SMLOUVA
o prodeji palivového dřeva formou samovýroby
č.: «číslo_smlouvy»
Obec:
Město Dobřany, náměstí T. G. M. 1, Dobřany
IČ:
00256552
DIČ:
CZ00256552
Bankovní spojení: 19-1223361/0100
variabilní symbol: 1032
Zastoupené - ve věcech smluvních:
Ing. Lenkou Tomanovou,
místostarostkou města Dobřany
- ve věcech technických:
Petrem Čabradou, lesním tel:730152451
jako prodávající na straně jedné
a
Jméno: «jméno_a_příjmení»

bytem: «adresa»

PSČ: «PSČ»

Telefon: «tel_číslo»
jako kupující na straně druhé
uzavírají dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu se
souvisejícími právními předpisy níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu tohoto znění:
Článek I.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je prodej a koupě palivového dřeva, určeného k samovýrobě v lesích
města Dobřany.
Vyznačené dřevo lesním se nachází v porostu:
__________________________________________
Článek II.
Závazky smluvních stran
1. Prodávající se zavazuje:
1.1. Při zavedení kupujícího na pracoviště a předání pracoviště, seznámit kupujícího se
způsobem přivolání pomoci při úrazu (s příp. telefonem a místem – místní název).
1.2. Seznámit kupujícího s podmínkami provedení zpracování a soustřeďování dříví.
1.3. Seznámit kupujícího s nejbližším místem, ze kterého lze přivolat pomoc.
1.4. Důležitá telefonní čísla:
 Hasiči
150
 Záchranná služba
155
 Policie ČŘ
158
 Tísňové volání
112
 Lesní města Dobřany 730 152 451
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1.5. Seznámit kupujícího s ceníkem a podmínkami pro samovýrobu.
1.6. Vystavit kupujícímu povolenku k vjezdu motorových vozidel, proti podpisu zapůjčit
klíč od lesních závor, pokud si ho kupující vyžádá (viz příloha č. 1)
2. Kupující se zavazuje:
2.1. Provádět veškeré práce na vlastní odpovědnost osobou způsobilou ke zpracování
dřeva, pokud tuto způsobilost nemá sám kupující, zejména průkaz pro práci
s přenosnou motorovou pilou.
2.2. Provést zpracování, soustředění a odvoz vyznačených potěžebních zbytků či
vyznačených stromů určených k prodeji a koupi dle čl. I. této smlouvy nejpozději do
posledního dne platnosti této smlouvy. Pokud tak neučiní, přechází dřevo dle čl. I.
zpět do vlastnictví prodávajícího, který s ním naloží dle svého uvážení.
2.3. Při provádění těžebních a dalších prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
dle čl. I.:
a) zajistit organizaci těchto prací, a to i u svých spolupracovníků tak, aby na
pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník, a aby v případě nevolnosti
nebo úrazu pracujících osob byla vždy zajištěna pomoc,
b) zodpovídat za osoby, které mu při práci pomáhají nebo je zaměstnává,
c) dodržovat zadaný bezpečný technologicky předepsaný pracovní postup,
d) dodržovat bezpečné vzdálenosti při těžbě nebo přibližování dříví,
e) zodpovídat za technický stav použitých strojů, nástrojů a nářadí a za vhodnost
ochranných pomůcek i u spolupracovníků. Zodpovídat za dodržení stanovených
technických revizí a údržby mechanizačních prostředků dle návodů k obsluze,
stanovených podmínek státního odborného dozoru a hygienických předpisů,
zodpovídat za výhradní používání biologicky odbouratelných olejů a
hydraulických kapalin.
f) zodpovídat za dodržení bezpečnostních a požárních předpisů a to i u svých
spolupracovníků,
g) zodpovídat za používání předepsaných pracovních oděvů a ochranných pomůcek
a být vybaven obvazovým balíčkem,
h) zodpovídat za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratí,
telefonního a elektrického vedení, produktovodů, o jejichž existenci je tímto
informován a životního prostředí, zdraví a majetku jiných osob.
i) při práci v obtížných prac. podmínkách a zvláště pak v obvodu dráhy, u
pozemních komunikací, značených turistických cest a tam kde může dojít k
ohrožení života či zdraví osob (§ 7, odst. 4, NV č. 339/2017 Sb.), dodržovat
podmínku kácet pouze za trvalého odborného dozoru, aby bylo zabráněno vstupu
osobám do ohroženého prostoru. Osoba pověřená dozorem se nesmí nacházet v
ohroženém prostoru káceného stromu či přibližovaného kmene (ohroženým
