
SMLOUVA O DÍLO č.: SML/..._/2020 

Níže uuedeııàho dne, ıpèsice a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva 0 dílo dle usi. § 
536 a nasi. zákona č. 513/1991 Sb., Obchndního zákoníku, tohoto znění: 

I. 

Smluvní słrany 

I Išıjfl-úııalg/I, 

řkiıësłu l,iı‹ııIı_\'šI 

Fìidlu: Hri Šì1`aSl“[1)“uI1 H)00„ ŠYH 20 Litomyšì 
ı‹“'z ž›{š:2'.'ć>9~f›'‹1 

m€.ˇ“`fl 2.77. 0‹›;2:7‹›*›z±-1 

Iáıswugıcııýz paııcm Mgr. Daııiełcm Bıýdlenı, LLM. - starostou 
fšˇbsflba ııgmn-nëııá jcüiııáıi vc věcech této smloınry (§ 15 obch. 23.): Ing. Petr Novák - vcdmıci 

Zhnmvılclt 
.lmıćmı : løcıiy Sımluıl S.r.o. 

tnıflìflx Kurnuhev 84 
ı«IÍżz ııšťxım ı7 
ı›ı‹`“- ıt/.mfxťnı 7 I 7 

Il. 

Předmět smlouvy 

ı .äuum -ımlııuvuu se “Iłım‹›vìı‹:í znñıvazuje provést na své náklady a své nebezpečí pro ubjuđuatch: diìo 
flpćıćivajici v pmvedcııi tčıˇrby vy'ı:ıač€:n‹':h‹› dříví harvesí(›rmı‹›u technologii blíže S{›ccifikı›vam›ı.ı 

v 'zadávacích podmínkách do ceikmfć určøene ubjčzđuzıtełem ajehu \.'3/vevıšrıí na odvıızııı nxıeìiıı żı 

šn flcjęııfndćjx do 7 dnů po jeho 3 vyvezení kłestu Z ćásti takto vytćżcného dři\'§-nąìpoıdčjì du Ifı 
-imš nn mìııı ıišžbè. Ubicıinatei se zavazuje řádně zìı‹›ı0v‹:né dílu od ıhotovitcłe převzít a zapłaiiı mu 
-izıžž* niz ›ìıIıdnuš‹›x: ıaxšnu 1.21 dıìu 
ˇ x';š`/nrdııaıcâ výsìnvııć pr€'›hlaSıı_;c, že je oprávněn tuto Snıloıwu uzavřít, tj. ıııà k těžbě dřęva ııíx- sóuı 

_-.ıııinııvy npmvnèní jak“ vlastnüı přodmčiućho lesa, příf‰è písenıný suulıłas vlasıııika. 
?.Mi.~:reın prnviıdční dila jsou purosıy určené- Objedmtełemi viz. zadávací dżıkıımcntace '). 
:_ V 'IM-.~dcm ke Specìiìckeıııu charalxt objcnı Yakàzky zpřcsmwnn 
flucrmivııè- Pì1v‹1p0k!.ìdzıııý nląicın zakázky



III. 
Termín plnění díla 

i.ıì'.hı›t‹›víıı:| se vııvazuje provést dšlojaku ceìck a přeđatj.~,j zástupci objednatele do 25.9.2020. 
.ˇ/.iınmvmęł se žżıvazııjc zahájit práce na Sjednaném díle nćjpozději od data 3.9.2020. Upłynuıım 

.›v.ıìı‹;›ııc‹'“ın nima bez ıapoècłš prací na dík: má nbjednalel právu písemným Ozmiıııcnını ukaıníıiıı- 
.fl‹.ì:šmug›ıI mi těm flrııłııııvy :x mm smlouva se đťırućcníın odstoupení złıntoviteii od pnčáııkıı mši. 

