
KOSTELEC NAD ORLICÍ

Návrh smlouvy

SMLOUVA
na dílčí zajištění služeb na sběrném dvoře v Kostelci nad Orlicí

i.

Smluvní strany

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 00 274 968
DIČ: CZ 00 274 968
Bankovní spojení: 19-1240074329/0800

dále jen Objednatel, zastoupený Františkem Kinským, starostou města

a
Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
IČ: 42194920, společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové 
oddíl B, vložka 389
DIČ: CZ42194920 ~
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, č. účtu: 8787063/0300

dále jen Zhotovitel, zastoupený Jiřím Heroldem, oblastním manažerem, jednajícím na 
základě plné moci udělené představenstvem společnosti

uzavírají tuto smlouvu za podmínek uvedených v následujících článcích.

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel zajistí v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů pro Objednatele následující dohodnuté činnosti:

1.1. Přeprava odpadu ze sběrného dvora do místa odstranění/využití odpadu, 
objednávky jednotlivých přeprav dle naplněnosti jednotlivých kontejnerů.

1.2. Odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu, využitelných složek 
komunálního odpadu a vybraných druhů ostatních odpadů (viz příloha č. 1).

1.3. Zajistit zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení.
1.4. Úklid prostranství sběrného dvora.
1.5. Evidenci odpadů, kontrolu a dozor nad příjmem odpadů do kontejnerů, značení 

kontejnerů ve sběrném dvoře po dobu otevírací doby sběrného dvora v rozsahu 
10 hodin za týden v úterý od 900 do 1300 hodin, ve čtvrtek od 13°° do 1700 hodin, 
v sobotu od 900 do 1100 hodin.

2. Objednatel se zavazuje, že bude Zhotoviteli platit za služby dle čl. II odst. 1 ceny dle čl. V 
této smlouvy.

III.



Podmínky zajištění služby
1 Vlastníkem a provozovatelem sběrného dvora je Objednatel, který v souladu se Zákonem 

číslo 185/2001 Sb., v platném znění, zajistí u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
rozhodnutí kjeho provozování a souhlas s provozním řádem. Bez toho rozhodnutí a 
schváleného provozního řádu nelze sběrný dvůr provozovat.

2. Všechny technické prostředky pro shromažďování a následnou přepravu odpadů, budou 
vyhovovat předpisům pro bezpečné nakládání s odpady, aby byla minimalizována rizika 
poškození životního prostředí. Veškeré tyto prostředky, které slouží jako vybavení 
sběrného dvora, jsou majetkem Objednatele.

3. Při přijímání odpadů ve sběrném dvoře bude odpovědným pracovníkem Zhotovitele 
zkontrolováno, zda má občan právo předat odpad ve sběrném dvoře. Příjem odpadů bude 
proveden na základě dokladu o trvalém pobytu (průkaz totožnosti a to v případě fyzické 
osoby) nebo dokladu ohledně podnikatelské činnosti na území města (identifikační údaje 
původce odpadu...).

4. Ve sběrném dvoře budou přijímány následující odpady:
nebezpečné odpady skupiny 15, 16 a 20
ostatní odpady skupiny 20: např. objemný odpad (gauče, linolea, nábytek apod.), 
elektrozařízení, které nesplňuje podmínky zpětného odběru...
vybrané druhy ostatních odpadů, např. stavební odpad ...

- využitelné druhy komunálních odpadů: plasty, sklo, papír, kovy

Upřesnění přijímaných odpadů ve sběrném dvoře je uvedeno v Příloze č. 1

5. Jiné než odpady uvedené v Příloze č. 1, mohou být ve sběrném dvoře přijaty pouze se 
souhlasem pověřeného pracovníka města Kostelce nad Orlicí a za předpokladu, že jejich 
přijetí dovoluje provozní řád sběrného dvora.

