
Objednatel díla: Správa lesů města Tábora s.r.o.
U Čápova dvora 2712
Měšice
390 02 Tábor
IČO: 62502646
DIČ: CZ62502646

Obch.rejst. KS Č.Budějovice,odd. C vložka 4809

Zhotovitel díla: Jméno: Ing. Jan Kotrba

Adresa: K Orionce 1844/6, Praha - Modřany 143 00
Rozhodnutí nebo živnostenský list č. oddíl   , vložka  

Vydal: Krajský soud v Dne:
IČO: 16080122

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoniku
tuto smlouvu o dílo:

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní
    nebezpečí  a odpovědnost dílo:

    - těžba a vyvážení dřeva harvestorovou technologií3000 m3

    - soustřeďování dříví UKT m3

    - soustřeďování dříví potahem m3

    - probírky 400 m3

Kromě těchto hlavních činností mohou být na základě této smlouvy vykonávány i další
pěstební činnosti dle platného ceníku Správy lesů města Tábora s.r.o.

1. Zhotovitel provede dílo v období od: 14.10.2019 do: 31.12.2019

1. Zhotovitel provádí sjednané dílo v zadaných lesních porostech, dle podmínek určených
    v zakázkovém listě.

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění sjednaného díla podle směrnic - výrobní směrnice
    a adjustaci dřevní hmoty dle hmotových tabulek platných u objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět sjednané dílo tak, aby jeho plnění nebylo v rozporu

S M L O U V A  O  D Í L O č. 31
(§ 2586 NOZ)

I. Smluvní strany

II. Předmět díla

      technologií

III. Doba plnění díla

IV. Provedení díla



    s platným zákonem o lesích č. 289/1995 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

1. Cena je smluvní a je sjednána při zadávání díla a je uvedena na zakázkovém listě.
    Cena díla je stanovena za tj. a to  těžba v  "m3" za 345,- Kč bez DPH.
                                                       probírky v "m3" za 365,- Kč bez DPH.
2. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele, které souvisí s provedením díla.
3. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel fakturu za provedené dílo v souladu
    s platnými zákonnými předpisy. Splatnost úhrady faktury je vždy do 20 dne v běžném 
    měsíci.

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.

1. Objednatel převezme dílo, které je řádně ukončeno.
2. Dílo nebude obsahovat vady a nedodělky.
3. Dílo přebírá objednatel od zhotovitele na základě potvrzení zakázkového listu
    o provedeném díle.

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat zadané technické a kvalitativní
    podmínky.
2. Objednatel je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady na díle
    vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Zhotovitel
    odstraňuje vzniklé vady na díle na vlastní náklady.
3. V případě poškození sazenic (práce v PČ)  zhotovitel uhradí škodu a to 10,-- Kč za 1 ks.
4.Stromy poškozené přibližováním, popřípadě těžbou, budou ošetřeny stromovým balzámem 
   (např. Kambilan), a to do ukončení směny. V případě neakceptování bude dodavateli prací  
   účtována penalizace 50,- Kč za poškozený strom.

1. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy o dílo odstoupit v případě, kdy
    dojde k prodlení s porušením povinností v této smlouvě.

1. Veškeré změny a dodatky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá strana obdrží jeden.

Prohlašuji tímto, že jsem řádně seznámen s "Nařízením vlády č. 339/2017 Sb.," a ustanovení
tohoto nařízení budu při výkonu díla na pracovištích Správy lesů města Tábora plně dodržovat 
bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti objednatele
a přebírám povinnosti zaměstnavatele v tomto  NV č.339/2017 Sb., na svoji osobu a to především

V. Cena díla

VI. Práva a povinnosti při provádění díla

VII. Předání a převzetí díla

VIII. Odpovědnost zhotovitele za vady díla

IX. Ukončení smluvního vztahu

X. Závěrečná ustanovení

XI. Prohlášení - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

těžba dříví, soustřeďování dříví, manipulace a skladování dříví, pěstební práce



vybavení OOPP (protipořezové oblečení, ochr.obuv a přilba s předepsanou životností, chrániče 
sluchu, antivibrační rukavice, obvazový balíček k zajištění první pomoci).

1. Platí pro pracoviště …………………………………………………………Správy lesů města Tábora s.r.o.
2. Na pracovišti se vyskytují či mohou být zvláštnosti  způsobující  rizika BOZP, které jsou  
     lesníkovi SLMT s.r.o. známy:
  -  blízkost elektrického a telefonického vedení   -  vyhnilé stromy
  -  podmáčený terén   -  suché stromy
  -  svažitý terén   -  staré stromy
  -  balvanitý terén
  -  další vyskytující se rizika a zvláštnosti ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Tísňová volání

HASIČI     TEL. 150 ZZS TEL.  155 POLICIE TEL. 158

Součástí této smlouvy o dílo je příloha:  všeobecné podmínky

Objednatel: Zhotovitel:

   ----------------------------------------------------   ------------------------------------------------------

Prohlašuji, že souhlasím s uvedením
V Táboře dne: 14.10.2019 osobních dat.

Vyskytující se rizika z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

razítko - podpis razítko - podpis








