
l.

I.l 
"

sMtotJvA o 'BÍ['o
uza&n{ v so$ladu $ $ Ž5s6 *nást. 'ákona Ě. &9lŽ0tŽ sb', o askj zákonlkun vs mfuÍ,psldĚjšÍ& pedpis 

'
no zpracovÚrll lcsnÍsh hofpod Gb 6noY pro za iasvgqí obvod Nán$šť nrd &lavou

$6|,uva.Í .$trsmy

Objednatel:

$ídlo:,

'$tatuÉrlrÍ E stupce: l

$o;:
,DtrČ;

V rcchnicb ch záležitostssh:
Telcfon::
E mai[:,
(dáIe jen obje&atel)

ítrotovitel;

S,Ídlol
stet{rJfu$Í Eágfupcel
BarrkovnÍ spojenÍ:
lČo:
DIČ:
Telebu
&ma.il:
Společ.uox jc *poaná v ohiďieabftt Ě'ď0Él' u Kqidďho soudtt v }Iradei l*ráIov 

' 
qddÍI c, vlo ka lolts.

V technick ch zÉlcŽitostoch:
Toleťon:
E-mail:

Lipenc ke pcovánÍ tÉsníoh hospod sk $b plán a lesn{ch horyodÉsk cb omw j. wg3lzHn073-Kl ze

tlnc t6.Í2"2013.
(dálo jenzh*ovi*l)

P sdmět r čel rmlowy

ffi*tovitet se alv.*arje dlob t ve sjodnmsdobĚ dÍlo;

komplatnÍtprgcovfo| teenfch nw oa*xr cli oenoy (dátajenJ.tlo) s plaeroetí 9t! |'t.|0t3!o tl.I2.2032 pro

prlr' i*e a ixcte ffiqbry vlaset$Íigny g es.Bcové v měc m rre 50 ,ba vo sprévBtÍI_ gení obcc s rozšítttou

i**u''o**r Ň*'rrr nrá oď*ogu. olj*lra**t s zcvr jo ádně a včas prgvedel]é dílo pevzít a uhradÍt

ilrotovitoU ssru smlwenoii uil Foyodmt: d*1*

Vymezenf za lzovacÍho obvodu
zin*'*rlobvgd.Nlmsť lď, klrv*u byl ryrnem míštrě p fuluštt Ín WgánW sŮábÍ spr&y les (dáte j n

s$L}'ktor aprasoYánÍLHo,zsdsl.
PÍsdĚ*Im* Yjfiěr* p*affikil *p*sa|leÍch do zpťtcoY*tr{ L$o lnl cga '1 160 }a.

P í rpracovánÍ,I'}to budo áotovÍtet posftlpwst v souladu so zákonprrr č" 289ll99í Sb'., o lcsÍch a o arrětrě

;;fr;ě''í *irrcry* zxoon (dále jen tg*ii zákon}, eákonem č. 1t4/l992 sb,, o oatrrarrě pkody.alaajtny'
;ydlffirl M* č' g*itggo Sb., o-tteoftt noryootxkarr pl*novánÍ {dáte jen prov{děcí lyhláškr) Dálc'se

"il"**l'rt"a' 
rreit n'unr'oť zdo ncrryjmo*ovan mÍ ff#rrsy' t*tr ec ry.racovánh daa souvisejt e$n!

iino z*a21ryni postupy, a ptu''g*i pnn*y objeána*pte. pri ryrc@ l dÍle bqdť tesgo+áno n* pípndné

znrěny právníďr p edpis "

Disitálnl daa budou 1pramvfuia v souladrr s iďortnačnÍn standarderrr in, ptatn m p}o fok 4racovánÍ

a piověena v IDC Ústavu pro hespodá kpu pravu teďl Brand s nad Labcm'

I .2"

rÍssto N#m štn n*d,sntraf$iu

Masrykovo nám' l04, 6'?5'7l N*měšť nad sslavou
Vladimír Měrks' $tsrssts
00?8996S
Cf;0028.99651

Lespro'jsl* v ,chodnf Čtch i's .on

Gočárovs 5,04, 500,'02 r*sdec .Královt
Ing' Pavel,,Sregor, jo&r:ntcl

Čson, fl.E. I{iadec Králové, č.1i.: I82 86? t30./ 030s
252,51431
C,Z2;525143 I

.t
*t

2.1.

