být schopen prokázat, 

c) že je zdravotn ě  způsobilý vykonávat sjednanou práci a že po dobu pin ění smlouvy disponuje 
potřebným zdravotním osvědčením ve smyslu obecně  závazných předpisů , 

d) že ke sjednané Č innosti bude používat vlastní stroje, nástroje a další pom ůcky, které odpovídají 
příslušným technickým a bezpečnostním předpisům; v př ípadě  provádění sjednané práce 
prostřednictvím subdodavatel ů , přenese na ně  tuto povinnost smluvně . 

IV. 
Povinnosti na úseku ekologie 

1) Zhotovitel se zavazuje: 

a) používat pro mazání řetězů  motorových pil (pokud je p ři práci používá) biologicky odbouratelné 
oleje, 

b) používat do hydraulikých systém ů  lesních a dopravních mechanizm ů  biologicky odbouratelné 

kapaliny, 

c) umožnit zadavateli provést kontrolu stroj ů  a mechanizm ů  a dále používaných olej ů  a kapalin, 

d) informovat neprodleně  zadavatele o úniku závadných látek do životního prost ředí a o provedených 
opatřeních a ohlášení úniku, 

e) odpady vzniklé p ř i č innosti zhotovitele nebudou ponechány na pracovišti a zhotovitel, jako jejich 
původce, je odstraní na sv ůj náklad v souladu s ustanovením zákona o odpadech. 

2) Objednatel předá při předání pracoviště  zhotoviteli informace o existenci č i neexistenci ochranných pásem 
(OP) vodních zdroj ů , zdroj ů  přírodních minerálních nebo lé č ivých vod včetně  mapového zákresu OP 
a podmínek pro Č innost v nich (nap ř . zakázané nebo povolené technologické postupy, údaje o zakázaných 
nebo povolených chemických p ř ípravc ĺch na ochranu lesa apod.). 

V. 
Odpovědnost za vady, smluvní pokuty 

(1) Objednatelje oprávn ěn reklamovat zjevné vady kvality nebo rozsahu prací okamžit ě  při jejich zjištění. 

(2) Zhotovitel je povinen bezúplatn ě  odstranit objednatelem oprávn ěně  reklamovanou vadu práce, pokud je 
odstranitelná, a to bez zbyte čného odkladu. 

(3) V případě , že reklamovaná vada není v čas a řádně  odstraněna, má objednatel právo na p řiměřenou slevu 
z ceny nebo na odstran ění vady vlastními zam ěstnanci, č i třetími osobami na ú čet zhotovitele. 

(4) Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo na úhradu náklad ů  podle předchozího bodu, pokud neumožní 
zhotoviteli odstranit oprávn ěně  reklamovanou vadu. 

(5) Objednatel neuplatní výše uvedené sankce uvedené v p řípadech že: 

a) zhotovitel bezodkladn ě  napraví špatnou kvalitu provedené práce, 

b) bylo-li nespinění smlouvy zap říč iněno vyšší mocí. 

(6) Za každý poškozený a do konce pracovní sm ěny neošetřený strom je objednatel oprávn ěn požadovat 
na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč  na lince a 300 Kč  mimo linku. 

(7) Pokud budou při přejímce objednatelem zjišt ěny vady zaviněné př iblížením, které jsou neodstranitelné 
a které mají za následek snížení ceny zboží (zejména nedodržení stanovených technických požadavk ů), je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 K č  za každý jeden m 3  vadného zboží. 

(8) Pokud zhotovitel nedodrží dle č lánku III., odst. 1, písm. k) této smlouvy max. rozdíl mezi zpracovaným 
a vyvezeným d řívím č inící 100 m3 , u kůrovcové hmoty 20 m 3  a tuto sumu bude nadále navyšovat, zaplatí 
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objednateli pokutu ve výši 3.000 K Č  za každý den, kdy bude p řekročen povolený rozdíl mezi zpracovaným 
a nevyvezeným d řívím stanovený na 100 m 3 . 

(9) Zhotovitel je povinen provést na vlastní náklady povýrobní úpravu OM po projednání se zástupcem 
objednatele. Pokud budou provedeny p řípadné povýrobní úpravy OM objednatelem po dohod ě  zástupc ů  
obou stran, bude výsledná Částka nutná na odstran ění případných povýrobních úprav pracoviš ť  zaslána 
formou faktury k uhrazen ĺ  zhotoviteli. 

(10) Pokud zhotovitel nespiní dohodnutý objem prací v množství a v čase podle této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši ceny nespin ěného objemu prací. Za každý p řekročený den nad rámec 
dohodnutý touto smlouvou a upřesněný dílč í objednávkou, zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 5.000 K č . 

