
fC'i Kopie předána účíárné 
dne ^SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb., Obchodního zákoníku ve znčni pozdějSich zmčn a doplňků_______

Článek I.
Úvodní usíanovení

Smluvní sírany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají jako projev oboustranné vůle 
spolupracoval při provádění níže uvedeného díla v souladu s ujednáním ve smlouvě 
uvedeném a zásadami poctivého obchodního styku.

Článek II.
Smluvní strany

Obieduaíel: Město Žamberk
se sídlem v Žamberku, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk 
Zastoupené starostou města Mgr. Tomášem Kalousem 
IČO: 279846
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Žamberk 
Č.Ú.: 27-1321320309/0800

Zhotovitel: firma TS ŽAMBERK s.r.o.
se sídlem v Žamberku, Zemědělská 1052, 564 01
Zastoupená
IČO: 25998218

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, pobočka Pardubice, oddíl C, vložka 19047

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Název zakázky:

„Smlouva o převzetí vybraných druhů odpadů z Města Žamberk a specifikace 
podmínek při provozování zařízení CNO DIouhoňovíce“

Článek m.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je převzetí níže vybraných druhů odpadů od občanů Města 
Žamberk a dále pak odpady vznikající ve městě. Jedná se převážně o odpady 
vznikající při údržbě města, z veřejné městské zeleně, ze svozů bioodpadů z 
domácností, dovozem odpadů od občanů města, apod. Specifikace podmínek při 
provozování zařízeni Centrum nakládání s odpady v Dlouhoňovicích (dále jen „CNO 
Dlouhoňovice^) je souhrn nároků objednatele na provozovatele uvedených v článku 
V,, odstavci 2. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede služby spojené 
s převzetím odpadů, za jejichž původce se považuje objednatel a k jejichž převzetí 
vlastní zhotovitel příslušná oprávnění. Dle vyhlášky MŽP č. 38I/200I Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů se jedná o tyto odpady: viz 
příloha smlouvy č. 1

(2) Zhotovitel je oprávněn dočasně nebo úplně zaslavit přijímání odpadů v případě, že 
nastanou okolnosti, které objektivně znemožni dodržoval při převzetí odpadu 
ustanovení platných provozních řádů, souhlasů a oprávnění, které byly zhotoviteli 
schváleny, resp. vydány příslušnými orgány státní správy. Pokud nastanou tyto 
okolnosti je zhotovitel povinen neodkladně informovat objednatele.
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(3) Objednatel je oprávněn prováděl kontrolu plnění předmělu léto smlouvy a požadovat 
řádné plnění veškerých čimiostí, které jsou předmětem této smlouvy, v odpovídající 
kvalitě, včas a dle ostatních stanovených podmínek této smlouvy.

Článek IV.
Rozsah služby

(1) Zhotovitel je oprávněn na základě rozhodnutí č.j.: 44653-3/2007/OŽPZ/KÚ vydaného 
KÚ v Pardubicích dne 22.10.2007 provozovat zařízení ke sběru a výkupu a využívání 
odpadů v CNO Dlouhoňovice jako osoba dle § 12 odsl.3 zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech”). Je tedy pro 
objednatele jako původce odpadu oprávněnou osobou pro převzetí odpadů dle zákona 
o odpadech.

(2) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli služt)u spojenou s přepravou odpadu 
kategorie O a převzetím odpadu kategorie O.

(3) Zhotovitel vede evidenci dle požadavků stanovených zákonem o odpadech a 
])]ováděcich předpisů. Odpady dovezené do zařízení (mimo stavebních odpadů) 
individuálně občany města Žamberka, budou zváženy a do evidence zavedeny pod 
hlavičkou Města Žamberk. Do poznámky je uvedeno příjmení občana popřípadě 
odkud odpad pochází. Odpad, který je na CNO Dlouhoňovice dovážen z údržby 
města, je také zvážen a do poznámky je uvedeno, jak odpad vznikl, popř. z které části 
Žamberka pochází (např. větve z prořezávky Havlíčkovo nábřeží).

(4) Vyslavené vážní lístky budou předávány objednateli 4x do roka, vždy po ukončení 
čtvrtletí.

článek v.
Závazky smluvních stran

(1) Závazky objednatele:

(a) dle podmínek výběrového řízení z r. 2007 se objednatel zavazuje k dodávce nejméně 
350 t biologicky rozložitelných komunálních odpadů (z veřejné zeleně, sběr 
z doinácnoslí) z katastru města za rok,

(b) podpořit poskytovatele v rámci svých možností při získávání vstupních surovin na 
CNO Dlouhoňovice,

(c) v případě, že objednatel přiveze odpad, kteiý' není předmětem této smlouvy a Je 
v rozporu s oprávněním, které má zhotovitel na převzetí odpadu, nebude od něj tento 
odpad převzal,

(d) jednou ročně dokladovat zhotoviteli původ a druh odebraného odpadu formou 
Základního popisu odpadu, popř. Čestného prohlášení.

(e) v případě, že si zhotovitel v průběhu trvání smluvního vztahu vyžádá další dokumenty 
dokládající charakter odpadu (např. výsledky testu vyluhovatelnosti, protokol o 
vyloučení nebezpečných vlastností odpadu apod.). je povinen tyto dokumenty 
zhotoviteli předložit.