2,2,

7,3,

2.4*



2,5..součástÍ dÍIa budou,následujfcí',ná.ls itorti:

Všeobecná čfut
Padrobné ,dajs pro porosty' psrostnÍ skupíny'a deviny {honpodáská kniha)

a)
b)
c)
d)
e)
t}

s)
h)
i)

ť

2kr
t paré

k)
t)

m)
n)
o)
p)

Podrobn* ooaj* pro por.Wt 3 po'rcrtnl ckuplny a d *!ny{h*"!polL sk{ kniha} pro oLH l pnré
Ploch:ová tabulka
Lesnieké mapy porostn,Í l: l0, ,00CI valné tist'y
LesnickÉ, m,nPY po:roetní trl: '1{} 0Íl(},sktáda'ně, foliované, Y rotlvigl m uo'brar'*n,f

P ehle,dová rnaptn kladu lis$
P e.hlcdová: mapn l ; ls s00 foliovaná v ss,uvislém zobrn. en.f

Pozemkov* mapa v rastru obrysové mapy v rně Ítku l l 5 000
Vlástnické $sparáfť' jej'ichŽ obsahern bude :

titutnÍ list dle v' běru s poučením pro vlastníke e ]p sdávacÍm pť$toko,lern

qypis z:hospodásk$ k"ihy {poďro:bny popis porost )
vypis z plochové tabutky (p ehledné sestavení p'loch)

vlastrická maPa (v ez lesnioké mapy v ťrpravě dlo dohody)
dls dohody mo#lost digitálnÍ p ed&rí ve Yybra$ém tv
Tištěné seznamy vlastnÍk , parcel n jednotek zákl*dního rozdělení lesa
Numerická 'a grafic]cá digitálni data LI{s
Nunrerická:n grafická digitální data LHo pro oLH
Digitáln{ parcelnÍ mapa
Di$ť*lní ccru*my vlartník 

' 
parccl e J,*dnotek rllklrdnlbo rozdětGnl |tlr ve formátu Excslna CD

sestava holin a lY|epŠenÍ, po'asty snryhěn m Yotv[IZD, &fra do 80la věhr, tn'ufrtÍ data dle nového
oatačenl' skupiny s'nán*em prolozavry'pmorxy, těžby na CD

qt Grranm bezplitučho,infornačnlbo*rvlsu
r) Do 3l. proaincc 2022 budou akccptovány Jcdnotllvé měny v osobě vlastnlka ncbo drubu pnzcmku
l) Dodánf konceptu dlla orgrlnu ochrany p lrody a zepracování p ipomínck

IJto brdou apncor*ny v [nadně prc jednot&ld v&n*tnÍky' sdru ené porosty mohou n t rytd our poure
ee eouhl*scm z*davatgl*a to |en v od vodnĚn ch p {pndtc[.

souělnngst ob'Jedr*tclc a zho ovitelc

P o dH aďy p e dan é obj e &l at e t en :

t l.r{aje*ovépgdktt& ryracgv,ané th{t]I, v iligitáln{ fomo ds 3i.lŽ"20al
. sšlbffit vlsltÉík& lc*as $rmortátn ' LI,{P do 31.12. 202t
. uámw npoŽadav$ vtgffil! te*a a da!sí*bsubjďn do 3l"3.2022
r PoÍadavkydotčen org{rr*seil npr*vy do 31.3. Ž022
r Náyrt na za axní les do kaeggri* lcs&ogkann tb a brfi zvlášurilro urĚ*ní do3l.3' 20ae

Zhotovitelmusí oznárrrit pedam ladavsteli jm{no konMÉto'tax&om $aov{dějfuího v*nkorryÍ Popis porosť&

v dmdarr ÚwmÍ včctnt mouitnttip kontsktu na něj, čff {Ůg$rq Ťesáb hédfuáeb- oe - do) a rdítO ft: .)' kde
bude v rilaném kalend&Ím t drr* prgbthat vcn&omÍ popis porolt (p!án} r to vždy v pondělí do i0 had nn tento

de ďd n Vs $t6jn &n bude amáffin í $fpadÍ odklon od:BHml v rrp$nulém s.duu. ozn*me*Í:probělrn*
buď pro ,ednictvfu slns ns č'i mnilu: l