(11) Právo na náhradu jakékoliv Škody zp ůsobené zhotovitelem z ůstává nedotčeno. 

VI. 
Doba trvání smlouvy 

(1) Tato smlouvaje sjednána na dobu ur č itou uvedenou od 10.02.2020 do 30.04.2020. 

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy ihned odstoupit v p řípadě  podstatného porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele, č ímž se rozumí zejména opakované provedení nekvalitních prací, na které byl zhotovitel 
objednatelem prokazateln ě  upozorněn. 

(3) Před uplynutím doby uvedené v Č I. I odst. I této smlouvy m ůže objednatel smlouvu vypov ědět v př ípadě , 
že na základ ě  rozhodnutí p říslušného orgánu státní správy les ů  bude zastaveno provád ění jiných než 
nahodilých těžeb nebo zjiných provozních d ůvodů  na straně  objednatele. V takových p řípadech č iní 
výpovědní lhůta jeden měsíc a poč íná běžet prvním dnem m ěsíce následujícího po doručení písemné 
výpovědi zhotoviteli. 

(4) Zhotovitel m ůže smlouvu vypov ědět, nejsou-li opakovan ě  piněny sjednané podmínky objednavatelem. 
Výpovědní lhůta pak č iní jeden měsíc a poč íná běžet prvním dnem m ěsíce následujícího po doru čení 
písemné výpovědi objednateli. 

VII. 
Ostatní ujednání 

Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že objednateli p ředloží do 15 dn ů  od podpisu smlouvy pojistnou 
smlouvu na pojištění odpovědnosti za p řípadné Škody zp ůsobené v rámci provádění díla dle této smlouvy. 
V případě , že taková pojistná nebyla sjednána, zakládá to možnost na stran ě  objednatele odstoupit od této 
smlouvy nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu, p ř ičemž povinné platby pojistného budou ode čteny z ceny 
díla dle této smlouvy. 

(2) Obě  strany se zavazují v pr ůběhu platnosti této smlouvy spolupracovat p ři realizaci jejího p ředmětu pinění. 
K tornu účelu urč í osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné 
souč innosti. 

(3) Obě  strany se zavazují nejpozd ěji při ukončení smlouvy vrátit druhé stran ě  veškeré písemnosti, které jí 
náleží. 

(4) Případné spory obou smluvních stran p ři realizaci této smlouvy se ob ě  strany zavazují řešit přednostně  
dohodou. 

(5) Tato smlouva nabývá úč innosti dnem podpisu oprávn ěnými zástupci obou účastníků . Obě  strany prohlašují, 
že smlouva byla sepsána na základ ě  pravdivých údaj ů , že nebyla sepsána v tísni ani za jinak jednostrann ě  
nevýhodných podmínek. 

(6) Tato smlouva je vypracována ve t řech vyhotoveních, kdy objednatel obdrží dv ě  vyhotovení a zhotovitel 
jedno vyhotovení smlouvy. Smlouvu je možné m ěnit pouze písemnými dodatky, na kterých se ob ě  strany 
dohodnou. 

(7) Nedílnou součástí této smlouvy je P říloha Č . I. 
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V Moravském Beroun ě  dne .O.Z. .02.. .20 	 V Baošovicch dne .. . .... 

Móo ový 	un 
nrnstí P. kv Ďtn 4 	.. 

7 	(5 Mora' 	r' 
iČ : 00296244 DIČ . CZúJ244 

město Moravský Beroun 
zast. Ing. Tomášem Ferancem, starostou m ě sta 

LESNÍAZEMÉD ĚL.SKÉ PRÁC 
Libor MIkc 

742 54 B.artoovIce 89 
Tel.: 605 013 774 

Libor Mikeš 

Příloha Č . I 

Ceník těžebních prací a p řibližování d říví od 03.02.2020 

těžba d říví 

JMP 

přibližování d říví - 
UKT 

přibližování d říví - 
kůň P - VM 

přibližování d říví 

UKTVM-OM 

hmotnatost Kč/m 3  KČ/mi  Kč /m Kč/m3  

<0,09 220,00 200,00 250,00 145,00 

0,10-0,14 205,00 200,00 230,00 145,00 

0,15-0,19 200,00 200,00 210,00 145,00 

0,20-0,29 170,00 200,00 200,00 145,00 

0,30-0,49 165,00 200,00 180,00 140,00 

0,50-0,69 160,00 200,00 160,00 140,00 

0,70-0,99 150,00 200,00 155,00 140,00 

1,00 + 140,00 200,00 145,00 140,00 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 


