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Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, Jaroměř, PSČ 551 33
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Zápis: v registru ekonomických subjektů ČSÚ jako 801Obec, datum vzniku

01.07.1993
Bankovní spojení: KB a.s. Náchod, č.ú.: 9005-820551/0100
Zastoupení: Ing. Jiří Klepsa, starosta města

dále jen objednatel

a

Marius Pedersen a.s.
Sídlo: Průběžná 1940/3, Hradec Králové, PSČ 500 09
IČ: 42194920
DIČ: CZ42194920
Zápis: v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Hradci Králové oddíl B,

vložka č. 389, spisová značka B.389, den zápisu 04.12.1991
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, č.ú.
Zastoupení: , oblastní manažer, na základě plné moci ze dne 30.8.2011

dále jen zhotovitel

se dohodli, že Smlouva o svozu a zneškodnění odpadu ze dne 04.01.2002 ve znění dodatků č. 1 –
16 se s účinností od 01. 05. 2013 mění a nově zní takto:

SMLOUVA O SBĚRU A SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO
ODPADU Z PROVOZNÍCH ZAŘÍZENÍ MĚSTA č. 951 841

OS/OMM-0224/2013

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro
objednatele sběr a svoz směsného komunálního odpadu (20 03 01), dále jen KO v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. Odvoz bude prováděn z provozních zařízení objednatele dle
čl.V této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že bude platit za službu dle čl. I odst.1 cenu dle čl. IV této smlouvy.

3. Obě strany souhlasí, že zavedení dalších aktivit podle požadavku může být projednáno v
rámci dodatku k této smlouvě nebo formou jednorázového ujednání.
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II. 
Rozsah a způsob předmětu plnění 

 

1. Službu dle čl.I odst.1 bude Zhotovitel vykonávat pravidelně. Počet svážených nádob a 
četnost odvozů u jednotlivých nádob je uveden v čl. IV této smlouvy. Obsah sjednaných 
služeb tvoří následující dohodnuté činnosti: 

 

 - sběr a svoz odpadu 
 - odstranění odpadu 
 - manipulace s odpadovými nádobami 
 - pronájem sběrných nádob / kontejnerů, bude-li požadován 

 
 

III. 
Čas plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit svozovou službu v rozsahu dle čl. II odst.1 této smlouvy               
od 1. května 2013. 

 
 

IV. 
Cena a místo plnění 

 
1. Cena za poskytovanou službu v rozsahu dle čl. II je pro rok 2013 stanovena ve výši: 

1.1. Svoz odpadu z kontejneru 1100 l 

Katalogové číslo odpadu: 20 03 01 
Název odpadu:    Směsný komunální odpad 

Druh svozu 
Počet 
svozů 

Cena 
1 ks/rok 
bez DPH 

Počet 
nádob 

Pronájem 
Celková 

cena 
bez DPH 

Umístění 
nádoby 

týdenní 52 9 295,10 1 1 428,50 10 723,60 
Nemocnice 

čp. 83 

týdenní 52 9 295,10 1 0 9 295,10 
Nemocnice  

čp. 83 

týdenní 52 9 295,10 2 1 428,50 21 447,20 Poliklinika 191 

týdenní 
52 9 295,10 1 1 428,50 10 723,60 

Pečovatelský 
dům 

týdenní 
52 9 295,10 1 0 9 295,10 

Pod mostem 
(pod úřadem) 

týdenní 52 9 295,10 1 1 428,50 10 723,60 U vody čp.16 

týdenní 
1.5.-30.9. 

22 4 290,00 3 0 12 870,00 Bazén 

týdenní 1.5.-30.9 
14-ti denní 1.10.-30.4. 

37 6 613,80 1 0 6 613,80 Bazén (kancelář) 

14-ti denní 1.4.-31.8. 11 2 145,00 1 0 2 145,00 Zimní stadion 
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týdenní 
1.9.-31.3. 

31 6 045,00 3 0 18 135,00 Zimní stadion 

týdenní 52 9 295,10 2 0 18 590,20 Sportovní hala 

14-ti denní 1.5.-30.9. 11 2 145,00 1 0 2 145,00 
Josefov 
v Dolíku 

1.2. Svoz odpadu z popelnic 120 l 

Katalogové číslo odpadu: 20 03 01 
Název odpadu:    Směsný komunální odpad 

Druh svozu 
Počet 
svozů 

Cena 
1 ks/rok 
bez DPH 

Počet 
nádob 

Pronájem 
Celková cena 

bez DPH 
Umístění 
nádoby 

týdenní 52 1 932,80 1 168,00 2 100,80 
Josefov  

Městská policie 

týdenní  52 1 932,80 1 0 1 932,80 
Josefov  

Městská policie 

týdenní 52 1 932,80 1 0 1 932,80 
Josefov 
Muzeum 

Riegrovo 360 

14-ti denní 26 1 027,00 1 0 1 027,00 
Josefov 
u č.p. 34 

1.3. Svoz odpadu z popelnic 240 l 

Katalogové číslo odpadu: 20 03 01 
Název odpadu:    Směsný komunální odpad 

Druh svozu 
Počet 
svozů 

Cena 
1 ks/rok 
bez DPH 

Počet 
nádob 

Pronájem 
Celková cena 

bez DPH 
Umístění 
nádoby 

kombinovaný 41 3 047,60 4 0 12 190,40 
Hasičská 
zbrojnice 

 
2. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných předpisů. 
 