Dobl ptn nf dí[l

Činnosti znb*psr4iÍcí zio ovenrÍ ffedn@ého díla hdou prováděny od podpisu této smlouvy až do pederi dÍla"

fuluvnÍ sffiily gE dohodly n& těshb'ffihtÉh plněnt
t gtáp& - do 3CI.9.2$!2 * ukoncc* vmkotmÍch pmqt' p*edal. pr'ooatÍmnleb v______________chtp k prověmt adavateli či
jlnpov cn osobě,

tt. @fi - dfi l0.1"Žile3 * ryr,arovánÍ po&l'ode h pbomínak' p,sdánl kaffi*lfio dlln k
posouzna{ aada$atsli ši j{m povšťwé o*6bě a rrylaaěnÍpipomfuelc

lII. Ú6pe - do 3&'*' t023 - ptbdárnÍ komplmě aracpvgn*hn dÍla vffiě *apracovnn eb pipmÍtrek z
provedon _eb konrrol" spulad s IÍl LII' včmě $wťáÉ LHe
ffi*dímqp v ron*idnr_s okslirfui v|asal}cy de t0 (*dssli} e 8d delcáďdigit*lilicb dat nar''garfÍďcb LI{P.

&orovit*tnarI vpmdlout lpÍněnÍm' nryoslytne_li mu o!}ednrtel souěirmogt Podl této smtoury. 0 dobu' po

lttrrou nepoďqffn* objedn*í soucinnost-nntnou k provdcrrÍ dlle, sg dofo plněnÍ pr'odluárje'

2,,p.ar'é

2,,ptrd
l parÉ
2ks
Iks
1 pa,rě

l paré
I pare
1CD
ICU
na.CD

2.6.

3.

3,1,

3,?,

{.

4.1 .

4.2,



5.

5.1.

5,.2.

5,,3,

5'.4.

5.5.

s.

6.1 .

6,2.

6.3.

6,,4,

?,

7.1,

7,2',,

7.3..

7.4,,

s.

8. l,

8,2,

Ccna dlls

E* ryngov,áttí dÍlr v lozs*bu u*gt{ÍÍ &trto s$nlnrvou se objedrxxe| zavl4ljo lfiplafit ibotovitÉli rm'h nl conu
určenou. doeo&uffm zp sobem na základě *jefuané *euy ze mtrnq$ jedno.tku' se.mž cgna z* m&nou
jtd'tod{ti jo qiodná*g Jeko pcvná po'celou dobu tt*lizace smlouvy * x}rrnqie vďkeré pr{co ,niuaé ke splnění
Ůčelu této smlo_uvya ve$kcrÉ nebdy ďrotovítele ryq$cné,s zpťacroť&tím dllapodle tém smlouty.

sjodnaná ccna *a rrĚrnou Jcdrrotku: za, t ha ak.utrčnd plo hr 4rapgYan h L'r',ICI *90'- trš[. b$7 D B.

P *dpkt{drnt eong la zprocov*ní LIto o p. dběĚ'' v mtre cs' tl 0 hr člnÍ pi pou$t{sjodnané ceny Í'
měmau j&o&u $6il 40{}r.. IG ( *lovy; B t sct šédésát osrrr tlsíc čtyi stn korlrn } b' DPI{.

$ku!ďná celkov{ cm* bpde stnnov,$ta jako násobek uvsd rté seny ze l ha Lt{o s gkutečné qÍÍečrlé plochy
v plocltové tabulce.

DPH budo. továnadlcplam c}rprávníchp*dpis ,

PlrtstnÍ podmÍnky.

