
SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objed natele: 11l2o19

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a nás|.
zákona č, 89/20,12 sb., občanského Zákoníku, Ve znění pozdějších předpisů, na
zhotovení díla;

,,Převzetí a zajištění ukládání nebo likvidace odpadu"

smluvní saany

objednatel:
Technické služby města Kralupy nad Vliavou
se sídlem: Libušina 123, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

lČ: 00066460: DlČ: CZ00066460
bankovní spojení:
zastoupeny: lng. Luboš Němec - ředitel
Kontaktní osoba: stanislaV Hejduk
Tel:
E-mail:
(dále jen,,objednatel")

zhotovitel:
Miroslav Rubeš
se sídlem: Hlavni 234, Úžice, PsČ 277 45
lČ:l5aa4422: DlČ:cz5go617o2o4
frzická osoba podnikající na základě živnostenského opíáVnění
bankovní spojení: č
Zástupce pro Věci smluvní (tel., e-mail): lvliroslav RUbeš
Zástupce pro Věci technické (tel., e-mail): Petr suk

dále jen zhotovitel



l,
obecná ustanovení

1. zhotovitel prohlašuje, že je provozovatelem zařizení k WužíVání odpadů na
ákladě rozhodnulí Kra]Ského úřadu Středočeského kraje č.j.
138267l20o7lKUsK ze dne 25,3.2008 Vydaného dle § 14 odst. 1 ákona č.
185/2ooí sb., o odpadech, Ve znění pozdějších předpisů, a je osobou
opráVněnou k nakládání s odpady dle Zákona č. 185i2001 sb,, o odpadech Ve
znění pozdějších předpiSů.

2-

3.

5,

Kopie ozhodnutí Krajského úřadu
138267l2oo7lKusK ze dne 25.3.2oo8, ie
smlouW.

středočeského kraje
připojena jako Příloha č, 1

1-

ll.
Přédmět smlouvy, cena služeb

Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele přebíral od objednatele
odpady uvedené v Přiloze ó. 2 télo smlouvy a poskytovat mu další služby dle
článku ll. odst. 2 niže (dále společně jen ,,služby"); předmětem smlouvy je
rovněž tomu odpovídající povinnost objednatele platit Za řádně poskytnuté
Služby Zhotoviteli sjednanou cenu.
Součástí předmětu plnění Zhotovitele dle této smlouvy je konkrétně:
. zajištění přebírání odpadu po dobu trvání smlouvy od objednatele a

násIedné ukládání (případně předání k dalšímu Využití k tomu opráVněné
osobě u odpadů k tomu způsobiIých) tohoto odpadu na skládce
provozované zhotovitetem na adrese Úžice Hlavní 234 (dále jen ,,skládka")
či zajištění jeho likvidace jiným zákonem stanoveným způsobem;

. povinnost zajistit pro sběrná Vozidla Zadavalele dostatečnou dopravní
obslužnost skládky. čimž se rozumí;

a) dopravní napojení areálU skládky na místníči Veřejnou účelovou obslUžnou
komunikaci podle Zákona č. 1311997 Sb., o pozemních komunikacíGh, Ve
Znění pozdějších předpisů, a jeho Vyhl. č. 338/2015 Sb.,

b) zhotovitelem řízený pohyb sběrných Vozidel objednatele po areálu skládky
Včetně Vlastního Vykládání odpadu podle nařízeni Vlády č. 101/2005 sb.;

c) možnost provedení očisty Vozidel objednaiele, budou-li Znečištěna V areálu
skládky.