(2) Závazky zhotovitele:

(a) dle podmínek výběrového řízení zr. 2007 zpracovat ročně 2750 t vstupních surovin 
(pro kompostárnu a recyklační plochy),

(b) dodat z vlastních zdrojů, svého sběru a obchodních aktivit zbývající suroviny potřebné 
k naplnění projektované kapacity.
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(c) dle podmínek výběrového řízení z r. 2007 zajistil provoz akiunulačních jímek v areálu 
CNO Dlouhoňovice v souladu s projektovou dokumentací a v souladu s nároky na 
životní prostředí, dále zajistit 2x ročně sečení travnatých ploch,

(d) po dobu pěti let od zahájení provozu CNO Dlouhoňovice, tzn. do 31.12.2012 neměnil 
bez souhlasu objednatele účel využití zařízení, konzultovat případné možnosti dalšího 
využití zařízení (hlavni účel zůstane zachován); případné změny mohou smluvm' 
strany provádět jen na základě písemných dodatků k této smlouvě,

(e) převzít od občanu, kteří se prokáží, že jsou občany města Žamberk pouze odpady 
kategorie O uvedené v této smlouvě nebo jejích dodatcích,

(f) odpady, které jsou předmětem smlouvy, převzít ve zhotovitelem stanovené provozní 
době, Ij, každé pondělí a středa 7.00-11.00 hodin a 11.30 - 15.00 hodin; případně po 
dohodě se zhotovitelem i v jim stanovené době,

(g) pro každý odpad převzatý k využití vystavit doklad (vážní lístek) s uvedením jména a 
příjmení osoby, která odpad dovezla, SPZ vozidla, které odpad přepravilo, data, času, 
hmotnosti a kategorie a katalogového čísla odpadu,

(h) od okamžiku převzetí odpadu nést veškeré poviímosti původce vyplétající ze zákona 
o odpadech, přičemž za okamžik převzetí odpadu se považuje vyložení odpadu 
z dopravního prostředku,

(i) vést evidenci o druhu a množství odpadů předaných k dalšímu využití, v souladu se 
zákonem o odpadech, jejichž využití je sjednáno touto smlouvou,

(i) předkládat vedenou evidenci objednateli 4x ročně, vždy nejpozději do 15 dnů po 
skončení příslušného kalendářního čtvrtletí, kterého se evidence týká. Předávaná 
evidence bude zhotovitelem vedena lak, že z ní bude patrná produkce odpadů, jejichž 
odstranění, resp. využiti je sjednáno touto smlouvou.

Článek VI.
Platební vztahy a způsob úhrady

(1) Cena odpadů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy je 0,- Kč/t převzatého odpadu 
z údržby města a od občanů města Žamberk.

(2) K úliradě platby tedy nedochází.

Článek VII.
Platnost smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Článek VJII.
Vyšší moc

(1) Když nastanou okolnosti vyšší moci, jsou účastníci této smlouvy částečně nebo úplně 
zproštěni závazků z této smlouvy a o tomto jsou povinni do tří dnů druhou smluviú 
stranu informoval doporučeným dopisem.

(2) Za vyšší moc se považuje událost mimo kontrolu zhotovitele nebo objednatele, kterou 
nelze předvídat a která nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany zhotovitele nebo 
objednatele. Takové události mohou b}1 zejména živelné poliromy, vojensko-politické 
události, války, požáry, povodně, sněhové kalamity, epidemie, karanténní opatření, 
dopravní embarga apod.

Článek IX.
Ostatní ujednání

(1) Návrh na změnu nebo doplnění smlouvy může podat každá ze smluvních stran pouze 
písemnou fonnou. Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy vyžadují dohodu obou



smluvních stran učiněnou písemnou formou. Dodatky budou číslovány a řazeny 
chronologicky za sebou.

(2) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
obchodního zákoníku.

(3) Tato smlouvaje sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom.

(4) Smlouvu lze ziOJšit písemnou výpovědi danou kteroukoliv ze smluvních stran. 
Výpovědní Jhůta činí šest měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
vypovězení smlouvy.

(5) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

(6) Nabytím účinnosti léto smlouvy zaniká platnost a účimiost smluv uzavřených mezi 
objednatelem a zhotovitelem ve stejné věci (mimo smlouvy o nájmu uzavřené dne 
5.9.2007. která není touto smlouvou dotčena). ^

(7) Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Žamberka č. 50/2008-RADA dne 
24.07.2008.
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V Žamberku, dne:

s.r.o.
Zemědělská 1052 ^
564 01 Žamberk y 

iC. 25998218 OtČ: C72599íftl8

Jednatel TS ŽAMBERK s.r.o.

Objednatel;

Mgr. Tomáš Kalous
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PRIILOHAč. 1 

Vybrané druhy odpadů

Kód
odpadu

Název odpadu dle vyhlášky MŽP č.
Odpady Z^údabv mésla, z městské ,ČO¥ a.Od^oÍ^áígÍM^»^áe

mĚ^m
020103 Odpad rostlinných pletiv o
020106 Zvířecí trus, moČ a hnůj (včetně znečištěné slámy); kapalné odpady, 

soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
o

200101 Papír a lepenka 0
200138 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 / 0
200201 Biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, z compostainerů apod.) 0
200202 Zemina a kameny 0
£00303 Uliční smetky o