T-azprwouánÍ d{la vrszsahu uÍťnr|tm pub smlouvou sc ob_.iednxol eavazrrje xplffi 
'howieli 

ffiluvní osnu
uďenor dohodnut m zpŮ*obcm ul základě šjsdnané aÉť'y za nn nlou jedrrotku' Bfičitnž acna ze měnrou
jeem je rje&tánn j*o povÍtá po colou do&u roeliuaco rmlorrr1y, n*Ív k pffplr*tnc a anlrmqi YGčl(eťé prá$Q
nu&é k splněnÍ. rlče|u ttto *rnlouyy a voškeré,ná*lady *rotovitete spojct!é sÉ zpťa{ováťtfui dlla pďlc této
snrlouvy.

Plntrbnf k*t*ndi

Ukončenl vmlrovnÍgh prací 2E4 000 t(č bez DPH.
Po p edárrí kompleErě zpracovaného dÍla a ově enÍ souladu dÍla s infomračnfin sbndardemr v Informaěnírr a
datovém cmnr (IDC} ÚHÚL . dopoě t na colkovou ploďru dÍla

Faknracc
Podkladan pro hretftr ctny za provďeité dÍlo ncbo johočást je ftI*mn vy*tavan* ahoto,dlalom"
rslrfura j splatná do ŽI dn ode dne doručeirÍ obje&rateli'

rdavntel Je org{nom stÉtnÍ *právy }e$' ajtrťujÍeÍ v zr*toupcnÍ st*tu 4rrcovánÍ LHo' ktoré hrrdÍ rÉt
($ t6' od*í J E'[k" !' 289tl99s sb. v plrtném zn nÍ) ubradí fektnry podle dotrodnutého *plátkovébo
kalendá o noprcdlcnE Fot ' co mu bndou Ítnanční pro*t edky ns r.*klrd Jsho podn ltu po *ytnuty
krajsk m adcm (v&a urt $ 47" odst 4 zálu ě. 289ll95 Sb. v phtném zněnf).

Kontrols ab$:dnatelom

Koutola dodržov&rí unlouvy a plrrěmí objemu pracÍ bude provád&ra fo1ou lonfuolnícb & .

Ťermtr konbobibo dno a místo jeho konárrí dohodrre o'bjednatd se z}rotovltolem nejméně r0 ' ÉBd
p?dpoktádď' m datcrn

osoborr oprárměnouk p'mvádĚnl konbol je pracourlk stáfrrí správy lM-

Z jednání kontnolnlho dno budc o$edrraÍelern vžďy po ízen písemn zápis'

otlrtoupmíod rmlauvy

Zbotovitel m žo ď smlouvy ďstoupit v p ípadě' že:
- objdnatel ani po p{Fgmué' upozorrrĚrrí nepggbduje pĚeb,nou souÚirnost uvedeipu v bodě 3. smlouly
_ objednatel do 30 dn po ptscnrx vyar* *rylať falďuru tak, j's&1vedono v bodě 6' smlourry'

i l-, !.

objedtr clm{!ilsodmtorvyodxoupitvÉ{padě,tp:,'u' .'''\
- rtrgtgvibl npurngárÍ ani po p{semrré v zvě provádět konťolu _,' :, & 

':,
- st'otovitpl neoffiant nedosarry {ffiěné pi konretaídr sp{ v:p,&g v q'd ltfit*
- zlrgtovltelbude vproďeatspnd*futmdllao vlcej{30 dlq ;,,''Ť 

j,:,

i, "t'i' i'+1..* ' 
*:ilon"

\r p _rprdě odstorrpcnrí od xntoury z vJše uveden clr d vod$"flrotovi$I:$eoa za*vstg{ :tÉčtrvánÍ sl$tpčně a

mirnb qmaložpn]ioh nárklsd vettrtti jaar'oho měsÍco oa riau gd$aupd t a zárovclÍ pM dÍlov odpovÍdqiích
ompmi rorycovmosti a vešker* p,o&la,ily.

3

8.3.



}' UiedaácÍ o $mluvnÍchpkutáeh

9.l. V případěu žc drgtovjtcl rredo&řt terrrrln před{ní dlla uvedqý v řl. {.ln zsw$rjc *e obJodnateli zaplatit smluvnÍ
poeuhr vs výši l{t0u 16! zakařdý den prodlenÍ.