Zhotovitel se Zavazu]e přijímat odpady dle Přílohv č. 2 v areálu skládky od
pondělí do pátku V době od 7:oo do 15:oo hodin, s \4ýjimkou státních svátků a
dnů pracovního klidu. V jiných termínech při.ime zhotovitel odpady na skládku
pouze po předchozí domlUVě s objednatelem.
Hmotnost dodáVaného odpadu bude zjišťována na úředně ověřeném vážícím
Zařízeni, přičemž V,ýsledky Vážení potvrdí vždy příslušný ňdič objednatele
podpisem Vážního lístku.
cena za služby dle této smlouvy je sjednána v Pří|oze é, 2 této smlouvy
iednotkově vždy Za 1tunu odpadu. ceny dle Přílohv č. 2 jsou uvedeny bez
DPH, Zhotoviteli Vzniká právo na zap|aceni sjednané ceny Vždy po převzetí
odpadu V areálu skládky.
cena za převzetí 1 tuny odpadu je slanovena jako záYazná, nejvýše přípustná
a obsahující Veškeré náklady Zhotovitele nutné pro plnění předmětu této

4.

6,



1.

B,

2.

7.

4.

6.

3,

smlouvy, tj, zahrnuje i poplatek Za ukládání odpadů na skládku/spalovnu,
finanční reZerVU pro rekultivaci a asanaci skládky, případný převoz odpadu z
místa převzetí na skládce apod.
shora uvedenou cenu je zhotovitel opráVnén jednoslranně navýšit pouze
V následujících případech (to Však Vždy pouze o \^ýši odpovídající zvýšeným
nákladům zhoiovitele Wvolaným příslušnou zákonnou změnou):

. Změna (zvýšení) sazby DPH,

. zména (z\^ýšení) Výše zákonného poplatku za uložení odpadů na
skládku oproti stavu ke dni podpisu této smlouvy,

. vznik nové povinnosti platit jakékoliv daně či poplatky v souvislosti
s nakládáním s odpady podle zákonných předpisů.

Předpokládaná celková cena plněnído 450 000 Kč bez DPH.
lll.

Platební podmínky

Smluvní Strany se dohodly, že cena za služby dle této smlouvy bude
zhotovitelem fakturována objednateli jednou měsíčně ťdy za předcházejíci
kaIendářní měSíc.
Jako den uskutečnění zdanitelného plnění se sjednáVá poslední den v měsíci
(zdaňovací období), vněmž byly uskutečněny náVozy odpadu, přičemž
zhotovitel Vyhotoví objednateli daňoyý doklad obvykle do 5 (pěti) pracovních
dnů po skončení zdaňovacího období. Nedílnou součástí daňového odkladu
bude V,ýpis ze samostatně vedené průbéžné evidence o převzetí odpadu
objednatele během zdaňovacího období_ sp|atnost daňového dokladu je 14
dnů ode dne doručeníobjednateli.
objednatel není V prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí
fakturu Zhotoviteli do 10 (deseti) dnů od jejího doručení proto, že fakura
obsahuje nespráVné údaje, nebo proto, že byla Vystavena V rozporu s touto
smlouvou. Konkrétní důVody je ob.iednatel povinen uvést zároveň s Vrácením '
faktury.
opráVněně Vystavená faktura - daňo\^ý doklad - musí mít Veškeré náležitosti
daňového dokladu Ve smyslu zákona č. 23512004 sb. o dani z přidaoé
hodnoty, Ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto údaje:

a. identifikaci zhotovitele - jméno a přúmení,. sídlo, lČ, DlČ, bankovní
spojení, číslo smlou\y

b. předmět plnění
c. číslo faktury
d. fakturovanou ěástku
e. datum uskutečnění zdanitelného plnění
f. íazilko a podpis oprávněné osoby, stvzující opráVněnost, formální a

Vécnou správnost íaktury
objednatel neuplatňuje přenesenou daňovou povinnost, tudíž zhotovitel bude
fakturovat včetně DpH a daň bude odváděl zhotovitel.
V případě prodlení objednatele s placením ceny je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvní úrok z prodlení Ve V,ýši 0,05% z fakturované částky, a to za
každý den prodlení Z dlužné částky až do úplného Zaplacení,

5.



1.

1.

2.

této smlouw V prodlení.
s ř"d.-ii ň."ň"oi"rt Ódpadu zjištěna až po jeho převzetí, y,,. 

