
Smlouva o provozu „Integrovaného systému sběru a využívání odpadů na Šimpachu" 

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle § 269, odst. 2, zákona 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) 

ČI. I 
Smluvní strany 

Obchodní firma: Lesotech, s.r.o. 
IČ :63278553 
DIČ : CZ 63278553 
se sídlem Nádražní 915, 395 01 Pacov 
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5437 
číslo účtu 
jejímž jménem je oprávněn jednat Jiřím Míkou, jednatelem společnosti 
dále jen provozovátel 

a 

město Pacov 
IČ :248789 
Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 
číslo účtu
zastoupené Lukášem Vlčkem, DiS. starostou města 
dále jen vlastník 

ČI. II 
Předmět smlouvy 

Provozovatel se zavazuje provozovat Integrovaný systém sběru a využívání odpadů na 
Šimpachu jenž je tvořen pozemky a stavebními objekty ve vlastnictví města uvedenými 
v příloze č.l, to znamená řídit příjem odpadů využívaných v zařízení v souladu se zákonem 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a jeho 
prováděcích předpisů, provádět běžnou údržbu zařízení a vést evidenci odpadů podle vyhlášky 
MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění a dále dle 
schváleného provozního řádu. 

Vlastník se zavazuje zaplatit za provoz a za vedení evidence o odpadech provozovateli 
odměnu. 

ČI. III 
Povinnosti provozovatele 

Provozovatel provozuje pozemky a stavební objekty a postupuje přitom v souladu se 
zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále 
je zákon o odpadech) a jeho prováděcích předpisů, zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů, v platném znění, dále vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění a schváleného provozního řádu. Vede za vlastníka 
průběžnou evidenci odpadů v souladu se zákonem 185/2001 Sb, o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění a jeho prováděcích předpisů. Zároveň za vlastníka 
zasílá příslušnému správnímu orgánu Hlášení o produkci a nakládání s odpady, pokud tato 
povinnost vlastníku vznikne. 

Provozovatel je zodpovědný za nakládání s odpady vlastníka, a proto vystupuje při 
jednáních s orgány státní správy v pozici původce odpadů, případně oprávněné osoby se všemi 
právy a povinnostmi. 
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Provozovatel provádí běžnou údržbu pozemků a stavebních objektů. 
Provozovatel se zavazuje odebírat kvalitativně vyhovující biologicky rozložitelné 

odpady (dle schváleného provozního řádu) přednostně od vlastníka zařízení. 
Provozovatel se zavazuje poukazovat na účet vlastníka č. finanční 

částku vybranou za poskytování služeb v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Vybranou 
částku odvede na účet vlastníka měsíčně, vždy do 15. dne měsíce následujícího. Pro fakturaci 
používá ceník schválený radou města Pacova. 

Provozovatel bez předchozího písemného souhlasu vlastníka nesmí na pozemcích a 
stavebních objektech provádět opravy (s výjimkou běžné údržby), rekonstrukce, modernizace, 
dostavby, přestavby a jiné změny. 

Provozovatel se zavazuje oznámit bez zbytečného odkladu vlastníkovi veškeré závady, 
které na pozemcích nebo stavebních objektech uvedených v příloze č. 1 vzniknou, tak by 
vlastník mohl uplatnit svá práva z odpovědnosti za vady. Neoznámí-li závady bez zbytečného 
odkladu odpovídá vlastníkovi za škodu která mu tím vznikne. 

ČI. IV 
Povinnosti vlastníka 

Vlastník zaplatí provozovateli za řádné řízení a provoz pozemků a objektů odměnu. 
Vlastník hradí veškeré náklady na pojištění, revize objektů a opravy majetku, který je jeho 
výhradním vlastnictvím. 

ČI. V 
Platební podmínky 

Odměnu zaplatí vlastník na základě faktury provozovatele, vystavené v měsíčních 
intervalech, formou bezhotovostního převodu na účet provozovatele. 

ČI. VI 
Trvání smlouvy 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 
podpisu oběmi smluvními stranami. 

Každá ze smluvních stran může bez uvedení důvodů tuto smlouvu vypovědět. 
Výpovědní doba je stanovena dohodou na tři měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvním 
dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď prokazatelně 
doručena druhé straně. 

ČI. VII 
Ostatní ujednání 

V ostatním se řídí právní vztahy vyplývající z této smlouvy obchodním zákoníkem 
v platném znění, především ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo. Pro tyto případy se 
vlastník považuje za objednatele a provozovatel za zhotovitele. 

Tato smlouva může být změněna nebo doplněna formou písemného dodatku na základě 
dohody smluvních stran. 

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží provozovatel 
a jeden vlastník. 

Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána 
v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Lesotech s.r.o. 
Nádražní 915 

VPacovědne 13.8.2007 
ICO: 63278553 D!C: CZ63278553 

Vlastník Provozovatel 
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Příloha č. 1 
smlouvy o provozu „Integrovaného systému sběru a využívání odpadů na Šimpachu" 

seznam pozemků a stavebních objektů které jsou předmětem smlouvy o provozu 
„Integrovaného systému sběru a využívání odpadů na Šimpachu" 

1) pozemky v k.ú. Pacov - 2489/4, 2489/5, 2489/6, stp. 1947 

2) stavební objekty v k.ú. Pacov 
• mostní váha 
• administrativní budova 
• parkovací stání 
• jímka splaškových vod 
• manipulační plocha 
• kompostovaní plocha 
• dvě vrtané studny 
• sběrná jímka 
• komunikace 

V Pacově dne 13.8.2007 

Vlastník Provozovatel 

/>Wy 
/ ,  

M Ě S T O  
PACOV Lesotech s.r.o 

Nádražní 915 
395 01 Pacov 

ICO: 63278553 pifi: r?mv 
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