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AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
provozovna Brno, U Vlečky 592, 664 42 Modříce '
IČ: 49356089 DIČ:CZ49356089,
zastoupený jednateli Mgr. Romanem Mužíkem, Mgr. Ing. Jiřím Nováčkem, LL.M.
a ke smluvnímu jednání opráv - ředitel provozovny,
kontaktní osoba za zhotovitele: poradce pro ekologii, telefon
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775,
bankovní spojení: Unicreditbank, č.ú. '
(dále jen „zhotovitel") na straně jedné

Statutární město Brno, MČ Brno-sever se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ: 44992485
(dále jen „objednatel") na straně druhé

uzavírají
smlouvu č. S/5004656/31100232/19 o sběru, přepravě a odstraňování odpadu

uzavřenou podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva")

I. Úvodní ustanovení
1. Zhotovitel je osoba oprávněná ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákona o odpadech") k podnikání v oblasti nakládání s odpady a oprávněným provozovatelem zařízení k nakládání s odpady.
2. Objednatel je ve smyslu § 4 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. původcem odpadů.
3. Směsný komunální odpad je odpad uvedený-pod kat. č. 200301, vznikající u právnických nebo fyzických osob oprávněných

k podnikání. Jedná se o odpad, který zůstane po vytřídění využitelného odpadu, objemného odpadu, odpadu ze zeleně a
nebezpečných složek odpadu.

4. Využitelné (separované) složky odpadu jsou vytříděné složky odpadu vhodné k dalšímu využití a to PAPÍR PLAST a
SKLO: '
PAPÍR - noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartony,
PLAST - PET iahve, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, kelímky, nápojové kartony
SKLO - lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo.

5. Svozové místo je místo dohodnuté smluvními stranami, kde bude připravena sběrná nádoba, určená ke svozu.
6. Sběrné nádoby jsou nádoby, do nichž původce shromažďuje odpad. Velikost a počet sběrných nádob, jejich umístění a

četnost pravidelného svozu dohodnou smluvní strany v čl. IX. smlouvy Specifikace místa svozu a ceny. Sběrnou nádobou
může být i PE pytel s logem zhotovitele.

II, Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje přebírat veškerý níže specifikovaný odpad objednatele, tento přijmout do svého

vlastnictví a v souladu se zákonem o odpadech, zajistit jeho využití nebo odstranění.
2. Objednatel se zavazuje sjednaným způsobem předávat pd dobu trvání této smlouvy odpad zhotoviteli, převést vlastnické

právo k odpadu na zhotovitele a zaplatit zhotoviteli za převzetí odpadu sjednanou úplatu (cenu).

III . Způsob plnění
1. Objednatel je povinen zajistit shromažďování odpadu do sběrných nádob (dále jen „nádoby") na svozovém místě a zhotovitel

se zavazuje zajistit sběr takového odpadu a jeho svoz na místo jeho využití či odstranění (dále vše též jen jako „svoz"), a to
v rozsahu dle níže uvedené specifikace místa svozu a ceny. ’

2. Zhotovitel zavazuje dodat objednateli paušální známky (samolepky) v rozsahu a skladbě podle specifikace místa______
ceny. Objednatel je povinen označit sběrné nádoby těmito známkami, neboť obě smluvní strany budou mít shodně za to, že
pouze takto označené sběrné nádoby slouží k odkládání a vývozu odpadů podle této smlouvy. Neplatí pro PE pytle, které jsou
označeny logem zhotovitele. ’

3. Odpady v PE pytlích uložené vedle nádoby jsou považovány za odpady nad rámec smlouvy a budou objednateli, v případě
jejich odvozu a odstranění, vyúčtovány dle platného ceníku jako vývoz nad rámec smlouvy.

IV. Cena plnění a platební podmínky
1. Cena za poskytované služby dle této smlouvy je stanovena dohodou stran a její výše vychází z ceníku uvedeného v článku

IX. této smlouvy. Služba bude vyúčtována čtvrtletně, daňový doklad bude vystaven k datu účinnosti smlouvy se splatností 14
dnů.

2. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit a doručovat jakoukoliv fakturu podle této smlouvy v elektronické podobě, a to na e-
mailovou adresu objednatele uvedenou v článku IX. této smlouvy. Objednatel uděluje zhotoviteli souhlas k zasílání a
používání faktur (daňových dokladů) v elektronické podobě ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty. Elektronická faktura ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy bude vyhotovena ve formátu PDF a bude
opatřena zaručeným elektronickým podpisem zhotovitele.

3. Platba objednatele se považuje za uhrazenou, je-li řádně identifikována (označena variabilním symbolem) a připsána
v předepsané výši na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Pokud se objednatel dostane do prodlení s placením
ceny za službu dle této smlouvy, zhotovitel má právo požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za
každý i započatý den prodlení.

4. Sjednaná cena se poměrně zvyšuje, pokud dojde k prokazatelnému zvýšení cen položek ovlivňujících sjednanou cenu plnění
(např. PHM, poplatku za uložení odpadu na skládku, indexu spotřebních cen) nebo jakémukoliv zvýšení ceny plnění
vzniklému na základě případně nově přijatých či změněných právních předpisů. Takové zvýšení ceny je vůči objednateli
účinné k datu, ke kterému zhotovitel zvýšení sjednané ceny objednateli písemně oznámil a objednatel ho schválil.

V .Povinnosti smluvních stran

svozu a

1. Zhotovitel se zavazuje:
a) zajistit svoz (vyprazdňování) nádob řádně a včas dle podmínek stanovených touto smlouvou,
b) zajistit navrácení nádob na jejich stanoviště, a to bez zbytečného odkladu ihned po jejich vyprázdnění,
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c) zajistit náhradní svoz odpadu v případě havárie či poruchy na sběrném zařízení (vozidle) nejpozději následujícího dne po

dni plánovaného svozu,
d) nádobu v majetku zhotovitele, která je poškozená tak, že nemůže sloužit svému účelu, nejpozději do 5 dnů od zjištění

v rámci provozních možností odstranit,
e) zajistit neprodleně odstranění nečistoty, dojde-li činností zhotovitele při manipulaci s nádobami ke znečištěni stálého

stanoviště nádoby, případně veřejného prostranství,
f) zhotovitel není povinen odvézt odpad uložený mimo nádobu,

2. Objednatel je povinen:
a) zajistit volný přístup k nádobám v souladu se svozovým kalendářem;
b) zajistit sjízdnost vozovek a schůdnost přístupových cest vedoucích k jednotlivým stanovištím nádob;
c) zajistit, aby nebyl odpad odkládán mimo určené nádoby, '
d) zajistit, aby nedocházelo ke znehodnocování komunálního odpadu jinými složkami odpadu. Do nádob nelze ukládat

zeminu, stavební suť, kamení, uhynulá zvířata, odpad z vegetace, vánoční stromky, žhavý popel, nebo jiný odpad, na
který se nevztahuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ’

e) zajistit, aby nedocházelo ke znehodnocováni využitelného (separovaného) odpadu jinými složkami odpadu a dále v
případě:
PAPÍRu - mastným nebo jinak znečištěným papírem, uhlovým nebo voskovým papírem, použitými plenkami a dalšími
hygienickými potřebami,
PLASTŮ - obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy), novodurovými trubkami,
SKLA - keramikou, porcelánem, drátosklem, autoskly, zrcadly,

f) vrátit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po ukončení této smlouvy všechny jim pronajaté nádoby,
g) nádobu na SKO řádně označit svozovou známkou zhotovitele, která slouží ke kontrole při vývozu a evidenci. Neoznačená

nádoba nebude vyvážena, a to i v případě, že je služba uhrazena.
3. Zhotovitel je oprávněn odmítnout svoz odpadu v případě, že objednatel nesplnil touto smlouvou sjednané povinnosti.

VI. Doba trvání smlouvy a její zánik
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Datum účinnosti smlouvy: 1.4.2019.
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí být učiněna písemně, jinak je neplatná.

Výpovědní lhůta je šestiměsíční a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž druhá smluvní strana
obdrží písemnou výpověď řádně doručenou na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

4. V případě, že faktura za poskytované služby nebude v termínu do 30 dnů po její splatnosti uhrazena, je toto důvodem
k okamžitému ukončení smlouvy ze strany zhotovitele.