"9 i!:t"yP|!"1
žňvtědi.eňá'iioxi"Ji, orjjóonutár", aby.zabeŽpečil r :y:šlť]],:P""^!|]'; i'ď';;;H;';ř;Ěňá-n" áarĚo"'l"učiní-li tak objednatel nejpozději do^3

iř,řilř ;; ú;iř;ňi;"it"i;;l; zhotovltel oprávněn íi:1,: ],:i :*i:::
!'j3tň,ř"ř 

""ňá "i"Zlif"""n"ái"in" 
odpadu, a to bez souhlasu a na náklady

lV,
Doba plněni

Tato smlouva se uzavirá na dobu určitou do

pioOtouZeni, pokud se na tom smluvní strany písemně

Vl.
smluvní pokuty

,1- vDiioadě porušeni kteréhokoliv ustanovení této

povinna pisemně upozornit druhou smluvni stranu

V.
PráVa a povinnosti smluvních stran

zhotovitel je povinen S odbornou péčí zabezpeóit. nakládáni 
"spíedanými]J""i"'" *uráOu sobecně závaznými předpisy, Při určení způsobu plnění

i]ii ]ná.""*"r" "aŽá;-;"kyŇ 
oOjeOnatele, je rovněž oplávněn, povéřit

př.iv'""Žňi. .r"Z"O dle'tétó smlou'vy i třeti osobu jako subdodavatele, a to i

bez souhlasu objednatele.
ffiň;i;ři" Ói;;;Ěn provádět kontroIu vhodnosti odpadu pro uloženi na
-jři],li 

tier.-,rřij"t o 
-prevzeti 

od objednatele, V připadě nevhodnosti. odpadu

Ě"Žň"il"liái 
"pia"něn 

vrátit dodaný odpad objednateli i1 l"|, i1!:dy Z"
i""r."i.J'"a.la se oro účelv tétó smlouvy považuje takový odpad, Kený

i]"ájil,jil j"ňáir" -pň"ruSneno 
katalogovéňo čisla a kategorie Xatalogu

"Ořáář, 
řĚ";-r" Prirán"" e. Z této smlouw, Za nevhodný odpad se pro účely

iarl-"#l"u* 'aai" 
o-_ovazure tatouy oOpád, jehož pievzeti zhotovitelem na

Íř^i,,-;; řlňs-.ái."'r,""rretnino'slozenl odpadu a procentuálního

;;;;;;' jeonóttir.ýcn druhů odpadů na skládce .byIo,, v rozporu s

i"in"ái,"ii. '"""o"ným v Přiloze č. 1 této smlouvy. V důsledku nepřevzetí

;;iil;a; oi;á áá oUjea--n*,re není zhotovitet s poskytováním služeb dle

31.12.2019 s možností
dohodnou.

obiednatele,
4 ďr]ň;;i;ř;" .avazuje dodávat zhotoviteli pouze odpadylvedené v Katalogu
- ;Jffiil ři.,;ý te Přilohou č. 2 této smlouw, Před předáním těchto odpadů je

"il.a"á.r oávinen-ooozn ,notoviteli veš'keré náležitosti k odpadu, a to ve

ŠÍiiŠr,] Ži.,'e.'ióizoóiŠĚ., o oopao"ch ve znění pozdéjšich předpisů,

^ 
ň;fi;..i š" žá"".""-pilO"t zhotoviteli všechny dokum€nty dokládající

" řjřřj;á.*"rr.-ňoJi,ujt iór.a""Slm základní popis odpadu) w_plývající ze

)áráň"t. iasizóol Sb. ve zňění pozdějších předpisů a Whlášky č. 29412005

o oodminkách ukládáni odpadů na Skládky,
. á#;"#ř; 

