
/ 

Smlouva o dílo Č.03/07/2018 
(§2586 NOZ) 

Smluvní strany: 

Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o. 
Se sídlem Vysoké Chvojno 82, PSČ 533 21 , okres Pardubice 
Zapsané v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8870 
IČO: 64826 121 
DIČ: CZ 648 26 121 
Bankovní spojení: KB Holice, č.ú . 19 - 2603250227/0100 
Zastoupené na základě plné moci p. Karlem Blažkem 
Dále j en zhotovitel 

a 

Město Holice 
Holubova J ,534 01 , Holice v Čechách 
IČO: 273571 
DIČ: CZ 00273571 
Bankovní spojení: 19 - 1628561/0100 
Zastoupená starostou Mgr. Ladislavem Effenberkem 
Dále jen objednatel . 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle usL § 2586 a násL občl!nského zákoníku tuto smlouvu o dílo: 

I. 
Předmět Smlouvy 

Předmětem této smlouvy jsou těžební a pěstební práce plánované na rok 2018 na lesním majetku 
objednavatele dle přiložené tabulky IProjekt na 2018/. Dále pak výkup dřeva na lokalitě OM 
z plánovaných těžeb /viz příloha Projekt na 2018/ 

Povinnosti zhotovitele 
Zhotovitel se zavazuje 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 výkupních 
lístcích, jejichž kopie obdrží objednavatel. 

Povinnosti objednavatele 
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nutnou součinnost potřebnou k naplnění předmětu 
této smlouvy. Objednavatel se dále zavazuje zaplatit za práce v souladu s článkem I1J. této smlouvy. Dále 
se objednavatel zavazuje uveřejnit Smlouvu v registru smluv v souladu se Zák. 340/201SSb. Smlouvu je 
objednavatel povinen uveřejnit před započetím plnění předmětu smlouvy, a to způsobem vylučujícím 
uveřejnění "důvěmých informací". 



II. 
Čas plnění 

Zhotovitel a objednavatel se dohodli na dokončení všech prací v lennínu do 2 1.12.2018. 

lIl. 
Cena díla 

Iviz příloha Projekt na 20181 

IV. 
Platební podmínky 

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

V. 
Způsob převzetí dodávky 

Zhotovitel předmět díla předá do 21 dnLLod dokončení prací formou písemného předávacího protokolu. 

VI. 
Jiná ujednání 

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně fonnou d?datků. 

VII. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu. 
Rozdělovník: lx objednavatel, lx zhotovitel 
Vysoké Chvojno, 2~ 1.20 18 

Zhotovj el: 

Lesní dr ŽSlVO 
Jýsoké Chv . o S.roo. 
D~~ 6121 

. 6'81 I" 

08 -02- 2018 ~ 0~AA fr 
................... 4'q,~~.~ ........ . 

Objednavatel: 

MĚSTO HOLICE 
Holubova čp . 1, 534 01 Holice 
TC 273 571 DIC CZ00273571 
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