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Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je vypracování lesních hospodářských plánů.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedene' vzáhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučne' právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlícenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít pro

účely dle obsahu této smlouvy, V rozsahu územně neomezeném a V rozsahu množstevně a časově

omezene'm ve vztahu krozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo

města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně veškerých příloh a dodatků bude V plne’m rozsahu

zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu

časově neomezenou.

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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čl. II.

Předmět

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k vypracování lesních hospodářských plánů (dále jen „LHP“)

dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 84/ 1996 Sb., o

lesním hospodářském plánování (dále jen „vyhláška č. 84/ 1996 Sb.“).

LHP budou vypracovány pro lesní hospodářské celky „Statutární město Ostrava I.“ a „Statutární město

Ostrava II.“ (dále jen „LHC“), nacházející se V majetku statutárního města Ostravy. Celkový

předpokládaný rozsah LHC činí cca 1120 ha a bude vzhledem k závazné technologii zpracování (dle

vyhlášky č. 84/ 1996 Sb.) upřesněn v průběhu zpracování. LHC jsou vymezeny pozemky určenými

k plnění funkcí lesa ve vlastnictví statutárního města Ostravy na území Moravskoslezského a Zlínského

kraje. Přehled katastrálních území včlenění dle jednotlivých LHC je uveden vpříloze č. 1 této

smlouvy. LHP budou platné pro období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2027.

Předmětem plnění je:

a) Realizace přípravných prací

- identifikace lesního majetku

- posouzení současného stavu

- navrh hospodářských souborů a rámcových směrnic hospodaření

- zpracování vlastnických podkladů, kontrola, zhotovení pracovních map

b) Zhotovení venkovních popisů porostů a návrhů hospodářských opatření

c) Zhotovení návrhu LHP

d) Zhotovení prozatímních výstupů (hospodářská kniha, porostní a obrysová mapa)

e) Provedení závěrečných kontrol, dokončení zpracování

1) Vyhotovení kompletních podkladů potřebných pro schvalovací řízení LHP

g) Zhotovení finálních výstupů LHP

Finální výstupy LHP:

- textová část ve 2 vyhotoveních v rozsahu dle vyhlášky č. 84/ 1996 Sb.

- hospodářská kniha ve 4 vyhotoveních ve vazbě a členění v rozsahu § 4 vyhlášky č. 84/1996 Sb.

(2 pare bez evidence, 1 paré s evidencí, 1 pare bez evidence v členění dle revírů)

- plochová tabulka ve 2 vyhotoveních obsahující veškeré náležitosti § 4 odst. 6 vyhlášky

č. 84/1996 Sb.

- digitální výstup se zobrazením (promítáním vrstev) parcelní a porostní či obrysové mapy

- digitální data LHP (komplet) na datovém nosiči

h) Zhotovení tisku mapových výstupů V soutisku s okolními maj etky

- lesnická mapa porostní M 1 : 10 000 ve 2 vyhotoveních (volné listy)

- lesnická mapa porostní M 1 : 10 000 nástěnná, oboustranně foliovaná V 1 vyhotovení

- lesnická mapa porostní M 1 : 20 000 nástěnná, oboustranně foliovaná v 1 vyhotovení

- lesnická mapa porostní M 1 : 10 000 skládaná, oboustranně laminovaná, v členění po jednotlivých

revírech (3 revíry) ve 3 vyhotoveních

- lesnická mapa obrysová M 1 : 10 000 V 1 vyhotovení

- hospodářská mapa s parcelní situací M 1 : 5000 v 1 vyhotovení (bez soutisku)

- organizační přehledová mapa s barevným rozlišením LHO a LHP V 1 vyhotovení

2. Předmět smlouvy bude zpracován v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací k veřejné zakázce poř. č. 39/2017 a

nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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čl. III.

Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti smlouvy.

2. Přípravné práce dle článku II. odst. 1 písm. a) smlouvy budou realizovány a objednateli předány do

31. května 2017.

