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Článek 1 
Úvodní ustanovení

Strany této dohody prohlašují, že ke dni 31.3.2021, tedy k datu, k němuž se strany 
dohodly na ukončení smluvního vztahu, má odborný lesní hospodář vůči vlastníku lesa 
pohledávku z titulu nezaplacené odměny za výkon činnosti odborného lesního 
hospodáře dle Smlouvy za období od 1.1.2021 do 31.3.2021 ve výši 24.241,82 Kč vč. 
DPH. V souladu s ust. ČI. IV. odst. 3. a 4. Smlouvy je odborný lesní hospodář oprávněn 
vlastníku lesa tuto částku, ve výši 24.241,82 Kč vč. DPH, vyfakturovat se 14-ti denní 
lhůtou splatnosti a vlastník lesa se zavazuje na základě řádně vystavené a prokazatelně 
doručené faktury částku 24.241,82 Kč vč. DPH odbornému lesnímu hospodáři zaplatit.

Strany této dohody se dohodly na ukončení platnosti Smlouvy o výkonu funkce 
odborného lesního hospodáře ze dne 27.11.2017, a to ke dni 31.3.2021.

Odborný lesní hospodář v souladu s ust. čl. III. odst. 7 Smlouvy o výkonu funkce 
odborného lesního hospodáře předal vlastníkovi lesa ke dni podpisu této dohody veškeré 
podklady týkající se vlastníkova lesa, včetně uzavřené lesní hospodářské evidence.

Článek 3 
Odevzdání podkladů

Článek 2 
Ukončení nájmu

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
(dále jen „objednatel“ či „vlastník lesa“)

Ing. Ondřej Šrámek
Polní 403, 592 14 Nové Veselí
IČ:06592619
DIČ: CZ8110282994
zapsán v živnostenském rejstříku ve Žďáře nad Sázavou 
(dále jen „odborný lesní hospodář“)

Strany této dohody uzavřely dne 27.11.2017 Smlouvu o výkonu funkce odborného 
lesního hospodáře (dále též "Smlouva"), na základě které je prováděn výkon činnosti 
odborného lesního hospodáře v lesích objednatele. Smlouva byla uzavřena na období 
2018-2021.

Dohodu
o ukončení platnosti Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního 

hospodáře ze dne 27.11.2017
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Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma jejími stranami.8.
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V Novém Městě na Moravě dne 3 1. 03. 2021 V Novém Městě na Moravě dne 3 1, 03. 2021

Odborný lesní hospodář:Objednatel:

Ing. Ondřej Šrámekarek
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Stanislav 
místostarosta

Tato dohoda byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její schůzi č. 55 konané dne 11.06.2018 pod bodem č. 38/55/RM/2018.

Tato dohoda nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“). Strany této dohody se dohodly, že dohodu dobrovolně, nad rámec zákona o 
registru smluv, uveřejní město Nové Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od uzavření 
dohody. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

Tato dohoda byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a odborný lesní hospodář jedno vyhotovení této dohody.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v 
souvislosti s uzavřením této dohody.

Odborný lesní hospodář dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může 
být zveřejněna tato dohoda, její část nebo dílčí informace týkající se této dohody a jejího 
plnění.

Odborný lesní hospodář podpisem této dohody souhlasí s jejím uveřejněním v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Odborný lesní 
hospodář výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

Strany této dohody po jejím přečtení shodně prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své 
podpisy.

Strany této dohody shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této dohodě nemá 
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Článek 4 
Závěrečná ustanovení