""ř"Ě" 
ňápár,"e informovat zhotovitele o změně původně

uvódených Úlastnosti a kvaliiy odpadů,

smlouvy je smluvní strana
a Stanovit přiměřenou lhůtu



k náoravě, Pokud ani Vtéto lhůté nedojde ke Splnéni povinností podle té|,o

".r.i"w.-ra 
úéástníX. kteď porušeni ňezavinil, právo následujicích sankci

uvedených V tomto článku.
V ňriň"áJ prodLení objednatele s úhradou ceny za poskytované_,služby je

ih,;.ďr1"l ápiavncn rietovat objednateli smluvní pokutu Ve Výši .0,05 %

, Or"!ná eaitr.v za každý den p;odlení, Právo zhotovitele na náhradu škody

V plné Vyši neni sjednánim smluvni pokuty dotčen
vtrioaáe orodle;i obiednatele s Úhradou ceny za posk},tované služby po

á,io"'j"Ěi illiĚJ"n rie"ic je zhotovitel opráVněn pozastavit další plnéni této

"rnr"Ň it"Ov iá oprávněn pbzastavit přijimáni.dalších_odpadů na skládku dle

řáiá-"",i"i,rví áZ aá plného zaplaceni všóch svých peněžitých pohledávek vůči

objednateli dle této smlouvy.
+ Ý Ňip"á3, že nebude příjém odpadu na skládku dle_této smlouw ze strany' 

ztrotovitete bez závažného důVÓdu uskutečnén a předáVaný odpad přitom

Ouáe sprnovat veškeré podmínky touto smlouvou a _příslušnými 
právními

oředoisv stanovené pro jeho uložóni na skládku (Vóetně podminky Vhodnosti

;i;-;iái]k;-ú. oást, z,teto Smlouw). může být objednatelem zhotoviteli

Ůčtována smluvni pokuta ve Výši 3oor Kč za každý den prodléní, o existenci

Zvaznerro otvoau je zhotovitól povinen objednatele informovat ihned, jakmile

se o něm doZVí, Zhotovitel přijme odpad bez zbytečného odkladu po

ááp"Onuti .avaZneho důvodu, nódónodnou-li se smluvní strany jinak,

S. Ňe!áitraniri jedna smluvni strana porušeni smluvni. povinnosti ani po
- 

biŠĚr-"ern "pÓ."rnění 
v dodatečně poskytnuté lhůtě, je druhá smluvní strana

opráVněna od této smlouvy odstoUpit,

2.

3,

2.

1.

3,

4.

5,

6-

Vll.
závéfeéná ustanovení

obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně

i.#;'d;;LŇ|ý ji po.;ejím projednání, podle své pravé a svobodné vůle,

což stvzují svými podpisy.
Š.r."uu L" i,,enit n'"UÓ doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými

;;;il;;";i"á;" po dohodě'smluvních stran, Jiné zápisy, protokoly apod, se

za změnu smlouvy nepovažuji.
piauu . pouinno"ii VyplýVají;í z této smlouvy se řídi piíslušn,ými ustanoveniml

^|Ái E. ďgtŽďlz Šo,, oi:eansrý zákoník ve znění pozdějšich předpisů a

;k;;; ;. igslzoot su., o odpaáech, ve znění pozdějších předpisů, pokud

z télo smlouvy nevyplývá jinak.
i"i"-"r"rá"""'i" 

"viioiovena 
ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž

každá smluvni strana obdžijedno Whotovení,
ň;- "Ú"i "" donodly, 

-že 
obŠah této smlouvy nebude předmětem

;ňoJ;',hJ tá;.mstui a'ze ji lze uveřejnit na profilu 9bl:9lŤ|" ]!k:
Zadavatele) Včetně skutečně uhrazené ceny Ve smyslu _§_.2-19 _zaKona c,

