Kupní smlouva
uzavřená podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Evidenční číslo smlouvy kupujícího:
Evidenční číslo smlouvy prodávajícího: O600220003
I.
Prodávající:
Název:
Adresa sídla:
Statutární orgán:

Smluvní strany
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu:
Zástupce oprávněný k podpisu:
Oprávněná osoba:

Závod Jablonec nad Nisou,
Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
XXXXX, ředitel závodu
XXXXX, vedoucí PS, tel.: XXXXX
XXXXX, úsekový technik, tel.: XXXXX

IČ:
DIČ:
Obchodním rejstřík:

70890005
CZ70890005
Krajský soud v Hradci Králové oddíl A, vložka 9473

Jako prodávající na straně jedné (dále jen „prodávající“)

Kupující:
Název:
Adresa sídla:
Statutární orgán:
Osoba oprávněná k podpisu:
Oprávněná osoba:
IČ:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:

Hořická lesní, s.r.o.
Bříšťany 22, 508 01 Hořice
Draštík Miroslav
XXXXX
XXXXX
28831276
CZ28831276
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31708

Jako kupující na straně druhé (dále jen „kupující“)
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II.

Předmět smlouvy

1.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka kupujícího ze dne 10.6.2022, podaná na základě
„Oznámení o výběrovém řízení č. VŘ/01/M/2022/1/HK a jeho podmínkách„ ze dne 30.5.2022.

2.

Prodávající se touto smlouvou zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě a umožní mu
nabýt vlastnické právo k předmětu koupě. Kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme
a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

3.

Předmětem koupě je dřevní hmota (topol) z lokality Roudnice v k.ú. Roudnice v sortimentu:


Objem kulatiny 91,16 m3 (délky 4m s nadměrkem) - kód ceníku prodávajícího - 9VC0656



Palivové dřevo 48 m3 (délky 4m) – kód ceníku prodávajícího - 9VC0668

Předmět koupě (dřevní hmota) je umístěn na pozemku p.č. 2302/1 v k.ú. Roudnice. Pozemek je
ve vlastnictví státu a má na něm právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik. Místo je přístupné
cestou z obce Roudnice směrem na Kratonohy.
Podmínkou prodávajícího je úklid pozemku po odvozu dřevní hmoty.
III.
4.

Cenová ujednání

Pro uvedený předmět smlouvy smluvní strany sjednávají cenu ve výši: 110 677,- Kč. Slovy:
stodesettisícšestsetsedmdesátsedm korun českých.
- Cena za 91,16 m3 kulatiny délky 4m s nadměrkem (9VC0656)

… 88 944,- Kč bez DPH,

- Cena za 48 m3 palivového dřeva nižší kvality (9VC0668)

… 21 733,- Kč bez DPH.

5.

Prodávající, jako plátce DPH, připočítá k této částce DPH v platné výši podle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.

Prodávající vystaví po oboustranném podpisu smlouvy do 15 kalendářních dnů zálohový list se
splatností 14 dnů. Po uhrazení zálohového listu prodávající vystaví daňový doklad do 15
kalendářních dnů po připsání částky na jeho účet. Při prodlení uhrazení zálohového listu se
sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.

Předmět koupě bude kupujícímu předán na základě zaplacení zálohového listu na účet Povodí
Labe, státní podnik a „Předávacího protokolu“, podepsaným oprávněnými osobami prodávajícího
a kupujícího.

8.

Daňový doklad bude obsahovat náležitosti ve smyslu ustanovení §28 a §29 stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Kupující je oprávněn vrátit vadný daňový doklad prodávajícímu, a to až do lhůty jeho splatnosti.

9.

Cena obsahuje ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu smlouvy včetně
veškerých nákladů nutných na řádné splnění předmětu koupě.

10. Dopravu, nakládku předmětu koupě a úklid pozemků si zajistí kupující na vlastní náklady a tuto
skutečnost zahrne do ceny předmětu koupě.
IV.

Termín plnění

11. Termín vyklizení skládky je do: 30.7.2022
12. Termín pro ukončení odvozu předmětu koupě včetně úklidu dotčených pozemků je závazný. Jeho
změna je možná pouze písemným dodatkem v případě nepříznivých klimatických podmínek
na základě návrhu kupujícího a po odsouhlasení prodávajícím.
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13. Za nedodržení termínu vyklizení skládky a uklizení dotčených pozemků se sjednává smluvní
pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
V.

Místo plnění

14. Místem plnění je pozemek p.č. 2302/1 v k.ú. Roudnice.
15. Prodávající bude kontrolovat předání předmětu koupě prostřednictvím oprávněné osoby, kterou je pro tuto
akci určen úsekový technik XXXXX tel.: XXXXX.
16. Kupující vyzve oprávněnou osobu prodávajícího k předání a převzetí emailem na adresu XXXXX a
XXXXX, nejpozději 7 pracovních dnů před možným odvozem předmětu koupě.

17. Odpovědnost za ztráty nebo poškození předmětu koupě přejímá kupující po převzetí v místě
plnění.
18. Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných specifikací.
VI.

Závěrečná ustanovení

19. Právní vztahy touto smlouvou vysloveně neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
20. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran po dohodě o celém jejím
obsahu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
21. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil
smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv)
v platném znění.
22. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemným projevem obou smluvních stran na
návrh některé smluvní strany.
23. Smlouva je vystavena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Kupující obdrží
jeden výtisk a prodávající obdrží po dvou výtiscích.

Prodávající
V Hradci Králové
dne…………………

Kupující
V……………………..
dne …………..

…………………………
XXXXX
ředitel závodu Jablonec nad Nisou

…………………………
XXXXX
jednatel
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