prostorem je kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné výšky káceného
stromu).
2.4. Provést na své náklady ošetření zpracováním nebo soustřeďováním dříví vzniklých
poškození kořenových náběhů a kmenů proti dřevokazným houbám (nejpozději do 6ti hodin od poškození). Neučiní-li tak, souhlasí kupující s provedením opatření na
jeho náklady.
2.5. Provést na své náklady úklid a úpravu vlastní činností poškozených přibližovacích
linek, svážnic a odvozních cest včetně skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému
opotřebení. Neučiní-li tak, souhlasí kupující s provedením opatření na jeho náklady.
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2.6. Provést likvidaci zbytků po zpracování včetně zbytků na skládkách, cestách a vodních
tocích způsobem dohodnutým s odpovědným pracovníkem. Neučiní-li tak, souhlasí
kupující s provedením oprav na jeho náklady.
2.7. Provést, vyžadují-li to důvodné okolnosti veškerá předem dohodnutá opatření proti
šíření lesních škůdců, podle pokynu zástupce prodávajícího ve věcech technických.
Neučiní-li tak, souhlasí kupující s provedením opatření na jeho náklady.
2.8. Zajistit splnění následujících provozních podmínek:
a) práce v lese budou probíhat v pracovním týdnu do 18:00 hod a v sobotu do 18:00
hod.
b) kupující vyrobí a koupí __________PRM
(minimálně 10 PRM, maximálně však 15 PRM/kalendářní rok)
c) dřevo bude použito pouze pro vlastní spotřebu a nebude přeprodáváno dalším
spotřebitelům.
2.9. Informovat lesního o každém příjezdu na zadané pracoviště a zahájení práce a
plánovaném odvozu. Odvoz palivového dřeva z lesa v délkách max. 1-2 metry
realizovat až po změření lesním.
2.10. Prokázat se během provádění prací a při odvozu vytěženého dřeva platnou smlouvou
o prodeji palivového dřeva samovýrobou, případně zabezpečit, aby se smlouvou
prokázala osoba, která bude pro kupujícího provádět těžební práce nebo odvoz dřeva.
2.11. Vrácení zapůjčeného klíče od lesních závor (pokud si ho kupující půjčil)
prodávajícímu nejpozději poslední den platnosti této smlouvy. Je zakázáno vytvářet
kopie klíče.
Článek III
Majetkoprávní vztahy
1. Množství zpracovaného dřeva, které je předmětem této smlouvy se bude pro potřebu
prodeje zjišťovat měřením a evidencí v místě, které určí zástupce prodávajícího ve věcech
technických.
2. Prodej dřeva je prováděn dle vzájemně dohodnutých cen, které určuje zástupce
prodávajícího ve věcech technických.
3. Měření dřeva a vystavení dodacího listu provádí zástupce prodávajícího ve věcech
technických, který dřevo zatřídí dle dohodnutých cen. Kupující podpisem dodacího listu
vyjadřuje souhlas se správností uvedeného množství prodávaného dříví a jeho cenou.
4. Cena za dřevo bude kupujícím uhrazena v hotovosti na pokladně města Dobřany nebo
převodem do data vystaveného na faktuře, která bude vystavena a zaslána e-mailem
(pokud nemá, tak poštou na adresu trvalého pobytu) na základě předloženého dodacího
listu potvrzeného zástupcem prodávajícího ve věcech technických.
5. Dřevo se stává majetkem kupujícího po uhrazení finanční částky stanovené v dodacím
listu a následně v účetním dokladu.
6. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem měření a jeho
zapsáním do dodacího listu.
Článek IV.
Ostatní podmínky smlouvy
1. Kupující se zavazuje dbát, aby svojí činností nezpůsobil škody na lesních porostech (i
přirozeném zmlazení) a ostatním majetku prodávajícího. V opačném případě souhlasí
s úhradou této škody dle platných předpisů.
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2. Případné změny v podmínkách, nebo obsahu této smlouvy, se řídí platnými právními
předpisy a v průběhu platnosti této smlouvy mohou být řešeny pouze písemnou dohodou
obou stran.
3. Práva a závazky vyplývající ze smlouvy nejsou bez projednání a odsouhlasení druhou
smluvní stranou přenosná na jiné subjekty.
4. Prodávající si vyhrazuje právo okamžitě zastavit činnost druhé smluvní strany
v případech, že tato činnost vede k porušení platných právních předpisů nebo ustanovení
