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Kupní smlouva o prodeji dříví č.  201901 
uzavřená níže uvedeného dle § 2079 a násl. občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. 
 
 
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.              
Antonína Brože 3124/2, Zábřeh,  
700 30 Ostrava           
IČO: 25816977                
DIČ: CZ25816977                   
bank.spoj.:Komerční banka a.s., pobočka Ostrava          
čís.účtu:  43-9153850277/0100 
zastoupena ředitelem společnosti Ing. Vladimírem Blahutou         
tel: 595700911          
 
(dále jako  kupující) 
 
a 
 
Obec Kunovice 
Kunovice 153, 756 44  Loučka 
IČO: 00635812 
DIČ: CZ00635812 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,  č.ú. 9327851/0100 
zastoupena starostou Ing. Josefem Hašou 
 
(dále jako prodávající ) 

 
   I. 

 Předmět dodávky, množství, cena a dodací lhůta 
Předmět dodávky: 

- Dodávky vlákninového dříví ve výřezech nebo celých délkách 
- Dodávky kulatiny jehličnaté ve výřezech 3,4,5 m 
- Dodávky kulatiny jehličnaté v celých délkách 
- Dodávky KPZ 
- Dodávky surových kmenů -19 cm 
- Dodávky surových kmenů + 20 cm 

 
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v požadované kvalitě a množství. Kupující se 

zavazuje zboží a případné služby spojené s dodávkou převzít a včas převzaté zboží 

prodávajícímu zaplatit.   

 
Smluvené množství: 500 m3+ 
 
Dodací lhůta: 
Dodávky se uskuteční v termínu plnění: 25.1.2019 – 31.12. 2019. 
 
Základní cenové ujednání:  
 
Ceník dříví i dopravy je přílohou této smlouvy. Ceny jsou uvedeny na paritě 
odvozní místi a jsou uvedeny bez DPH. 
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II. 
Platební podmínky 

 
Kupující se zavazuje za převzaté zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu  
stanovenou dohodou v článku I. této kupní smlouvy, a to na základě faktury 
vystavené prodávajícím, lhůta splatnosti je  nejpozději do 45-ti dnů ode dne 
vystavení faktury.  
 

    III. 
Odpovědnost za vady,  reklamace 

 
1) Zatřiďování jednotlivých dodávek dříví dle kvality se řídí Doporučenými pravidly 
pro měření a třídění dříví. Taktéž technické podmínky se řídí těmito Doporučenými 
pravidly.  
Obě smluvní strany se na základě této smlouvy zavazují k dodržování 
smluvních podmínek.  
2) Vlastnické právo ke zboží je na kupujícího převedeno teprve úplným zaplacením 
kupní ceny. 
3) Jedná se o dřevní surovinu certifikovanou dle CFCS 2002-2013. 
 
Prodávající se zavazuje, že dodávky dříví nesmí pocházet z kontroverzních 
zdrojů.  
 

IV. 
 

Smluvní strany považují obsah této smlouvy, stejně jako všechny skutečnosti týkající 
se jejich vzájemného vztahu a spolupráce, o kterých se dozvěděly v souvislosti s 
touto smlouvou a které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné (např. 
skutečnosti nebo informace dostupné ve veřejných informačních zdrojích, jako jsou 
obchodní rejstřík, katastr nemovitostí aj.), za důvěrné informace ve smyslu § 1730 
občanského zákoníku a současně za obchodní tajemství podle § 504 téhož zákona a 
zavazují se zachovávat o nich mlčenlivost a učinit vše nezbytné pro jejich ochranu a 
zamezení jejich zneužití. Za obchodní tajemství považují smluvní strany zejména 
údaje identifikující osobu prodávajícího a údaje o ceně, množství a kvalitě 
prodávaného dříví. 

 
V. 

Jiná a závěrečná ujednání 
 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu 
a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  
Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou smluvních stran.  
Ostatní práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Změny a doplňky mohou být 
sjednány pouze písemně a odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními  stranami. 
 
 
V Ostravě dne  25.1.2019 
 

 
 

 ______________________________ ______________________________ 

        prodávající      kupující 
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