IV. 
Cena díla a platební podmínky 

I ‹›ì›in;dnčżı\:l ;ı “.€„!uıt‹›vüci Sc dnhudli, žn cnęna 7a pıˇı:vz.até dila łmđı: stanovena na zàklšıııı- výp‹›‹`:ıu 
ıı-fcdcmčııı na __;/.ázuanıu u předání a přcvzcíí místa provádění dí!a"„ kłıťry je Současná: duššżaücııš O 
Iflłmusırarıšıćxıı píˇędáııı' pnrıısaı. Výpočet bude pruvızden na Iiıldadč Sifıutcćnć vylčžcnćho a “n‹“yvczcnéh‹`- 

Í. Uni“-ıinııta cena rahmujc veškeré náklady ıłıotovìıele na provedeni díla a Stanovuje v Kč ìıev 
[wii /zá E mi vyıízżcııćhıı a vyvczcnéhu dříví za kłestu. 
5 ii-cım na dílu Dbjcdnaìel zavazuje platil v ınćsíčnìch splátkách, vždy na základě z3ıúıu\'itcicıı; 
fzìdııc «~ afsušvšżııýøłı đaıìøvých dokizıdů - faktur. 
Uümııra bııfliø vystavena vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci na základě ‹›‹is‹›uhłas€nćh‹› 

ıhżnêımıı nn píˇcdíıııí ıı převzetí místa prüvádění dila *', a to ve výši 90% Z. cetkovchn flłzçcrnıx :il-im 
zá v_wx:.-xnı Pu ukmıčšıııí praci a vyrovnání Dbjcmu dk: přejimek u kønećnćłııı ııdbćraxcle (‹§řť\.':ı.i“skoàı‹- 
ıžìvodu), bude vyıvmřcııa ızivěrečııá faktura tak, aby oeìkové Ťäktumvaxıé ısınuiˇsıvi byžo nıaximaèiıııš dv 
vvšc ubjcııııı těchto píujiıııck u konečného ııdběratełe _ 

'4 ±xplżıın‹“`›sı ıìxkıury jc vždy l S dnů po prokwıtehıém doručení objednaıeii. 
‹'fl. ł '‹ı5‹;u‹ı fàkıura cıhsałnıjc chybné údaje nebo nf obsahuje údaji: přcdcpsaııé ubmınê zíıvaznýıni pıı~dpıS\ 
ı.‹U›- › -ęfxždııuıııë sııılııu mu, jc ‹›bjudııau.:l o;ıı`ávııćıı_§i vc lhůlć splauıuhii vıˇalìı ıjıoluviluli L. çıřvpráuvvčuıı 
n`ı'ı ıpıııťnı I .-1 uđc dm: dı ıruılcnı ııpmvcııc faktury Inačiná běżeì nová lhůta Spiamosti. 

V. 
ľráva a povinuusti smlııvııíciı stran 

l.Pıˇavu .ı pnvìıınımfi zlxotoviicle: 
I L./.hoiuvìnzł je povinen dílo provést podle této smlouvy, řádně, Odbomě, v dohndııutć dnbč żı 

v souladu S veškerými nbecnč závaznými právními püıđpisy, Sc :šávazııýmı ıcchnickýnıi 
ııumıamì stanoveným: pro pmvàdění dìła a případnými đalšími pokyny objednatele. 

~ ëšłıuıovètul je povinen upozornit öbjeduatclc bez Zbytečnéhu odkladu na ncvhudııuu puvaízu 
vćcı přcvzžıtýciı od ‹›bj‹=dnal‹:k: nebo pokynů daných Inu objcdnaıciem L pruvflxıłı-ııı 

0 ťliıntnvıxci' je povınen při realizaci díła využívat v ránıci ı:Í:ıny‹;h Okułııoslı' ıı ıııumıısii 

š:ìıc›§‹›;_z,ic.k3,›- šetrné vjˇmbky, nˇıaıeriáiv a postupy- Lęinıćııa: 

0 łíholcšvìıel se zˇavzuzujc dbát. aby Svuji činností ıııupúsübìi škody na lesnich pflrııhixżcàı. 

gıíiržıııżııèııı .mıłazxzııi a Osıatním majetku nbjcdnawłe. Sımnıy mlàˇızııe při provádcnı děla jc 
pnvıııı-.ıı ııcjçuırflìéji ıiruhý dun po vzniku pošlmzeni ošetřit uchranným ıwaıêrem :I oesım sil 
unrsı du zúcždnıi dnů pá) Skoııčcni vyváżflni do původního stavu. 

