Dodatek č.l
Ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví
- od 1. 1.2019 do 31.12.2023
Číselný kód části veřejné zakázky: 228682
Název části veřejné zakázky: Dyleň

1.

v

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchod, rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
zastoupeným na základě podpisového řádu Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary
v
(dále jen „Lesy CR“) na straně jedné
a

2.

SOLITÉRA spol. s r.o.
se sídlem Hořovice, Palackého nám. 77, PSČ 268 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 5438
IČO: 43762751, DIČ: CZ43762751
zastoupená Jiřím Haslerem, jednatelem
(dále jen „Smluvní partner44) na straně druhé

I.

Obě smluvní strany se dohodly na používání upravených zadávacích listů těžby, které jsou
přílohou tohoto dodatku. Tyto upravené zadávací listy těžby nahrazují původní zadávací listy,
které jsou součástí přílohy Zl/a, Zl/b, Zl/c Smlouvy o provádění komplexních lesnických
činností a o prodeji dříví - od 1. 1. 2019 do 31.12.2023.
Příloha č.l: Zadávací listy těžby.
V Karlových Varech dne 20.12.2018

za Lesy České republiky, s.p.

V Karlových Varech dne 20.12.2018

za Smluvního p artnera
■"

'V-', s-

-

Dodatek č.1 ke Smlouvě o provádění komplexních les. činností a o prodeji dříví - od 1. 1. 2019 do 31.12.2023
vzor Zadávacího listu těžební činnosti
Číselný kód části veřejné zakázky: 228 682

LESV

Z í/a

Zadávací list úmyslné těžby

Číslo:

Lesní správa:

Porostní skupina:

Revír:

Plocha těžebního zásahu (ha):

SÚJ:

Plocha porostní (ha)

Druh těžby

Ceníkový kód:
Vyznačený
m3

Dřevina

počet kusů

č. revíru / roční prořadové číslo
/ měsíc / rok

Těžba celkem (m3):
Předpokládaná
průměrná
hmotnatost

z toho kusů v ceníkovém kódu
souše

běžná

kůrovcové

lapák

živelná

Způsob určeníprůměrné hmotnatosti podle přílohy T2 Smlouvy (zaškrtnout)
1) Odvozením z počtu vyznačených stromů
Harvestor:

2) Ze zkusných ploch (protokol)
3) Spočítáním pařezů /oddenků (protokol)

Barva vyznačení:

U
a
□

Ostatní technologie:

U

Objem vytěženého dříví dané dřeviny / počet oddenkových kusů

Těžební zásah:

Přibližovací linky:

Určení skládky na pozemku Lesů ČR:
Technologie přibližování:
Předpokládaný termín zahájení těžby:

Termín ukončení těž. ěinností:

Ukoněeno:

Název a kategorie lesních cest určených k odvozu vytěženého dřeva:

Popis stavu pracoviště - přibližovací, odvozní síť, skládky před zahájením těžební činnosti:

Obě strany se navzájem informovaly o možných rizicích na pracovišti
Zvláštní podmínky (přirozené zmlazení, zóna CHKO, ZCHÚ, OP vodních zdrojů, turistické stezky, produktovody a jiné):

Za Lesy ČR předal, dne:

Za Smluvního partnera převzal, dne:

Záznam o převzetí pracoviště po ukončení těžební činnosti
a) Pracoviště převzato bez závad:

(

|

b) Pracoviště nebylo převzato z důvodu zjištění následujících závad:

Termín odstranění zjištěných závad:
Za Lesy ČR převzal, dne:

Za Smluvního partnera, dne:

Datum převzetí pracoviště (po odstranění zjištěných závad):
Za Lesy ČR převzal:

Dodatek č.1 ke Smlouvě o provádění komplexních les. činností a o prodeji dříví - od 1. 1. 2019 do 31.12.2023
vzor Zadávacího listu těžební činnosti
Číselný kód části veřejné zakázky: 228 682

SITUAČNÍ NÁČRT

Legenda:
I

I plošný/ zásah

linky a směr

výběr

-►
přibližování

SKL

skládky

V Karlových Varech dne 20.12.2018

V Karlových Varech dne 20.12.2018

Za

,

. ,

PŘÍLOHA č. Zi/b

ZADÁVACÍ LIST - NAHODILÁ TĚŽBA
č. revíru / roční proř. číslo / měsíc / rok

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Smluvní partner :

zakázka

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19

SOLITÉRA spol. s r.o.

