
Ěí _“< ııs Kupní smlouva na prodej d 
uzavřená podle § 2079 a ostatních ustanovení Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku v platném znění 

Smluvní strany: 
město Uherský Brod 

Sídlo: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod 
ıčz 00291463 
DIČ: CZ00291463 
črsıø účtu: 19-0000721721/0100 
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. David Surý, určený člen Rady města 
Zastoupený ve věcech předání dřeva: TSUB, příspěvková organizace 
(dále jen „prodávající")

a 
Paleso s.r.o. 

Sídlo: Lhotská 772 Ostrožská Nová Ves, 68722 Ostrožská Nová Ves 
ıčz 29276276 
DIČ: CZ29276276 
Zastoupený: Bc. David Kusák, jednatel 
Telefon: +420 732 700 735 
E-mail: paleso@paleso.cZ 
Společnostje zapsána v OR, vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 70239 
(dále jen ,,kupující“) 

Clánek I 

Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího prodat kupujícímu dříví uvedené v článku lll pocházející Z lesů ve 
vlastnictví prodávajícího a dále závazek kupujícího dříví od prodávajícího převzít a Zaplatit za něj prodávajícímu cenu, 
uvedenou v článku ll. Prodávající touto smlouvou převádí na kupujícího vlastnické právo k dříví za podmínek a v rozsahu 
uvedeném v této smlouvě. 

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka kupujícího ze dne 12.04.2021, která byla vypracována na základě výzvy 
prodávajícího k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu. 

článek ıı 

Kupní cena a platební podmínky 
Kupující se zavazuje dříví od prodávajícího odebrat Z odvozního místa v objemu uvedeném v článku Ill a Zaplatit mu za 
odebrané dříví následující kupní cenu: 

Jednotková cena bez DPH 683,00 Kč/m3 
Celková cena bez DPH 170.000,00 Kč 
Celkem DPH 35.700,00 Kč 

Celková cena vč. DPH 205.700,00 Kč 

Úhrada ceny bude realizována před odvozem Z odvozního místa na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura"), 

vystaveného prodávajícím. 

Kupující je povinen uhradit kupní cenu prodávajícímu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury. Prodlenl 
kupujícího s úhradou kupní ceny delší než 15 dnů je považováno za porušení smlouvy podstatným způsobem 
a zakládá právo prodávajícího od smlouvy odstoupit. 

čıánøiz ııı
_ 

Dodací podmínky
_ 

Smluvní Strany se dohodly na následujících dodacích podmínkách a specifikací dodávaného dříví: 
Termín odběru: nejpozději do 31.5.2021, nejdříve však po úhradě daňového dokladu (víz článek Il) 
Místo dodání: u sídliště Olšava (uvedení místa, kde je dříví uloženo) 

Druh dřeviny: TP 
Celkové množství odebraného dříví: 249,90 m3



článek ıv 
Přechod vlastnictví 

Prodávané dříví nepochází Z kontroverzních zdrojü a je majetkem města Uherský Brod. Kupujicí nabývá 
vlastnické právo k dodané dřevní hmoté okamžikem uhrazení faktury za dodanou dřevní hmotu a následným převzetím 
dříví V místě dodání. Uhrazenim se rozumí připsání fakturované částky na účet prodávajícího. Odpovědnost za škodu za 
dodávanou dřevní hmotu přechází na kupujícího okamžikem potvrzení převzetí Ze strany obou smluvních stran. 

Článek V 
Platnost a účínrıost smlouvy 

Platnost smlouvy se stanovuje dnem podpisu smlouvy a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv. 

čıánek vı 
Odstoupení od smlouvy 

Smluvní Strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poˇruší 
některou ze svých povinností dle této smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nastávaji okamžikem doručení oznámení 
druhé smluvní straně.

i 

článek vir 
Sankce 

V případě prodlení kupujícího se Zaplacením faktury proti sjednanému termínu Zaplatí kupující prodávajícímu 
úrok Z prodlení ve výší 0,05 % Z dlužné částky Za každý den prodlení. 

článek vııı 
Ostatní ujednání 

Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. 

Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 
oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod případně na dalších internetových stránkách. Souhlas 
se zveřejněním se týká i případných osobních údajù uvedených v této smlouvě, kdy je tento odsta-/ec 
smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a O volném pohybu těchto údajů a O Zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) ve spojení se zákonem Č. 110/2019 Sb., O Zpracování osobních údajů, 
tedy objednatel má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 
Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodné a vážně, že považuje Obsah této 
smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy 
rozhodující, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

Smluvní strany prohlašují, že žádná Část smlouvy nenaplñuje Znaky obchodního tajemství dle ustanovení § 
504 občanského Zákoníku. 
Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejřıování těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv). 

Prodávající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

Doložka dle § 41 Z.Č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
76. řádná schůze konané dne: 01.03.2021 
č. usnesení: 1966/R76/21 

V Uherském Brodě, dne 14.04.2021 
Za prodávajícího Za kupujícího: 

Suľy Bc. David Kusák 
určeny města jednatel