ı V çi“ipaı“łè ‹:l‹‹øiı›gi‹:ké havárie. ıłıotovìtúł navazuje zajistit na vlastni ııákłzıťl _;ęii řáđımıı 
iiiv.-nixnri ~ wuižıdu zz vlumýıııì předpisy na ınfnrıııovaı u tom ułıjudııaıclc.



‹{|ıı“nt‹›~:i:cŠ ju poviuurı používat biologicky ođboumtełnć oìcjnvć nápìnê, 

/.|ıı'›ıı_ıvıın;| _|ı: puvıncıı dudrhwał piaıné předpisy týkající :ac bezpečnosti pıáce a pu“.‹aı“nı 
‹`n;hrmıy- 

i.Žžmt0vitfl:l zavazuje nahradit objednatełi škodu, jež mu vznikne ucdodrżcnim ujcđnauı 
Smiuuvy, gmkud jí na žádost objednatele neodstraııi Zhotovitel vłastním nákladem. 
Přš zıcdcıdrínııi tcmıimı_jak0Stì či objemu díla provedeného dle léto smlbuvy , má Ohjcdnnıxżı 
pmvn pożadovaı uhnrıeni nıajetkuvé Saxılccc, pokuty ve výši 10% Le sjedııamż ceny díla 
Hcıdnnuı ąıednané majetkové sankce je objcdııatcl Opxˇâvnčn zapıxšiııxt na úhradu ceny ıtàia 
/.hı›ıovı`tei se zavazuje přerušit práci Okamžitě zvlasmího pødnčtu nebo ıflˇ.›zn‹››.`ınnıı 

n›h_i‹:‹łrı:vıteìı:„ az tu vpřipadê, iw hrozí poškození majetku žıbpđrıatısłc, nebu nuılušło xııcı: 

nh_ie‹łnatcł‹:ı'rı a ıhuıuvııcłuııı k dohodě 0 kałìbracì mćřícílm rnřiˇwııí hzınøc-flmrıı 

2 Praváı a puvixinıısti objednatele: 
í›bje‹ìmıtel_;:: povmsıı poskytnou! zhııtovìteh k piııćni dila nımımı Súučàımost. 
ı;)b_icdrıaı::ì předá 'ıhııtovitełi misto pmvádêni díla prosté všech pravnżch i faktickycłı zžıvad. 
Vèci. které má objednala! podle Smlouvy opaıřit k prøvedcnx dila. je puviııcn přudaı 

bez zbytečného odkladu pm uzavření smlouvy. 
Ubıł-„'‹iııaıcž je poviııcn áıajisıig aby pnrosıy určrcııc k ıùłhè dl: těm Smlouvy :A převzata. 

øžmııťıvıtxžk-:nı h_\›i_\- řádfıe nzfnačeny żı určí 2h‹.~ı‹ı\*ııeli místo kde hınłzz ‹i'mˇı Słšíaıkıvàncı. 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

I øln .šıısiúııwzı ıhwhýva platnüsti a účinnosti dnem podpisu ohm; smluvních strun. 

0. ` 
ı ~ ˇ Into Sıııáouva je »_\hnınvmıa v‹.. 2 vyhotovcmch. nflnichz je I ıır‹`.cn{: pro -ııı_|ı:Lłııı:ı_-.-.Iı- a ł Dn- 

fliıomvitcic.. 

ı znnfln-vn; flçnny 1,“-n pfúzçtcııi této Smlouvy pruhlašuji. iu s‹'ıuhl:.vL€i ~, gcgiın ułı±żn;ıłı‹:ııL .az :alu 

flrıılxıııwı byla :šcpsána na Zákiađè pravdivých údajů, jejich prave a w‹›b0dı_ıé vùłc a nebyla 
zıjuıiııžıııa V tísm. :mi mjinak ýednosıramıč ncvýimdııých podmínek. 

V Lılonıyšli dne 2. 9. 2020 

Lesy Soukai S.:.o. 

T

' 

Lmy Soukai s.r.0. 
Mgr. Džıfıicl Brýdl, LLM. - starosta 


