
Dodatek Č. l ke smlouvě o odstranění směsného komunálního a tříděného
odpadu Č. 3123/602/15 (N)

uzavřený mezi:

l. Poskytovatelem:

Doručovací adresa:
odpovědný zástupce:
Kontaktní osoba:
IČ,
DIČ,
Telefon:
E-mail:
výpis z or KS Brno:
Bankovní spojení:

2. Objednatelem:

odpovědný zástupce:
Kontaktní osoba:
IČ,
DIČ,
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojeni:

Technické sluŽby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín

I

60711086
CZ60711086

oddíl C, vložka 15600

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace
Štefánikova 2514, 760 01 Zlín
Mgr. Miroslav Nejezchleba - ředitel

71008080

S účinností od 1.10.2019 se mění Četnost svozu papírových obalů v bodě l. v ČI. Ill. předmčtné
smlouvy takto:

III. Cena za poskytované sluŽby

l. Odstranění papírových a lepenkových obalů - 15 01 01
Odstranění lx týdně vC. pronájmu l ks nádoby 1100 L
/denti/íkačnl' číslo provozovny::

Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změny.

1.850,-- Kč/rok/ks

Ve Zlíně dne 17.9.2019

.
p skytovatel

Te hnick ' služby Zlín, s.r.o.
objednatel

Základni škola Zlín. Štetäniko\"a 25 l-l



Sinlouva o odstranění směsného k()mtlllálního a tří(]čného ()(]l)a(]tl
Č. 3123/602/15 (N)

uza vřená mezi:

l. Název:

Doručovací adresa:
odpovčdný zástupce:
Kontaktní osoba:
IČ,
DIČ,
Tel./läx:
E-mail:
http:l,"
Bankovní spojení:
výpis z or KS v Brně:
(dále jen p()skytovate|)

Technické sluŽby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín

6071 1086
CZ60711086

oddíl C, vložka 15600

2. Název:

Odpovědný zástupce:
Kontaktní osoba:
lČ,
DIČ,
Tel./täx:
E-mail:
Bankovní spojení:
ZŤ"izcn2ci iislii}a"

(dále .jen objednatel)

Základní Škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace,
Štefánikova 2514, 761 15 Zlín
M91". Miroslav Nejezchleba - ředitel

71008080
CZ71008080

v souladu s či 1746 Občanského zákoníku

l. Předinět sln]ollvy

Předll]čleln smlouvy je sběr, přeprava, clotřidční, odstranění náslcc|L!jicicl] druhů o(ll)a(lu
technikou a zařízením poskytovatele:
a) směsný kolnuná]ní odpad (dále jen SKO) - kat. čís. 20 03 O l,
b) vytříděné odpadní neznečištěné papírové a lepenkové obaly - kat. čís. 15 O l O l,

II. Práva a povinnosti smluvních stran
Ob/"ed/7(//e/."
j. Zajistit přistup ke stanovišti odpadové nádoby, v zimníin období provádět úklid sněhu a

posyp náledí. Stanoviště musí mít rovný, zpevněný povrch a plynulý nájezd z vozovky.
2. Odpadové nádoby umístěné minio trvalá stanoviště pravic!elného svozu přisllnol|t v den

odvozu ke svozovým trasám a po vyprázdnění provést jejich odklizeni.
3. K odvozu odpadu přistavit jen počet a typ odpadových nádob sjednaných v této snilouvč.
4. Zamezit ukládáni do odpadové nádoby látek tekutých, toxick§ch a žíravin, látek přilnavých,

.jako např. dehtu, barev apod. a předmětů, j(leré by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost
obsluhy, případně poškodit dopravní prostředky.

5. zajistit, aby odpadová nádoba nebyla přel)lňována nebo přetěžována nebo do ní ukládány
ob jemné předměty, které brání řáclnéinu vy|)rázdl)č|]i nádoby.