3. Do 15. června 2017 proběhne základní šetření k LHP. Svolání základního šetření provede zhotovitel.

4. Venkovní popisy porostů a návrhy hospodářských opatření dle článku 11. odst. 1 písm. b) smlouvy

budou objednateli předány do 15. listopadu 2017.

5. Návrh LHP dle článku 11. odst. 1 písm. c) smlouvy bude objednateli předán do 30. listopadu 2017.

6. Prozatímní výstupy dle článku II. odst. 1 písm. d) budou objednateli předány do 20. ledna 2018.

7. Závěrečné kontroly, dokončení zpracování dle článku II. odst. 1 písm. e) smlouvy budou objednateli

předány do 31. ledna 2018.

8. Kompletní podklady pro schvalovací řízení kLHP dle článku II. odst. 1 pism. í) smlouvy budou

objednateli předány do 25. února 2018.

9. Finální výstupy dle článku 11. odst. 1 písm. g) a h) smlouvy budou objednateli předány do 30 dnů od

doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli.

čl. IV.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli podklady z katastru nemovitostí do 30. března 2017. Zpracování

pozemkových podkladů pro vyhotovení LHP vrozsahu určeném vyhláškou č. 84/1996 Sb. zajistí

zhotovitel. Termín posledních změn majetkových nebo jiných podkladů pro vyhotovení LHP se

stanovuje na 31. října 2017. Změny po tomto termínu budou předmětem dodatku smlouvy.

Zhotovitel předá objednateli do 30. dubna 2017 grafický podklad pro odsouhlasení majetkového

podkladu a rozdělení lesa a text zásad vyhotovení LHP včetně hospodářských souborů a rámcových

směrnic hospodaření (předběžná zpráva pro základní šetření), přičemž objednatel do 31. května 2017

odsouhlásí úplnost grafického majetkového podkladu zpracovaného zhotovitelem.

Do 31. prosince 2017 předá objednatel zhotoviteli údaje o těžbách, provedených po ukončení

venkovních prací, včetně zákresu nově vzniklých holin.

Podklady pro zohlednění mimoprodukčních funkcí lesa a podklady k vymezeným územním systémům

ekologické stability (kategorizace, oblastní plány rozvoje lesů, plány péče, schválený územní systém

ekologické stability, atd.) zajistí zhotovitel na základě pověření objednatele.

Dílo bude zhotoveno V kvalitativní urovni odpovídající stavu předaných podkladů a sjednaným

termínům. Zápracování nových poznatků a skutečností zjištěných v průběhu zhotovení díla, především

pak změn vlastnických poměrů po sjednaných termínech, je věcí následné dohody obou smluvních

stran.

čl. V.

Provádění díla

1. LHP bude zhotoven souladu s lesním zákonem, vyhláškou č. 84/1996 Sb. áaktuálním informačním

standardem lesního hospodářství (dále jen „IS LH“) schváleným Ministerstvem zemědělství pro LHP

a lesní hospodářské osnovy tak, aby splňoval podmínky pro přidělení dotací v platném znění.

2. LHP bude zhotoven v souladu s veškerými právními předpisy, zejména se zákonem č. 114/1992 Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozděj ších předpisů.

3. Při zhotovení dodrží zhotovitel zásadu souvislého zobrazení a zajistí dosažitelnou návaznost na

zhotovované lesní hospodářské plány a lesní hospodářské osnovy V rámci zařizovaných LHC.
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Dílo bude zhotoveno digitálně s digitálními i tištěnými výstupy, pozemky budou tvořit samostatnou

vrstvu. Numerická a grafická data budou předána ve výměnném formátu a struktuře IS LH. Grafická

data budou rovněž předána ve formátech Arclnfo (*.shp) a TopoL, textové části budou předány ve

formátech Microsoft Word a Microsoft Excel

5. Analogové výstupy budou zhotoveny V souladu s vyhláškouc 84/ 1996 Sb takto:

textová část bude plně V rozsahu dle § 3 vyhláškyc 84/1996 Sb.

