
Smlouva o dílo č.0310712017
(§2586 NoZ)

Smluvní strany:

Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.
Se sídlem Vysoké Chvojno 82, PSČ 533 2I, okres Pardubice
7,?psané v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8870
ICO: 648 2612I
DIČ CZ 648 26 t21
Bankovní spojení: KB Holice, č.ú. 19 -260 325 022710100
Zastoupené nazákladé plné moci p. Karlem Blažkem
Dále jen zhotovitel

a

Město Holice
Holubova I,534 0I, Holice v Čechách
lČo zlg slt
DIČ: CZ00273571
Bankovní spojení: 19 - 1628 561/0100
Zastoupená staro stou Mgr. Ladi s lavem Effenberkem
Dále jen objednatel

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

I.
Předmět Smlouvy

Předmětem této smlouly je.zpracovánitěžby v lokalitě ,,fotbaloqý stadion v Holicích", nazákladě
rozhodnutítvtěÚHolice,oŽP,čj.2123712016120173Úlpozedne 5.1,2017ldálejenrozhodnutí/.Jednáse
o těžbu, manipulaci a přiblížení dřeva na odvozní místo určené společnou pochuzkou za přítomnosti obou
stran dne 26.1,2017. Zároveň pak vyvezení klestu ztéžby na místo následného seštěpkování. Součástí
předmětu smlouvy je i ýkup dřevaz výše uvedenétěžby.

povinnosti zhotovitele
Zhotovitel sezavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele uvedené dílo tak, aby nedošlo
ke škodě, zejména na okolních pozemcích. Zhotovitel se zavazuje vést evidenci dřeva na ýkupních
lístcích, jejíchž kopie obdrží objednavatel.

Povinnosti objednavatele
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nutnou součinnost potřebnou k naplnění předmětu
této smlouly. Objednavatel se dále zavazuje zaplatit za práce v souladu s článkem III. této smlouvy. Dále
se objednavateI zavazule uveřejnit Smloulu v registru smluv v souladu se Zák.340/2015Sb, Smloulu je
objednavatel povinen uveřejnit před započetím plnění předmětu smlouvy, a to způsobem vylučujícím
uveřejnění ,,důvěmých informací". Zaíímío účelem zhotovitel zašle objednavatelijedno vyhotovení
Smlouly určené ke zveřejnění v registru smluv.



il.
Čas plnění

Zhotovitel a objednavatel se dohodli na dokončení všech prací v termínu Oo I.

ilI.
Cena díla

Iv.
Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednavateli a bude
zaplacena formou bankovního převodu na účet áotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

v.
Způsob převzetí dodávky

Zhotovitel předmět díla předá do 21dnů od dokončení praci formou písemného předávacího protokolu.

vI.
Jiná ujednání

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

vII.
Ustanovení přechodná a závérečná

Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu.
Rozdělovník: lx objednavatel, 1x zhotovitel
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