6. Uciržovat Čistotu a pořádek na stanovišti oclpac|o\'C nádoby.

l



7. Za případný vznik škody třetí osobě, vzniklý v důsledku pohybu odpadové nádoby v době
mimo výkon Činnosti zaměstnanců poskytovatele odpovídá objednatel, ledaže bude
jednoznačně prokázáno, že samovolný pohyb odpadové nádoby zapřičinili zaměstnanci
poskytovatele jejím nedostatečným zajištěním (zabrzděním).

8. Jestliže dojde k takovému opotřebení pl"ollajaté nádoby, Že jeho následky nelze napravit
běžn.ou údržbou předepsanou výrobcem, je objednatel povinen poskytovateli do 10 dnů od té
doby, co opotřebení zjistil, oznámit potřebu opravy.

9. Jestliže objednatel poškodí pronajatou nádobu, je povinen zaplatit její zůstatkovou cenu
v plné výši nejpozději do 10 dnů.

10. V případě ztráty pronajaté nádoby nese plnou odpovědnost objednatel a je povinen zaplatit
její zůstatkovou cenu v plné výši nejpozději do 10 dnů.

l l. Zavazuje se řádně třídit odpadní neznečištěné papírové a lepenkové obaly bez jakýchkoliv
.jiných příměsí tak, aby bylo určeni odpadu jednoznačné. Pokud bude odpad prokazatelně
označen ]joskyto\'atele]1] .jako netřiclčný, bucle .jeho oclstranění hradit objeclnatel v pInC výši.

Pos/ytovatel:
l. Vyprazdňovat i částečně naplněné nádoby.
2. Odpadová nádoba je majetkein poskytovatele, který je povinen zajišt'ovat její funkčnost.
3. Dojde-li prokazatelně k poškození odpadové nádoby nešetrným nakládáním zaměstnanci

poskytovatele při jejím vyprazdňování, je povinností poskytovatele tuto nádobu bezplatně
opravit popř. vyměnit.

4. Pí'ováclět odvoz odpadu pouze z oclpadové nádoby označené platnou svozovou známkou
(týká se pouze nádob na SKO).

5. Není povinen odebírat oclpacl uinístěný miino odpadovou náclobu.
6. Nezodpovídá za nevyvezení odpadu z důvodů nesjízdnosti komunikace nebo překážek na

komunikaci, pro které není rnožno nádoby vyprázdnit.
7. V případě poruchy svozového vozidla zajistit náhradní odvoz odpadu v nejbližším inožném

terniín u.

Ill. Cena za poskytované služby

l. Poskytovatel bude pro objednatele, podle charakteru jeho činnosti a druhu odpadu, zajišt'ovat
vyprazdňováni a odstranění obsahu nás]edLljícího počtu odpadových nádob s uvedenou
četností obsluhy.

Odstranění směsného kon]uná]ního odpadu - 20 03 01
Odstranění lx týdně 2 ks nádoby l 100 L
Pronájeni 2 ks nádoby 1100 L
Eviclenční číslo nácloby:
/ňĹs/o Yývozu:

9.240,-- KČ/rok/ks
] .000,-- Kč/rok/ks

Odstranění směsného kolnunálllího odpadu - 20 03 01
Odstranění 2x týdně . l ks nádoby 1100 L 18.480,-- Kč/roldks
Pronájem l ks nádoby 1100 L 1.000,-- Kč/roldks
Evidenční číslo nádoby:

Odstranění papírových a lepenkovŕch obalů - 15 01 01
Odstranění lx za 2 týdny vC. pronájmu l ks nádoby l 100 L
Evidenční číslo nádoby:

1.650,-- Kč/rok/ks

/nl'sto vývozu:
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' 2. .K cenám bude připočtena příslušná DPH ve výši dle příslušných právních předpisů právě
účinných ke dni uskutečnite|llého zdanitelného plněrii.

3. Objednatel provede každoročně úhradu zálohové läktury vystavené na základč této sln|oll\"y.
Po připsání částky za tuto službu na účet poskytovatele, bude objednateli zaslána svozová
známka na příslušný rok společně s daňovým dokladem.