9.2. v případě prodlenÍ o$odnatete * plac,cnfun opná.yučqýeh ftkBf" zavaaiie s* o$ednatel zaplatit snrluvní pokutu vs
$ši 0'05 Yo aakaždý derlproďIcnf'

l0. o!_tltnl ujed*ánÍ

10"I. objednatel i ďloÉovÍřet ss zavffiuji' že ob,éhďni & txhnické infonnacc, se kbrJlmí.,budou ab*mámeni
v souvišlo$ti se zpracován*n díla dle télo srrlouYy, n*ap'llsnpnÍ řeti}tl osCIbáfit bez plsemného souhiasu dotčenĚ
smny.

t0.2,. Jakékoli přodúnÍ podkladů a prrcí msai obj€duafctem a zliotovitalgn a naopak bude vŽdy doložrno písemným
eápisem.

lCI'3]. Fodklady přbďané objeďnatelcnr *rotoviteii k plnerí př€eř$ smlouvy hudou při přcdeí ďb vrácay qpět
objednateli"

l0.4. &sgs Yyžádryé ob"|ednatelern nad rárrec ptněrrí přcdměnr Éto smlcwy s *tqirc1 se činaostl pío dí,lo ntrtnýcli
a pořetnrýďr" biudou řešcny plsemnými dodatlq'/k této smlowř.

10.5. Měnit a doplňovat text_této smlouqy lzÉ }m fonnou písemných, pořadově čblorrarrých dodatků, podepsaných
oprárntĚn' ýtni aásapci ouou smluvttÍcl,r,*m-

l0.ó. Zlrotovitel se zavazuje na výanr objednatcle be4latrě odsnanit vady, které objedrratď {iistí přlkonrole práce
nebo po přcdá'!í,před'něft díl&,

10.7' Smlumí starry soulilasí s tlm, áe vešft'€# spo ly Ítéto vntourry budou řešit vzňJannou dohodou. Nebude-li to
mafué' spory ř*šÍ příNlt*ttý souiL

r0.8. Na dlto po*kytqir zhotovitsl 
'áruku 

po **hu dobu platnostl tj. do 3l"ll. 
'{xtÍ.l0.9. Uebs26ě''''''''''''''', so v plrrém rg'sahu c$rfiándl sB Eadá,YasJ atokutnetaď a rndóvacimi podlnkrkmri, vyjasnil si lleškerá

spomá ustnaovcnÍ a technické nejasnorti a pmhlašuj*' &'cp sad*ýgcfui pofuh i a,aa-dávtEí ilokumentacJ
souhlasl a respektuje jo.

ll. Íilvsreřmfl ustnnovgnÍ

1l'1. Na donrěovánl:pÍsemnosť ztrotoviteli m přÍměřeně pguřii€ $ 47 zába č. 99163 sb.' ob**aský soudn{ řád,
v platném znělr{.

tt.2. Účashlci této snlouvy prohlašr${; áo souhl*sl a jejťnr obatrgra a .Í:e nelyla 
'Úpúnň!'a 

v tísni ani ea jinak
nevýhodrrýcb padní'{nůÉ"

ll.3. Tato smlbtlva je vy,hotorrcnn vc ihrou stejnopiffi, znicM Jcdno vylrotor'enÍ oHrřÍ *hntovftet e jedno
objsdnfftet

1t.4. Smlouva nsbývá ťlčingosti dmm pedpisuoběrng *mluwími*fianapi.

l 1'5. t }zavftnÍ této smlouty za shw uvodenýeh nodmínok by..lo schválemo na **bůei :ndy 
'lrÍě"nm 

N$mňšť ngd oglnvou
ě.xnÚEL korrarré dne 4. l 0. 202 t nadpálÚVifuÍ většbou blgsů vil*ch člmů nndy měsn

Náměšť nad oslavoq ao.''. . *.11: .* .?.?.. ........

Za objednatele: Za ďrotoví*le:

a'iÍa

..i: 
t_

,.,,."'*,.,.'''vladimÍr 
Měrka'

.l ,

Ihg. Favcl Gregor