— hospodářská kniha s podrobnými udaji pro porosty, porostní skupiny a etáže bude plně

V rozsahu dle § 4 odst. 1 dle vyhlášky č. 84/1996 Sb. (formální upravu si objednatel vybere

z možností nabízených softwarovým prostředím),

- plochová tabulka bude plně V rozsahu a obsahu dle § 4 odst. 6 vyhlášky č. 84/1996 Sb.

6. Pozemky určenými kplnění funkcí lesa jsou pozemky uvedené v § 3 lesniho zákona. Venkovním

šetřením budou pozemky určené k plnění funkcí lesa rozčleněny dle skutečného stavu na druhy

vymezené v § 3 lesniho zákona s přihlédnutím k § 1 vyhlášky č. 84/1996 Sb.

7. Pozemkovými podklady jsou:

- soupis pozemků určených k plnění funkcí lesa určených k zařízení,

- digitálně zpracovane katastry z podkladů katastru nemovitostí,

- mapy katastru nemovitostí.

8. Rozdělení lesa bude dvoustupňové, tvořené odděleními a dílci. Jednotky rozdělení lesa budou vylišeny

takto:

- oddělení budou označena arabskými číslicemi, dílce velkými písmeny, porosty budou založeny

pouze V databázi, označeny jednotně „a“ a v knihách nebudou zobrazeny

- porostní skupiny budou označeny číselnými indexy dle věkového stupně, více skupin V rámci

věkového stupně bude rozlišeno indexy a — z, etážové porosty budou označeny zlomky čísel

věkových stupňů vylišených etáží

9. Statistické zjišťování zásob nebude prováděno.

10. Odhad zásob bude proveden dle taxačních tabulek ÚHÚL 1990, modřín 1991, s bonitací na absolutní

výškové bonity.

11. Těžba předmýtní bude navržena do porostů a její celková výše bude stanovena jako součet předmýtní

těžby umístěné a předpokládané těžby nahodilé.

12. Těžba mýtní bude umístěna modelově ve všech porostech ve výši dane těžebními procenty, podle

parametrů příslušných hospodářských souborů. Adresně pak bude umístěna V porostech, kde to přímo

vyžadují ustanovení vyhlášky č. 84/1996 Sb.

13. Při zhotovení díla budou uplatněny konkrétní požadavky objednatele pro zohlednění mimoprodukčních

funkcí lesa, a to V rámcových směrnicích a návrzích hospodářských opatření.

14. Chybějící typologickou klasifikaci doplní zhotovitel.

15. Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění této smlouvy bez souhlasu

objednatele.

čl. VI.

Zastupování objednatele

1. Zhotovitel se zavazuje na základě plné moci udělené objednatelem V příloze č. 2 této smlouvy předložit

příslušnému orgánu státní správy lesů v zákonném termínu (do 60 dnů po ukončení platnosti

předchozího LHP) předepsané podklady pro schvalovací řízení a vyrozumí písemně objednatele, že tak učinil.

Na základě plné moci udělené objednatelem V příloze č. 2 této smlouvy bude zpracovatel zastupovat

objednatele ve všech jednáních ve spoj itosti se schvalováním předloženého LHP a vyřízením souhlasů

k využití grafických dat pro soutisk lesnických map s majetky vlastníků navazujících lesů nebo

pořizovatelů LHO.
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čl. VII.

Misto plnění

Místem plnění jsou pozemky určené kplnění funkcí lesa V majetku statutárního města Ostravy a to

V katastrálních územích, uvedených V příloze č. 1 této smlouvy.

čl. VIII.