1.

VII. Prorogace
Strany se dohodly, že v případě jakýchkoliv sporů dle této smlouvy, je příslušný Obvodní soud pro Prahu 10, případně
Městský soud v Praze.

1.

Vlil. Ostatní ustanovení
V případě změny nebo doplněni této smlouvy bude vyhotovena smlouva nová, která zcela nahradí tuto smlouvu. Změny nebo
doplnění musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění
pozdějších předpisů zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. ’

3. Strany sjednávají, že v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou mají ustanovení zákona, jež nemají donucující
účinky, přednost před zvyklostmi. Ustanovení § 558 odst. 2, věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění, se nepoužije. ’

4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek z této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského
zákoníku

5. Dnem podpisu této smlouvy se ruší veškeré smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami, jejichž předmětem je shodné plnění
na nějž se vztahuje tato smlouva.

6. Smlouva je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

1.

IX, Specifikace místa svozu a ceny
Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever

Stanoviště nádob: Brno, Rotalova 13

Kontaktní osoba: paní

Poznámka: nádoba 2x zapůjčená, 1x vlastní

Počet
odvozů za

Typ Počet
nádob

Pronájem nádob
Kč/nádoba/rok

Cena za svoz
Kč/nádoba/rok

Komodita Den svozunádoby
rok

SKO 240I 2ks 52x 220,-Kč 2.611,- Kč

SKO 240I 1ks 52x 0,-Kč 2.611,- Kč

Cena bez DPH: Cena s DPH:

Celková roční cena zakázky 8.273,- Kč 532,-Kč + 9.008,-Kč

2
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Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever

Stanoviště nádob: Brno, Bratislavská 70

Kontaktní osoba:

kovaříkova. radka@sever.brno.cz

Poznámka: nádoba vlastní

Počet
odvozů za

Typ Počet
nádob

Pronájem nádob
Kč/nádoba/rok

Komodita Cena za svoz
Kč/nádoba/rok

nádoby Den svozurok
SKO 2401 3ks 1Q4x 0,-Kč 5.200,- Kč

Cena bez DPH: Cena s DPH:
Celková roční cena zakázky 15.600,- Kč 17.940,-Kč

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever

Stanoviště nádob: Brno, Útěchovská 68

Kontaktní osoba: p.

Poznámka: nádoba zapůjčená

Počet
odvozů za

Typ Počet
nádob

Pronájem nádob
Kč/nádoba/rok

Komodita Cena za svoz
Kč/nádoba/rok

nádoby Den svozu
rok

SKO 240I 1ks 26x 200,-Kč 2.362,- Kč

Cena bez DPH: Cena s DPH:
Celková roční cena zakázky 2.582,- Kč 242,-Kč + 2.716,-Kč

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever

Stanoviště nádob: Brno, Netušilova 18

Kontaktní osoba:

Poznámka: nádoba vlastní

Typ Počet
odvozů za

Počet
nádob

Pronájem nádob
Kč/nádoba/rok

Komodita nádoby Cena za svoz
Kč/nádoba/rok Den svozurok

SKO 240I 1ks 52x 0,-Kč 2.611,-Kč

Cena bez DPH: Cena s DPH:

Celková roční cena zakázky 2.611,-Kč 3.003,-Kč

3



'Alm
i

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever

Stanoviště nádob: Brno, Bratislavská 71 (oddělení správy budov odboru bytového)

Kontaktní osoba:

kovářiková. radka@sever.brno.cz

Poznámka: nádoba zapůjčená

Počet
odvozů za

Typ Počet
nádob

Pronájem nádob
Kč/nádoba/rok

Cena za svoz
Kč/nádoba/rok

Komodita Den svozunádoby
rok

SKO 1201 1ks 104x 100,-Kč 4.680,- Kč

Cena bez DPH: Cena s DPH:

Celková roční cena zakázky 4.780,- Kč 121,-Kč + 5.382,-Kč

2 6. 03, 2019V Modřících dne

zhotovitel
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

- ředitel provozovny

objednatel
Statutární město Brno

zhotovitel
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

- poradce pro ekologii
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