iáalzoióŠU. á ."O áváni veře]ných zaŘzek, ve znění pozdějších předpisů,

Žnát "ii"rÉrá "" 
vědomí, že-ob,iednatel je povlnný subjeK k poskytování

il;rm";i ŇĚ § z oo"t. l zákoÁa č. 106/,1999 sb,, o svobodném přístupu

ii iňi"ň;"il, u it"tné. znění, a podle § 2 odgt 1 písm, b). zákona č,

iiÓ]áólS ŠO. o iegistru smluv, ve znéní pÓzdějšich předpisů a jeho cílem je

"vt"áĚi- 
ti"""p"r"""iní poměry při qýkonu veřejné správy a poskytovat



otevřené informace Veřejnosti. objednatel souhlasí se zpřístupněním či
zveřejněním celé téio smlouvy V jejím plném znění, jakož i všech úkonů a
okolností S touto smlouvou Souvisejících. Zveřejnění této smlouvy v registru
smluv Zajistí V zákonné lhůtě objednatel, ktený se zavazuje zhotovitele o
splnění této povinnosti neprodleně informovat alespoň prostřednictvím e-
mailu.

Přílohy:
Příloha č. 1 - rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje č.j.
138267l2oo7 lKusK ze dne 25.3.2008
Příloha č. 2 - přehled odpadů likvidovaných zhotovitelem

V Kralupech nad Vltavou dne:20.2.2o19 V Úžicich dne: 2o.2.2o1g



Příloha č. 2 (Přehled odpadů likvidovaných zhotovitelem) ke smlouvě o dílo

č. 11l2o19

Přeyzetí a zajištění ukládání nebo likvidace odpadu

C?kn Kč (hez DPH)

300--

]00--

odDaau:

l70]02

lr0]01

170504 200,_
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k.ránricté ví,robl}, l]]ój:.l ii}jil \ l,.] lie 0í ?c !§!.J] \ !žitýťh
odpadfl.

3) odpady bLldol ilLltnil),pni.7lj, !i]zili.1 ],., i,|žia drdil!. o.1ta(]lldo lžliíZ!ll;,
a) iažliol!čnč lllldc pto!,cdr|J /ri]ii.n: ]i lJ:ii:.i;'j.j l o]lla it.llacil], 7ařizeni.j] dojdc-]i kjakó]toIi\, 7!rčna .:ln(i j'j:ť.iii|Ji]]r 

"u,.,r,li,nu tnau včet]ě Zn]lnv
o J ,,tclc /1 ... -.. ': ,, , ,,,|,,,: .ljlliL,., l, ,,,

stiedo:.skóho L!lj. o(1|]t,l,| ž;!r1:l|;li, Il!:ii!(ji i l.íi;.ir1]9Ňí

a ilýo.1nčni

Krtljský úiad Slicdič.s;(,jhn Illjr.,lJ1,ol žlrL,rnílrc plrJslicdi l2ťn:iaiI§\,i oiJrlri.l
d]r. ]], Záři 2007 žácosl pluu iJiro;lau lt!]b.:]c. b_\1ťln ijžicc. llllI!,nl ]]!_ 1a 1_i3S,].,]:] r, i] , ,o,t ,: ,,,,,, ,l i.: .:,. ,,,i,, '

1l0,, ,!]l, )-. - '-i. , ',,,,, ,,,:,l]l

VZhlc.lel]] Li 10liu. 
'. 

Dodanll :.lill05l !a.l1lč irřílohy n.l§llňova]:i pocLlin!,\, sta!c\c,],.
ve Ývtrjáicc č 38]/:0J] sb.,Dp.,]rcblost.hrrii(]:1c.illiso.iPad!.r,|]atlr"nznčni.br]žarlarel
dne ó lisioPadu 200] \,!Zvlii l(.tnIl|lčlr: . loNa,1,i,j hlIo iizcrlí r,c vicipíeru\eno.

,, .DophlLii.j.do]illlli,il podilil{j}. iro(i.b]r; P],o \1iijnisnu]rlisnóbo 11)lh..]nrlti. iJ)lv il.
Ňt]jský ílřad sti.doč.§lra]lo ](laic doIL|ic]lY d|. ]j. 1.(]])3:0Lls. P0 1ó ntis]eilov la oprava
provo?0jho iádu e-nrlilovou cesrou Doe ]j. březlr!]:Nt]8 lyl 'Jqrna"i 

".,lia-len,r, 
provozni

iád z{iíZrllí pildlažťJlý lla Kji)isl§ a ild s]iedoč.s]rólll krl,,1;.

