
o zabezpečení separovaného sběru

I.

1)

Smluvní strany
Město Soběslav se sídlem MčÚ Soběslav 
náměstí Republiky 59/í
zastoupené starostou města ing, Jindřichem Bláhou 
IČO: 252 921
bankovní spojení: 
(objednatel)

2) Rumpohl s.r.o. Praha, provozovna Tábor 
zastoupená ing. Lubomírem Flaškou 
IČO: 61459364 DIČ: 010-61459364
bankovní spojení: 
(/.hotovi tel)

II.
Předmět smlouvy

Zabezpečení separovaného sběru papíru, skla, plastů a kovů ve městě Soběslav a zajištění 
likv idace separovaných látek.

III.
Povinnosti objednatele

1) Poskytnout bezplatně místa pro nádoby na separovaný sběr a spolupracovat při výběru 
stanovišť.

2) l činně spolupracovat při propagaci separovaného sběru ve městě a třídění nebezpečných 
látek občany.

3) I ’hradit zhotoviteli náklady spojené s předmětem činnosti této smlouvy, jejíchž stanovení je 
obsahem či. V. teto smlouvy.
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IV.
Povinností /.Iiotovitele

íejnery na separovaný sběr podle potřeby, nejméně však: 
1 x za 14 dnů 
1 x za měsíc 
1 x za měsíc 
1 x za měsíc 
1 x za 14 dnů

2) Provádět běžnou údržbu kontejnerů pro separovaný sběr a udržovat kolem nich pořádek a 
čistotu po jejich vyprázdnění.

3i Pololetně předkládat objednateli písemnou zprávu o plnění této smlouvy a to vždy do 31.7. 
a 31.1. kalendářního roku,



v.
Stanovení ceny a způsob fakturace

1) Cena jc stanovena pro rok 1996 pro minimální intervaly vyprazdňování uvedené v bodě 1
čl. IV. této smlouvy na základě kalkulace provedené zhotovitelem ve výši:

109 472,- Kč za rok (bez DPI í)

2) V případě odlišného počtu vyprazdňování kontejneru, bude uvedená cena upravena podle 
skutečného počtu vyprázdnění, přičemž provozní náklady za odvoz 1 kontejneru činí dle 
předložené kalkulace 104,- Kč.

3) Kalkulaci ceny pro rok 1997 a další roky předloží zhotovitel objednateli nejpozději vždy do 
10. i 2 předcházejícího roku.

4) Zhotovitel vystaví objednateli fakturu vždy jedenkrát za tři měsíce a to do 15. dne 
následujícího měsíce. K fakturované ceně bude účtována DPH ve výši 5%.

VI.
Sankční ujednání

V případě neplnění ujednání smlouvy, nedodržením termínu se sjednává sankce formou
smluvní pokuty ve výši 100.- Kč za každý den prodlení zhotovitele i objednatele.

VIL
Závčrečná ustanovení

1) Smluvní stran)' se dohodly, že separované látky v okamžiku uložení do kontejnerů na 
separovaný sběr se stávají majetkem zhotovitele.

2) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s výpovědní Ihútou pro obě strany 3 měsíců a to pro 
oba účastníky této smlouvy. Výpovědní lhůla počíná běžet 3. den měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

3) Jakékoliv změny smlouvy jsou přípustné pouze souhlasem obou smluvních stran a to 
formou písemných dodatků k této smlouvě.

4) Objednatel a zhotovitel vyhodnotí 1 x ročně dosažené výsledky a v případě potřeby 
navrhnou opatření kc zlepšení Činnosti.

5) Ve všech nejmenovaných bodech platí ustanovení obchodního a občanského zákoníku a 
dalších předpisu upravujících hospodaření s odpady.

6) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá zc smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.

7) Tato smlouva nabývá platnosti od 1.7.1996.

its. VI. 1995
V Soběslavi dne



Separovaný sběr město Soběslav

1 :Technické údaje

Město Soběslav - 10 stanovišť - kontejnery na papír, plasty, kovy. sklo bílé a barevné 

Celkem 50 ks kontejnerů na separovaný sběr

Obec Chlebov - 1 stanoviště - papír, plasty, kovy, sklo bílé a barevné 

Celkem 5 ks kontejnerů

Obec Nedvědicc - 1 stanoviště - papír, plasty, kovy, sklo bílé a barevné 

Celkem 5 kontejnerů

Celkem svoz město Soběslav obce 60 ks kontejnerů na 12 sianovišťích.

2 .Harm ono v ram sv y zy

(26 vývozů)
(12 vývozů)
(12 vývozů)
(12 vývozů) 
(lóvýyozů)
88 vývozů za rok

3.Svoz : náklady na obsluhu 12 kontejnerů
dopravné (52 km x 10.60) 551;- Ke
přejezdy po městě a obcích (16 x 10,60) i 70,- Kč
manipulace s kontejnery (30,- x 12 ks) 360,- Ke
režie (údržba. m\ lí kontejneru) 50.- Kc
zjsk (10%) . iXUKč
Celkem ! 244,- Kč
Náklady na vývoz 1 kontejneru 104,- Ke

Celkové náklady za rok 109 472,-Kč

papír 1 x za 14 dnu
sklo bílé 1 x za měsíc 
sklo barevné ! x za měsíc 
kovy 1 x za měsíc
plasty ___ J x_za_ ].4_ciniL.
Celkem