této smlouvy. Ústní požadavek na zastavení činnosti musí být bez zbytečných průtahů
doplněn písemnou formou. Nesouhlas druhé strany nemá odkladný účinek. Právo druhé
strany na soudní rozhodnutí o neoprávněnosti zastavení činnosti a s tím související
náhrada škody tímto ustanovením není dotčeno.
5. Kupující prohlašuje, že nemá žádné nesplacené finanční závazky vůči městu Dobřany či
jím zřízeným subjektům. V případě zjištění, že má závazek vůči městu Dobřany, je to
důvod odstoupení od smlouvy. Kupující minimálně po dobu dvou let pak nemá nárok na
samovýrobu v lesích města Dobřany.
Článek V.
Smluvní pokuty
1. Za každý při těžbě nebo přibližování nenávratně poškozený strom, který není předmětem
této smlouvy, uhradí kupující prodávajícímu 100,- Kč.
2. Při neplnění čl. II., odst. 2.4 až 2.7, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši nákladů, které vzniknou plněním povinností za kupujícího, čímž není
dotčen nárok na náhradu takovýchto nákladů.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, která prodávajícímu
vznikla.
4. Při neplnění čl. II., odst. 2.8 b), je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu
ve výši 50,- Kč z každého neodvezeného PRM.
5. Za nevrácení zapůjčeného klíče od závor, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu
2000 Kč.
Článek VI.
Ukončení platnosti smlouvy
1. Platnost smlouvy končí uplynutím smluvního období nebo naplněním předmětu smlouvy.
2. Před uplynutím smluvního období může být platnost smluv ukončena:
a) dohodou obou smluvních stran;
b) zánikem jedné ze smluvních stran, úmrtím kupujícího;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy, bude-li naplněn některý z důvodů pro
odstoupení od smlouvy;
d) přechodem či převodem pozemků s porosty na jiného vlastníka.
3. Důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy může být:
a) zjištěná těžba nevyznačeného dříví nebo těžba mimo určené porosty;
b) škoda způsobená druhé straně v případě, že viník nezačne ihned s odstraňováním
následků způsobené škody;
c) poruší-li kupující závazek vyplývající z čl. II. bodu 2.2 až 2.11 a dále z čl. IV. bodu 1.
této smlouvy;
d) neuhrazení dohodnuté ceny za dřevo kupujícím v termínu dle článku III. odst. 4.
e) zjistí-li se, že prohlášení kupujícího dle čl. IV bod 5 je nepravdivé
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Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva vychází z Pravidel pro výrobu dřeva v LHC Městské lesy Dobřany, která
byla schválena na jednání Rady města Dobřany dne 29.01.2019.
2. Tato smlouva se vyhotovuje se ve 2 stejnopisech, přičemž po 1 výtisku obdrží kupující a
prodávající.
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od: _____________ do: _____________
4. Obsah této smlouvy může být měněn po oboustranné dohodě jen písemným dodatkem.
5. Kupující potvrzuje, že se seznámil s obsahem této smlouvy a zavazuje se jednotlivé
podmínky dodržet a zároveň prohlašuje, že prodávající splnil svůj závazek vyplývající
z čl. II. bodu 1 odst. 1.1 až 1.6 této smlouvy.
6. Pokud kupující poruší jakékoli ujednání této smlouvy, nebude mu ze strany prodávajícího
poskytnuto palivové dřevo v žádné formě po dobu dvou let.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran
Příloha: 1) Povolenka ke smlouvě o prodeji palivového dřeva formou samovýroby

V Dobřanech dne 29.01.2019

__________________________________
Prodávající
město Dobřany
Ing. Lenka Tomanová
místostarostka města Dobřany

V Dobřanech dne _________________

________________________________
Kupující
«jméno_a_příjmení»
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Příloha č. 1

Povolenka ke smlouvě o prodeji palivového dřeva
formou samovýroby č. «číslo_smlouvy»
Kupující: «jméno_a_příjmení»

má povolený vjezd do lesa a samovýrobu
PA LIVOVÉHO DŘEVA
v lesích města Dobřany
v porostu: ______________
v období od ______________ do:________________
Kupující převzal klíč od závory č. ____, dne_____________,podpis___________
Povolenka vystavena dne_____________

________________
podpis lesního
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