Palaclcého nám. 77, 268 01 Hořovice

500 08, Nový Hradec Králové, Hradec Králové

IČ: 43762751

IČ: 42196451
LS: Františkovy Lázně

porost

ks

H13

228 682

požadovaný
termín

požadovaný
způsob
zpracování

zpracováno
m3

objednáno dne:

jméno, podpis:

za smluv, partnera převzal dne:

jméno, podpis:

zpracováno
datum

Revír:

Poznámka

Obě strany se navzájem informovaly o možných rizicích na pracovišti
Poznámky k převzetí zadání: vyznačení těžby, přibližovacích linek, určení průměrné hmotnatosti, technologie přibližování,
způsob příjmu hmoty, skládky, stav přibližovací a odvozní sítě, skládek, lesní cesty určené lc odvozu dřeva,
zvláštní podmínky (zóna CHKO, ZCHÚ, OP vodních zdrojů, turistické stezky) a jiné

Převzetí po dokončení prací
za Lesy ČR převzal dne:

za Smluv, partnera předal dne:
jméno, podpis

Poznámky k převzetí prací, závady a termín jejich odstranění:

za Lesy ČR

dpis:

jméno, podpis

SITUAČNÍ NÁČRT

Legenda:
plošný zásah
SKL

Za Lesy ČR:

[

+-

linky a směr

[výběr

přibližování

skládky

Za Smluvního partnera:

PŘÍLOHA č. Zi/c

ZADÁVACÍ LIST - OBJEDNÁVKA ASANACE
zakázka

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Smluvní partner :

228 682

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19

SOLITÉRA spol. s r.o.

Palackého nám. 77, 268 Ol Hořovice

50008, Nový Hradec Králové, Hradec Králové

IČ: 43762751

IČ: 42196451
LS: Františkovy Lázně

porost

ks

H13

požadovaný
termín

požadovaný způsob
asanace

asanováno
H13

objednáno dne:

jméno, podpis:

za Smluv, partnera převzal dne:

jméno, podpis:

asanováno
datum

Revír:

Poznámka

Poznámky k převzetí zadání: vyznačení těžby, přibližovacích linek, určení průměrné hmotnatosti, technologie přibližování,
způsob příjmu hmoty, skládky, stav přibližovací a odvozní sítě, skládek, lesní cesty určené lc odvozu dřeva,
zvláštní podmínky (zóna CHKO, ZCHÚ, OP vodních zdrojů, turistické stezky) a jiné

Převzetí po dokončení prací
za Lesy ČR převzal dne:

za Smluv, partnera převzal dne:

jméno, podpis
Poznámky k převzetí prací:
za Lesy ČR akceptoval d

bez závad

jméno, podpis

Vyhodnocení splnění ZL ě.

Smluvní pokuty podle přílohy Z3 ( čl.I. bod 6):
za každý jeden 1113 předaného, nezpracovaného a neasanovaného kůrovcového dříví:
bod 6a) v termínu od 1.10. do 28.2. (29.2.) nezpracovaného a neasanovaného do konce následujícího měsíce po měsíci předání

50 Kč/m3

bod 6a) v termínu od 1.3. do 15.3. nezpracovaného a neasanovaného do 31.3.

50 Kč/ni3

bod 6b) v termínu od 16.3. do 30.9. nezpracovaného a neasanovaného chemicky nebo odkorněním ve lhůtě 5 pracov. až 15 kaler

200 Kč/m3

bod 6b) v termínu od 16.3. do 30.9. nezpracovaného a neasanovaného odvozem ve lhůtě do 15 kalendářních dnů

200 Kc/m3

bod 6c) v termínu od 16.3. do 30.9. neodvezeného ve lhůtě 30 kalendářních dnů od data chemické asanace

50 Kč/m3

bod 6d) nezpracovaného a neasanovaného (neodvezeného dle 6c) ani 10 dnů po termínu stanoveném dle 6a), 6 b), 6c)

500 Kč/m3

smluvní pokuta dle 6d) je uplatněna současně se smluvními pokutami dle 6a), 6 b), 6c)

nesplnění termínu dle 6a)

m3

sazba 50 Kč/m3

pokuta:

Kc

nesplnění termínu dle 6b)

m3

sazba 200 Kč/m3

pokuta:

Kč

nesplnění termínu dle 6c)

m3

sazba 50 Kč/m3

pokuta:

Kě

nesplnění termínu dle 6d)

m3

sazba 500 Kč/m3

pokuta:

Kč

Datum

Pozn.:

za Lesy ČR

za Smluvního partnera

jméno, podpis

jméno, podpis

1) ZL se ruší, pokud nebude kůrovcové dříví zpracováno ani po 7 dnech od termínu zpracování a asanace
stanoveného převzatým ZL, je možné rovněž vystavit nový ZL.
2) Pokud v případě časového souběhu termínů více ZL v jednom porostu nebude možné určit, podle kterého ZL
bylo provedeno zpracování a asanace kůr. dříví, vyhodnocení termínů se bude vztahovat k nej staršímu platnému ZL

