Zásady prodeje dřevní hmoty z lesů a zeleně města Blovice
(dále jen „Zásady“)
Účelem Zásad je zlepšení transparentnosti při prodeji dřevní hmoty z lesů a zeleně města
Blovice (dále také „prodávající“). Dalším cílem je dosažení optimálních tržeb za prodej
dřevní hmoty.
Prodej dřevní hmoty z mýtní a nahodilé těžby
Prodej je řešen obálkovou metodou nejvyšší podané nabídce ve vyhlášeném nabídkovém
řízení (web, e-mail). Nabídky prodejní ceny budou podány v zapečetěné obálce s nápisem
prodej dřevní hmoty v požadovaném termínu a čase v podatelně MěÚ Blovice osobně nebo
poštou. Prodejní cenou se rozumí prodej daného množství dřevní hmoty složeného na
skládce (lokalizace uvedena ve vyhlášeném nabídkovém řízení), odvoz si hradí kupující na
vlastní náklady. V nabídce bude vyplněna jednotková cena za 1m3 za každý druh dřeviny
samostatně a cena celková za celý prodávaný objem (cena bez DPH). Neprodleně po
skončení lhůty pro podání nabídek budou nabídky rozpečetěny a sestaven zápis z otevírání
obálek k tomuto účelu sestavenou hodnotící komisí. Po oznámení výsledků nabídkového
řízení dojde k podpisu kupní smlouvy (vzor v příloze Zásad) mezi městem Blovice jako
prodávajícím a vybraným uchazečem jako kupujícím, který nabízí nejvyšší nabídkovou
cenu, a k vystavení faktury kupujícímu. Po zaplacení faktury bude předmět prodeje vydán
kupujícímu.
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv nabídkové řízení zrušit bez udání důvodů.
Prodej vytěženého palivového dřeva
Prodej vytěženého hotového palivového dřeva (mix) na skládce Vlčice za cenu 600,-Kč/prm
(cena bez dopravy a DPH) v množství do 4 prm se prodává přímo vybranému zájemci ze
seznamu, který vede lesní.
Prodej formou samovýroby
Prodej dřevní hmoty určené k těžbě formou samovýroby za cenu 200,-Kč/prm (cena bez
DPH). Prodej je řešen v souladu se schválenými podmínkami pro zpracování samovýroby
v městských lesích města Blovice.
V případě dřevní hmoty je odpovědnou a kontaktní osobou lesní (Radek Šindelář, DiS., tel.
724 525 972).
Rada města Blovice schválila tyto Zásady na svém zasedání dne 11.7.2016, č.j.09869/16.
Tímto se nahrazují Zásady schválené Radou města Blovice 2.5.2016.

…………………………………
Jan Poduška
starosta města Blovice

..……………………………….
Ing. Michal Hodek
místostarosta města Blovice

Zásady prodeje dřevní hmoty z lesů a zeleně města Blovice
Příloha - Vzor kupní smlouvy na prodej dřevní hmoty

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
1. Město Blovice, IČ: 00256455, DIČ: CZ 00256455,
Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
zastoupené starostou města Janem Poduškou
na straně jedné jako „prodávající“

2. kupující, IČ: xxx, DIČ: CZXXX
adresa
zastoupené xxx
na straně druhé jako „kupující“
tuto

kupní

smlouvu

na prodej dřevní hmoty
(dále jen „smlouva“)

I.
Prodávající je vlastníkem dřevní hmoty dle specifikace uvedené v příloze smlouvy, dále jen „zboží“.
Zboží se nachází v katastrálním území xxx, přesné umístění zboží prodávající kupujícímu sdělil a
kupující prohlašuje, že jej zná.
Celkové množství prodávaného zboží je ve výši xx m3.

II.

Kupující prohlašuje, že si zboží důkladně prohlédl a zkontroloval jeho druh, stav
i množství.
Prodávající přenechává za úplatu zboží kupujícímu a ten jej přijímá „jak stojí a leží“.
Prodávající za těchto podmínek prodává zboží kupujícímu a ten je za těchto podmínek od
prodávajícího kupuje.

III.
Kupní cena byla stanovena dohodou obou stran v celkové výši xxx Kč bez DPH (slovy: xxx korun
českých).
Kupující uhradí kupní cenu bankovním převodem na účet prodávajícího č. účtu: 19-124361/0100 na
základě vystaveného daňového dokladu, a to nejpozději do 5 dní ode dne uzavření kupní smlouvy.

IV.
K dodání zboží dochází zaplacením kupní ceny zboží na bankovní účet prodávajícího, čímž
prodávající zároveň umožňuje kupujícímu se zbožím nakládat v místě jeho uložení a na kupujícího
přechází vlastnické právo ke zboží i nebezpečí škody na zboží.
S odvozem zboží smí kupující začít teprve po přechodu vlastnického práva. Odvoz zboží provádí
kupující na svůj náklad, nebezpečí a bez vlivu na placenou cenu zboží. Po odvozu zboží je kupující
povinen
místo
uložení
zboží
uklidit
od
zbytků
zboží
a odstranit všechna poškození zemního podkladu po uložení zboží a nakládce.
Smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany se
dohodly na tom, že smlouvu zveřejňuje prodávající.
V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními obecně závazných právních
předpisů, zejména občanského zákoníku.
V.
Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a její obsah je jim srozumitelný.
Smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, prosté všeho omylu, nikoli v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Tato kupní smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních stejné právní síly a účinnosti, z nichž po
uzavření smlouvy obdrží prodávající a kupující po 1 vyhotovení.

V Blovicích dne …………………….

………………………………………………..
Prodávající

Příloha: Specifikace dřevní hmoty – cenová nabídka

…………………………………………
Kupující

