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Dohoda o ukončení smlouvy č.  8/OKS/2019 o využití systému zavedeného 

statutárním městem Havířov pro nakládání s komunálním odpadem 

 
 

Článek I 
Smluvní strany 

statutární město Havířov 

 se sídlem:       Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město 

zastoupené: Ing. Ivetou Grzonkovou,   

vedoucí odboru komunálních služeb 

Identifikační číslo: 002 97 488   

DIČ: CZ 002 97 488 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze   

číslo účtu:      19-1721604319/0800 

 

VS: 58 000 00 368 

(dále též „město“) 

 
  a  

 
  JiMi trade, s.r.o. 

 se sídlem: Dlouhá třída 1469/59b,  736 01 Havířov-Město 

místo provozovny: Dlouhá třída 1469/59b,  736 01 Havířov-Město 

obor činnosti: Obchod, služby  

Identifikační číslo: 078 27 750 

bankovní spojení: - 
číslo účtu:      - 
(dále též „původce odpadu“) 

  

 

 

Článek II 

Předmět dohody 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.03.2019 smlouvu 8/OKS/2019o využití systému zavedeného 

statutárním městem Havířov pro nakládání s komunálním odpadem (dále jen „smlouva“). 

Smlouva byla uzavřena podle § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu ukončení podnikání původce odpadu v provozovně 

identifikované v čl. I. se smlouva ruší ke dni 31.08.2019. 

3. Původci odpadu bude na účet č. 286968737/0300 vrácena poměrná část již zaplacené ceny za 

využití systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2019, a to za období zbývající do 

konce kalendářního roku (září – prosinec) v celkové výši 3 167,-Kč, vč. DPH. 
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Článek III 

Závěrečná ustanovení  

 

1. Původce odpadu bere na vědomí, že dohoda o ukončení smlouvy, vč. smlouvy a jejich 

dodatků bude vedena v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Původce odpadu 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje 

svolení k jejich užití a k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

2. Tato dohoda o ukončení smluvního vztahu bude uveřejněna v Registru smluv na 

https://smlouvy.gov.cz/. Město zajistí zveřejnění smlouvy v Registru smluv do 15 

pracovních dnů od uzavření této dohody. 

3. Tato dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží původce odpadu  

a zbývající dvě si ponechá město. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že s obsahem této dohody souhlasí.  

5. Oboustranným podepsáním nabývá dohoda platnosti. 

 

 

 

V Havířově dne: 9.9.2019 

 

V Havířově dne: 9.9.2019 

   Za město: 

 

Za původce odpadu: 

   

   

     

 

  

Ing. Iveta Grzonková 

 

Miluše Ciahotná 

vedoucí odboru komunálních služeb 

 

zástupce společnosti 

 
 

https://smlouvy.gov.cz/