Při p|o\Lll,o\.áni 1rřize]l' J]cal}crtizi ki: v7l]j]ill nebczpečnťho odpxdu. Ncni lip]lana
povjnnDsl dl. § ]5 zákona o or]lrrie.:h. ]jslino!cni .d!J.]ó|jho hospoalic sprlrrr] poplarek

" v9 v]'ši 500,] Kč b,vl ul:lazený nr:c _i řiilla ]007.

-!

) \lano\,,l1oKHs:,ii,,( ,,,L |,,, \]]r,,.,l ,9a_ ,1 _o __].t, rl,
) ld/lodllirtíIíčsl.kúic ilinrl§ l\|.!hrp] ililil \/lliioLi. ýiL\Jaljního úřaiL, čj VÚP_l5li06,"ro

ze dne 29,].2(,l]ó.

Jlc § ]5 pís]n, d) 
'in)!i| 

! ,j(]piLl]ct1) 

'}j 
]])ofl)1i' i;l,j,]lrii".ri žiljli. dji§:,i,j.i

vy.jállidtí iinjské h)gi! ic(é sllljic] §lfu.lDčfské]tij irnj., ú..ťrii ]]lrrcovisrě i\,lijíi!
zc clnó l9,9.2i]1]7. íj_ 3ó22-216i1li\tl.]e r,1;)orrn Z llohlei! oelrr&:l,

Zdlaví s Dř.d]o7_eoýnl prllo:znínr ilidenl sou|rlns. Silnavi§kc a:l;rl ádal.;i. ru
Siiedoččského krsje b\,]o do ožcJ].r dt. l5, jiinlr ]ú0?

lrj''l), piedlcž.nl fi is jc.l(li jií dokla.iy,
zařjzcni ra..na n't}rlr p]o!oz]jiho d.lrlLu.
opíárnéni k niltIidánj s odpn,:j} (v},Jllll |ebgzpeřŤtÝch).



ó] l!rLrodrlLllí i!.1ěs|_.jié]r. ůř:j(iLl ](ll:] .| |.,,
::r;+roólŇŠ]r:,"'l],:',:; ; ];,i]: 

;'''ll \'ii,]!''" 'i:,\,r|];]; l, i:liiL"]i, l]L]liV
-] U7-hUd| t N]r\],k. , L l.,J]! j

8] st.]dLť]. trZcmLii,nLl l_ ] lIJri! !J. ]!] \}jjdleniMess].ch, l1,1jL] l..l]L]., ],li,i.:oost,i'"r.ýi";;i;;;ii,:í: ]r{ !ilr'r1l (jt]|r,Iu)-i\l]illíllop|O5Liťdiz"rr,

JelikoŽ dá]e Iiirýl! si]Iťrlárl r]ůrrlíl. kl.íj .r! tr;.áni]_r, .i }diDí sorrirlasu k ;rolozovrilí.J,lz_nr Jle Drů]cžúrlel! pl. l17| l rJl, ,,.,r,, r,," r..,-,",L"",t"].p,-i,;;i;,',*;';l;;ifi,,,.l,,], ,\,, , ,ol, , ,ť j L

lnoiné se odyolnl do
Pod;i!iN Llči]rěným U

§ťrln ] l _]

lj dllt] .(]e ll]lc oZ!irl]!ní r Ln
K1.1iill;jlo Ltir,j,l sli.dc,J.skaiU

]i'O1i |oltrllťo ]LrZ]]o11] i!tí ]l.
]( Nl]njSnxsaru žj}rJlllih., |] ]r§rř.ni
Linic Zlrori!s]i1l li, i50:] Pltll,i] :