Předání díla

 

 

 

3. Předání a převzetí jednotlivých částí dokončeného díla dle čl. II. této smlouvy bude provedeno osobně

v sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava, odbor

ochrany životního prostředí.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a

převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

čl. IX.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH/1ha DPH/1ha Cena vč, DPH/1ha

Cena za 1 ha LHP 447,- Kč 93,87 Kč 540,87 Kč

     
DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena bez DPH uvedená v čl. IX. odst. 1. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platí po

celou dobu účinnosti smlouvy. Ke změně ceny díla dle bodu 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze

na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. 11. této smlouvy nebo

v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

. Celková cena za provedené dílo stanovená za předpokládaný rozsah zařizovaných LHC (tj. 1120 ha)

činí:

Cena bez DPH 500 640,— Kč

DPH 21% 105 134,40 Kč

Cena celkem včetně DPH 605 774,40 Kč

Skutečná celková cena díla bude stanovena jako součin jednotkové ceny a skutečného rozsahu díla.

Vyúčtování skutečné celkové ceny díla bude provedeno v rámci fakturace posledního dílčího plnění díla.

. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. 11 této smlouvy.

Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce, služby, dodávky a jiné náklady nutné a účelně

vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

. Smluvní strany se dohodly, že doj dé—li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.
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čl. X.

Platební podmínky

9.

1. Zálohy nej sou sjednány.

2.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

. Vsouladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech

uvedených V odst. 17 tohoto článku smlouvy.

. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel fakturu, která kromě náležitostí stanovených pro daňový doklad

dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P17V00000039,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele,

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor

ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy),

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací v členění dle jednotlivých LHC,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

objednateli. Stejná doba splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných

plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj .).

Doručení faktur zhotovitel provede osobně proti podpisu zastupce objednatele nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky V souladu s § 221 zákona č. 134/2016

Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města

Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další

postup plnění smluvních závazků, včetně nutných uprav smluvních vztahů.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce provádí v rozporu s touto smlouvou.

10.Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude—li nepravně vyúčtovana cena nebo nesprávně

uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu přenesení

daňové povinnosti) nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před

uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře

vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží

opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury obj ednateli.

11.Faktury budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

učetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č.

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění.

12.0bjednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

13.Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.
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14.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli je splněn

závazek objednatele uhradit v této smlouvě sjednané ceny a odměny.

15.V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 14 a druhá a třetí věta odst. 13 tohoto

článku neužijí.

16.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

17.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání přípravných prací v požadovaném rozsahu dle čl. 11., odst. 1, pism. a) smlouvy bude

zhotovitelem vystavena faktura na částku: 100 000,— Kč bez DPH, 21 OOO,— Kč DPH, 121 000,- Kč

celkem vč. DPH.

b) po předání venkovních popisů porostů a návrhů hospodářských opatření v požadovaném rozsahu a

dále předání návrhu LHP dle čl. 11., odst. 1, pism. b) a c) smlouvy bude zhotovitelem vystavena

faktura na částku: 250 OOO,- Kč bez DPH, 52 500,- Kč DPH, 302 500,— Kč celkem vč. DPH.

c) po předání prozatímních výstupů, provedení kontrol, dokončení zpracování a předání kompletních

podkladů pro schvalovací řízení k LHP v požadovaném rozsahu dle čl. 11., odst. 1, pism. d), e) a f)

smlouvy bude zhotovitelem vystavená faktura na částku: 50 OOO,— Kč bez DPH, 10 500,— Kč DPH,

60 500,— Kč celkem vč. DPH.

(1) po úplném dokončení díla v požadovaném rozsahu dle čl. 11., odst. 1, pism. g) a h) smlouvy bude

zhotovitelem vystavena faktura na zbývající částku celkové ceny za provedení díla, a to v jeho

skutečném rozsahu.

čl. XI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele zvadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí finálního díla objednatelem. Zhotovitel započne

s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se

smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí

prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě

uplatnění práva z vadného plnění.

4. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné

výši uhradit.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
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6. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu vrámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stej né délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy.

čl. XII.

Sankční ujednání

1.

2.

S
"

Při nedodržení technologických termínů mohou obě smluvní strany uplatnit smluvní pokutu ve

výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

V případě, že nebude objednatelem uhrazena faktura V době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný

případ.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má

právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

čl. XIII.

Závěrečná ujednání

1.