3. Cena je účtována za přepravu v rámci běžné pracovní doby a zahrnuje sběr a svoz KO. 
 
4. Pokud je požadována přeprava odpadu ve dnech pracovního volna resp. klidu, o svátcích 

nebo v pracovních dnech po pracovní době, budou započítány příslušné příplatky v souladu s 
ustanoveními Zákoníku práce. 

 
5. Sjednané ceny za poskytované služby mohou být 1x ročně upravovány v závislosti na míře 

inflace a celkovém vývoji růstu cen a to vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran. 
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V. 
Placení a platební podmínky 

 
1. Fakturace bude prováděna jednou za rok, s DUZP k 31.01. každého kalendářního roku. 

Případné změny budou fakturovány v prvním měsíci změny, s DUZP k poslednímu dni 
příslušného měsíce. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení. Termínem úhrady se 
rozumí den potvrzení platebního příkazu bankou objednatele. Pro případ prodlení s úhradou 
faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
 

VI. 
Podmínky svozu 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provádět pravidelný svoz ve stanovených svozových dnech. 
 
2. Zhotovitel si vyhrazuje právo změny svozového dne, pokud si to vyžádají provozní 

okolnosti.  
 
3. Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení stanoveného svozového termínu v důsledku 

nenadálých situací, zajistit náhradní přepravu během dvou následujících pracovních dnů. 
 
4. Každý uživatel je zodpovědný za to, že odpad ve sběrných nádobách bude zahrnovat pouze 

druhy odpadů uvedené v čl. I této smlouvy a že odpovídají zařazení dle kategorizace v 
katalogu odpadů. V případě, že bude zjištěn nesoulad mezi specifikací a skutečnou dodávkou 
odpadu, je Zhotovitel oprávněn takový odpad nepřevzít až do zjednání nápravy. 

 
5. Uživatel sběrné nádoby musí v době svozu zajistit dostatečný přístup k místu odebrání, 

umožňující snadnou a bezpečnou manipulaci se sběrnými nádobami bez narušení plynulosti 
poskytované služby. Sběrné nádoby budou po vyprázdnění vráceny zpět na místo odebrání. 

 
6. Uživatel je odpovědný za to, že nebude docházet k přeplňování a přetěžování sběrných 

nádob. Pro hmotnosti zcela naplněných odpadových nádob platí následující limity: sběrná 
nádoba 120 l (110 l) … 60 kg, sběrná nádoba 240 l … 80 kg  a  kontejner 1100 l ... 340 kg. V 
případě nadměrného přetížení není technicky možné odpad vyprázdnit. 

 
 
 

VII. 
Závazky Zhotovitele 

 
1. Zhotovitel je zodpovědný za provádění služby v souladu s požadavky příslušné legislativy. 
 
2. Dojde-li prokazatelně k znečištění místa výsypu v okolí svozového vozidla vinou obsluhy, 

zajistí zhotovitel neprodleně jeho úklid. 
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3. Zhotovitel bude pravidelně podávat hlášení o množství odebraných odpadů (čtvrtletně a to 
nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po konci stanoveného období). 

 
 

VIII. 
Trvání a ukončení smlouvy 

 
1. Tuto smlouvu uzavírají objednatel a zhotovitel na dobu neurčitou od 01.05.2013 s tříměsíční 

výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního roku po podání 
výpovědi. 

 
2. Obě smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k podstatnému 

porušení závazků uvedených v této smlouvě i přes písemné upozornění, přičemž: 
 

2.1 Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí:  
- neplnění závazku dle čl. I odst.1 v rámci celého města a jeho místních částí v trvání 

delším než sedm po sobě jdoucích kalendářních dní, jestliže toto není způsobeno 
některou ze skutečností podléhající vyšší moci dle čl. IX. 

 

- opakované porušení závazků ze strany zhotovitele dle čl. VII odst.1 – 3 
 

2.2 Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele se rozumí: 
- neplnění ujednání čl.I. odst. 2 v trvání delším než čtrnáct po sobě jdoucích 

kalendářních dní po skončení termínu splatnosti případné neproplacené faktury 
vystavené zhotovitelem a prokazatelně doručené objednateli 

 
 

IX. 
Vyšší moc 

 
1. Zhotovitel není vystaven náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnění závazků, 

jestliže jeho prodlení v plnění nebo neplnění závazků dle této smlouvy, je výsledkem nějaké 
události způsobené Vyšší mocí. 

 
2. Pro účely této smlouvy znamená "Vyšší moc" událost mimo kontrolu Zhotovitele, kterou 

nelze předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany Zhotovitele. Takové události 
mohou být zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, 
dopravní embarga a stávky. 

 
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 
 Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních: 
 
1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního 

zákoníku. 
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2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě,
podepsanými statutárními zástupci obou stran.

3. Práva a povinnosti zhotovitele z této smlouvy není zhotovitel oprávněn přenést na jiné osoby
bez výslovného souhlasu objednatele.

4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel
obdrží jeden výtisk, objednatel obdrží 2 výtisky.

5. Tato smlouva byla schválena Radou města Jaroměř dne 30.04.2013, a to usnesením č.0465-
11-2013-OMM-RM, nadpoloviční většinou svých členů.

V Hradci Králové dne: 07.05.2013

……………………………………….
za zhotovitele
Jiří Herold

oblastní manažer

V Jaroměři dne: 06.05.2013

…………………………………………
za objednatele
Ing. Jiří Klepsa
starosta města


