
 

Smlouva o dílo 
 
 

Tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:  
 

 IČ 13913794, s místem podnikání 471 51 Svor 190 
(dále jen „zhotovitel“)  
 a  
 
Město Nový Bor, IČ 00260771, se sídlem nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
zastoupené starostou Mgr. Jaromírem Dvořákem 
(dále jen „Objednatel“)  
 
 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A CENA DÍLA  
 
 1.1 Zhotovitel se zavazuje v době do 31.12.2020 pro objednatele provést dílo 
spočívající v těžbě stromů, které jsou napadeny kůrovcem v objemu do 400 m3, na pozemcích 
ve vlastnictví objednatele. 
 
 1.2 Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli 
cenu ve výši 550 Kč/m3 v případě tzv. roztroušené těžby a cenu ve výši 500 Kč/m3 v případě 
tzv. soustředěné těžby. K ceně bude připočteno DPH ve výši 21%. Nejvýše přípustná cena je 
190.000 Kč + 21 % DPH. 
 
 

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA  
 
 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této 
smlouvy a v době plnění dle konkrétních objednávek. 
 
 2.2 Zhotovitel se zavazuje opatřit ve spolupráci s objednatelem vše, co je zapotřebí k 
provedení díla podle této smlouvy.  
 
 

3. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  
 
 3.1 O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla 
objednatelem sepíší smluvní strany této smlouvy protokol, který bude obsahovat i případné 
výhrady objednatele.  
 
 

4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE  
 
 4.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a dodržovat při 
těžbě obecně závazné předpisy. 
 
 

 
 



5. POVINNOSTI OBJEDNATELE  
 
 5.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.  
 
 5.2 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení 
díla dle této smlouvy.  
 
 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
 6.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.  
 
 6.2 Tato smlouva se řídí právem České republiky.  
 
 6.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom originále.  
 
 6.4 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.  
 
 6.5 Tato Smlouva byla schválena v Radě města Nový Bor dne 24.02.2020, č. usnes. 
819/20/RM29. 
 
 6.6 Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv, dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
 
 
V Novém Boru  
 
dne ……………………….                        dne ……………………… 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------                        --------------------------------------------- 
   Mgr Jaromír Dvořák      
      starosta města 
 