4. Splatnost faktury je 14 dní, kdy datum zdanitelného plnění je první pracovní den příslušného
roku. V případě prodlení objeclnatele s placením bude účtována i srnluvní pokuta ve výši 0,1
y, denně za každý den prodlení až do ílp]ného zaplacení. Úhrada této sniluvní pokuty
nevyluču.je uplatnění nároku na íihradu úroků z prodlení ani přípa(lnoLl iúhradu vzniklé
škody.

5. Obě smluvní strany sjednávají inflační doložku. Na je.jíin základč si poskytovatcl \'yhrazujc
právo každoročně zvýšit sjeclnanou cenu plněni o meziroční inflační nárůst a to pod"le
oficiálnkh statistických údajů. Aktuální výše ceny plnění může být proto přednlěteln
každoročního píseinného číslovaného dodatku sinlouvy.

IV. Platnost snilouvy

l. Smlouva se uzavírá s účinností od 2.1.2015 na dobu neurčitou. Jakékoliv změny a doplňky
smlouvy mohou být provedeny jen pisemnýini dodatky snílouvy, podepsanými oběma
sln]uvnílni stranami.

V. Ostatní ustanovení

l. Poskytovatel prohlašuje, že je osobou oprávněnoLl k nakládání s odpady ve smyslu zákona
č. l 85/?ô()l Sb., c) ('dpac!ech, a že ic (l!"ži!.e|e!?ľ !)í'is.!Llš!]\;c!] živnostensl:í'ch onrávnčni.

.P á J

). Jakákoliv písemnost odeslaná doporLlčel]ě prostředniclvi]n provozovatele pošiovnich služeb
na fakturační příp. doručovací adresu objednatele uvedenou v této smlouvě se považuje za
doručenou uplynutíin tří pracovních dnů po odesláni. Uvedené platí bez ohledu na to, zda
adresát odmítl převzít doručovanou písemnost, či nikoliv, a bez ohledu na to, zda se podařilo
druhou srnluvní stranu provozovatelem poštovních služeb kontaktovat.

3. Obě smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit a to bud' na základě vzájeinnC dohody
nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začíná běžet od ]. dne nás]ecjLl.jíci])o
inčsíce po doručení výpovědi. Ukončení smlouvy je možné pouze píseninou l'orniou.

4. V případě porušení smluvních podmínek uvedených v bodě II. této smlouvy ze strany
objednatele nebo je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury déle než měsíc, vyhrazuje si
poskytovatel právo službu neposkytnout s tím, že za případný vznik škod z tohoto důvodu
vzniklých na straně objednatele nenese odpovědnost.

Poruší-li objednatel některou ze svých povinností uvedených v této smlouvč opakovaně, ač
byl na porušení povinností poskytovatelem písemně upozorněn, je poskytovatel oprá\'něn od
této sinlouvy odstoupit. Smlouva v takovém případě zaniká okamžikein cloručeni ()7j]álnení
o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

VI. Závěrečná ustanovení

l. Reklamace může odběratel poclávat píseinně nebo telefonicky na tel.

.)



Touto S]111OLlVOLl se 1LIŠĹ sínlouva o oc|sll,lnčl]í sl11ěsného k()mL!ná]ni!jo o(ip:jdu č 3 r)3/(m,"(')c'

ze dne 76.9.2008 včetně dodatku č. l - 3.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
po vzájeniném projednání podle .je.jich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni za nápadně nevýhoclných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své
\'|astnoruční podpisy.

4. Tato sm|oll\'a je uzavřena ve dvou \'yho[oveních, z nichž každá strana obcirž.i l ste.jnopis.

Ve Zlíně dne 3|..|2.i014

Poskytovatel
Technické služby Zlín, s.r.o.

()b.iecjnatel
Základni škola Zlín, Šlefií])ik()\:a 14
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