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.V -''se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města
ve věcech technických je oprávněna jednat: Marcela Popelková, referentka odboru SMM 
IČ:00294900 
DIČ: CZ00294900

i1

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č.ú.: 1224751/0100 
(dále jen „obec")

a

FABIO PRODUKT spol. s r.o.
se sídlem Holin 92, 506 01 Jičín 
IČ: 25252933 
DIČ: CZ25252933
Zastoupená Františkem Jenčkem, jednatelem
ve věcech technických je oprávněna jednat: Bc. Martina Obrová, vedoucí střediska 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
č.ú.: 1160824329/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 10216 ze dne 17.06.1996 
(dále jen „poskytovatel")

2.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník11) v platném znění tuto

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

ci. i
Preambule

1. Tato smlouva se uzavírá v rámci zajištění spolupráce v oblasti třídění a sběru jedlých olejů a 
tuků z domácností obyvatel obce.

2. Obec je vlastníkem pozemků v kat. území Nové Město na Moravě a jednotlivých místních částí 
obce, na kterých budou v rodinné a sídlištní zástavbě na ul. Německého, Mendlova, Veslařská, 
Na Výsluní, Mírová, Tyršova, Hornická, Karníkova v Novém Městě na Moravě a Pohledec a na 
sběrném dvoře na ul. Soškova v Novém Městě na Moravě umístěny plastové popelnicové 
nádoby oranžové barvy o objemu 240 I (dále jen „nádoby").

3. Poskytovatel je vlastníkem 10 ks nádob určených pro odkládání jedlých olejů a tuků. Nádoby 
budou umístěných na pozemcích ve vlastnictví obce dle ust. ČI. I. odst. 2 na místech určených 
obcí.

Cl. II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zajištění obsluhy nádob pro sběr použitých jedlých olejů a tuků od 
obyvatel obce, a to včetně manipulace s nimi a dostatečné frekvence jejich vývozu tak, aby 
nedocházelo k odkládání plastových lahví s odpadem mimo nádoby, a to na náklady
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poskytovatele. Odpad, který je předmětem této smlouvy, je vymezen dle Vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, katalogovým číslem 20 01 25 jedlý olej 
a tuk (dále jen „odpad").

2. Předmětem této smlouvy je bezplatné zajištění nakládky, odstraňování, dezinfekce nádob, 
dostatečné frekvence odvozu odloženého odpadu, tak, aby nedocházelo k odkládání odpadu 
mimo nádobu, a to vše v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisu a ostatními obecně závaznými právními předpisy, a to na náklady 
poskytovatele.

3. Odvoz odpadu bude prováděn ze strany poskytovatele pravidelně v požadovaných lhůtách, a to 
minimálně 1x za 2 měsíce, vždy nejpozději k poslednímu dni v příslušném měsíci. V případě, že 
nádoba bude naplněna před stanoveným odvozem odpadu dle předchozí věty, bude odvoz 
odpadu proveden ze strany poskytovatele po výzvě obce. Uvedená lhůta je stanovena na základě 
předpokládaného množství produkce daného odpadu.

Cl. Ill
Doba a místo plnění

1. Poskytovatel se zavazuje, že služby podle ČI. II. bude provádět průběžně, dle touto smlouvou 
stanovených podmínek.

2. Pokud bude v průběhu realizace služby zjištěna skutečnost, o níž poskytovatel nevěděl a vědět 
nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení služby ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto 
skutečnost poskytovatel neprodleně obci a projedná s ní další postup.

3. Místem plnění a předání díla jsou pozemky ve vlastnictví obce, a to v katastrálním území Nové 
Město na Moravě a Pohledec jak je uvedeno v ust. čl. I. odst.2.

Cl. IV
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je povinen:
a) v zájmu obce řádně vykonávat služby (činnosti) uvedené v této smlouvě;
b) provádět pravidelnou obsluhu a údržbu nádob na své náklady;
c) osadit nádoby visacím zámkem na své náklady a jedno vyhotovení sady klíčů předat obci;
d) spolupracovat s obcí při zajišťování informační kampaně zaměřené na efektivnost 
poskytovaných služeb (činností) dle této smlouvy;
e) předložit obci písemnou informaci o množství odvozeného odpadu za období příslušného 
čtvrtletí kalendářního roku, nejpozději však vždy do posledního dne následujícího měsíce po 
příslušném čtvrtletí;
f) provádět služby (činnosti) uvedené v této smlouvě pro obec bezplatně;
g) provádět nakládku, odstraňování, likvidaci, odvoz a manipulaci s odpadem ve smyslu této 
smlouvy v souladu s platnými právními předpisy;
h) v případě zjištění jakékoli překážky během realizace služeb (činností) dle této smlouvy 
bránící jejich řádnému poskytování, oznámit tuto skutečnost bezodkladně obci a navrhnout 
další postup;
i) sdělit obci bez zbytečného odkladu skutečnosti o zániku oprávnění provozovat služby 
(činnosti), jež jsou předmětem této smlouvy, eventuálně je povinen mu sdělit právního 
nástupce, který převezme závazky z této smlouvy.

2 . Obec je povinna:
a) zajistit bezpečný přístup provozovateli k nádobám;
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b) zabezpečit nádoby proti odcizení a manipulaci třetí osobou;
c) poučit obyvatele o způsobu používání sběrných nádob. Odpad musí být před vhozením do 
nádob vlit do uzavíratelných plastových (PET) lahví, které jsou následně vhozeny vhazovacím 
otvorem do nádoby určené na tento druh odpadu.

Cl. V
Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Smlouva může být před koncem sjednané doby ukončena :
a) písemnou dohodou obou smluvních stran;
b) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodů s tím, že výpovědní 

doba činí dva měsíce. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího 
po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

3. Poskytovatel je povinen odstranit rozmístěné nádoby, nejpozději v poslední den výpovědní 
doby.

Cl. VI
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č. 2 konané dne 
03.12.2018 a schválena usnesením přijatým pod č. 13/2/RM/2018 programu.

2. Obci svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s 
uzavřením této smlouvy.

3. Poskytovatel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Poskytovatel výslovně souhlasí 
s uveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy - registru 
smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové 
Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních splatností originálu, obec obdrží dvě 
vyhotovení a poskytovatel jedno vyhotovení této smlouvy.

8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.
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9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základé-jejich [i 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho ' 
připojují své podpisy.

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Zť‘>
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13, 12. 2018
V Holině dneV Novém Městě na Moravě dne

Poskytované^Obec:

Fraňtisek Jenček

jednatel společnosti 
FABIO PRODUKTspol.

Stanislav Marek

místostarosta
s r.o.

PRODUKT ...

Holin 92, 506 01 JIČÍN 
Tel.: 493 522 673, fax 493 532129
e-moil; k&"?radukt®fabiopfo4vkl.a, DIČ CZ2525M33
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