!
“
.
“

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města svým usnesením

č. 06019/RM1418/87 ze dne 21.3.2017, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy kveřejne zakázce malého rozsahu označené „Zpracování lesních hospodářských plánů“,

poř. č. 39/2017.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití, ustanovení § 1765 OZ,

ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IX. odst. 6. a čl. IX. odst. 3,

věty druhé této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných

elektronických zpráv.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může v případě

rozhodnutí insolvenčního soudu otom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou

výpovědí bez výpovědní doby, výpověd? je účinná doručením zhotoviteli.

Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění

nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel může dále závazek

ze smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit V případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2. ZZVZ.
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9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Smluvní vztah lze ukončit písemnou

dohodou.

10.Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti splněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

11.Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

12.Ukáže—li se některé zustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

13.Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmitne či jinak

znemožní.

14.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

15.Za objednatele je oprávněn jednat ve věci závazkových vztahů touto smlouvou založených vedoucí

odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec

zařazený do odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

16.Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

17.Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. l — Vymezení LHC

Příloha č. 2 — Plná moc

  

  

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 28.3.2017 Datum: 23.3.2017

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Mgr. Kateřina Šebestová Ing. Petr Ratislav

náměstkyně primátora předseda představenstva

na základě plné moci
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Příloha č. 1 ke sml. č. objednatele: 1014/2017/OŽP/VZKÚ

Počet listů: 1

Vymezení zařizovaných LHC

1) LHC „Statutární město Ostrava 1.“ na území Moravskoslezského kraje

Pozemky určené kplnění funkcí lesa ve vlastnictví statutárního města Ostravy V katastrálních územích:

Bartovice, Bobrovníky, Dubina u Ostravy, Heřmanice, Horní Datyně, Hošťálkovice, Hrabová, Hrabůvka,

Hrušov, Klimkovice, Koblov, Krásná pod Lysou horou, Krásné Pole, Mariánské Hory, Martinov

ve Slezsku, Michálkovice, Nová Bělá, Nova Plesná, Nová Ves u Ostravy, Polanka nad Odrou, Poruba,

Poruba—sever, Proskovice, Přívoz, Pustkovec, Radvanice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Stará Plesná, Stará

Ves nad Ondřejnicí, Svinov, Třebovice ve Slezsku, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou, Zábřeh-

Hulváky, Zábřeh-VŽ

2) LHC „Statutární město Ostrava 11.“ na území Zlínského kraje

Pozemky určené kplnění funkcí lesa ve vlastnictví statutárního města Ostravy v katastrálním území

Solanec pod Soláněm
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Příloha č. 2 ke sml. č. objednatele: 1014/2017/OŽP/VZKÚ

Počet listů: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo č. 1014/2017IOŽPNZKÚ

Zmocnitel (0bjednatel): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Mgr. Kateřinou Šebestovou, náměstkyní primátora.

Zmocněnec (zhotovitel): Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s.

sídlo: Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

ICO: 25351079

zastoupena: Ing. Petrem Ratislavem, předsedou představenstva

1. Zmocněnec bude jménem a na účet zmocnitele:

a) zastupovat zmocnitele při jednáních a ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

ve spojitosti se schvalováním předložených lesních hospodářských plánů a zařazením lesů do

kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení, kzajištění potřebných podkladů, povolení a

rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za zmocnitele písemnosti. Způsob

projednání musí být odsouhlasen oprávněným zástupcem zmocnitele.

b) zastupovat zmocnitele při vyřízení souhlasů k využití grafických dat pro soutisk lesnických map

s majetky vlastníků navazujících lesů nebo pořizovatelů lesních hospodářských osnov.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do

ukončení schvalování lesních hospodářských plánů pro lesní hospodářské celky „Statutární město

Ostrava I.“ a „Statutární město Ostrava II.“.

V Ostravě, dne: 28.3.2017

 

za zmocnitele

Mgr. Kateřina Šebestová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě, dne: 23.3.2017

 

za zmocněnce

Ing. Petr Rátisláv

předseda představenstva
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