6. Pro účely této smlouvy se rozumí:
nebezpečné odpady vytříděné z komunálního odpadu dle platného katalogu 
odpadů skupiny 15, 16 a 20
ostatní odpady vytříděné z komunálního odpadu dle platného katalogu odpadů 
skupiny 20: např. objemný odpad (gauče, linolea, nábytek apod.) a 
elektrozařízení, které nesplňují podmínky zpětného odběru 
vybrané druhů ostatních odpadů, např. stavební odpad...
využitelné druhy komunálních odpadů: papír, plast, sklo, kovy

Upřesnění přijímaných odpadů ve sběrném dvoře je uvedeno v Příloze č. 1

7. Vedená evidence odpadů přijatých na sběrném dvoře bude zároveň sloužit pro účely 
fakturace. Současně s odpadovou evidencí bude vedena evidence sloužící pro fakturaci 
fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání městem 
Kostelec nad Orlicí a musí obsahovat následující údaje: název firmy, adresu sídla firmy, 
IČO a DIČ (u fyzické osoby - jméno, příjmení a adresu dle platného dokladu), SPZ auta, 
jméno řidiče a datum vykládky. Tato bude předávána v uzavřené obálce s označením 
„Ekonomický odbor“ na podatelnu MÚ Kostelec nad Orlicí, vždy po ukončení pracovního 
týdne.

IV.
Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti uvedené včl. II., odst. 1 této smlouvy od
1. 11. 2019.

2. Místem plnění je Sběrný dvůr města Kostelce nad Orlicí v k.ú. Kostelec n. O., pozemek 
pare. č. 2345/39.
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v.
Cena plnění

1. Ceny za poskytované služby v dle čl. II, odst. 1 této smlouvy jsou stanoveny ve výši:

Služby specifikované v článku II. odstavci 1. této smlouvy

‘Celková měsíční částka vznikne vynásobením uvedené částky a skutečným počtem hodin provozu sběrného dvora v 
daném fakturačním období.

Typ služby Cena v Kč / mj
Zajišťované služby na sběrném dvoře (dohled, úklid SD, 
značení kontejnerů, organizace přeprav, atd.) 165,00 Kč /1 hodina*

Pracovní a ochranné pomůcky 333,30 Kč/měsíc
Evidence odpadů, administrativa 1100,00 Kč/měsíc

Ceny za odvoz a odstranění odpadů kategorie ostatní:

Kód 
odpadu

í>

Název 
odpadu dle 
kat. odpadů

Upřesnění Typ 
nádoby

Cena za 
likvidaci 
vKč/t 

bez DPH

Cena za 
přepravu AVIA 
sólo v Kč/jízda 

bez DPH
160103*

*
Pneumatiky Osobní pneu 

pouze bez disků 
(shrom. 

odděleně od 
nákladních)

VOK AVIA 3220,- 1757,-

160103*
*

Pneumatiky Nákladní pneu 
pouze bez disků 

(shrom. 
odděleně od 

osobních)

VOK AVIA 5180,- 1757,-

170107 Směsi nebo 
oddělené 
frakce 
betonu, cihel, 
tašek...

Směs 
stavebního 
odpadu bez 

dalších příměsí 
dřevo apod.

VOK AVIA 305,- 1757,-

200101 Papír Lepenka + 
smíšený papír

VOK AVIA 0,- 1757,-

200102 Sklo Bílé sklo VOK AVIA 0,- 1757,-
200102 Sklo Barevné sklo VOK AVIA 0,- 1757,-
200111 Textilní 

materiály
Nevyužitelné VOK AVIA 1645,- 1757,-

200138 Dřevo 
neuvedené 
pod číslem 
200137

Dřevěné palety 
(nutno dodržet 
kvalitu třídění 

dřeva)

VOK AVIA 0,- 1757,-

200139 Plasty Směsné plasty VOK AVIA 1645,- 1757,-
200140 Kovy Směsné kovy VOK AVIA 0,- 1757,-
200201 Biologicky 

rozlož, odpad
Tráva, listí VOK AVIA 650,-

200201 Biologicky 
rozlož, odpad

Větve VOK AVIA 650,-

200301 Směsný 
komunální 
odpad

VOK AVIA 950,- 1757,-

200307 Objemný 
odpad

Nábytek, 
koberce apod.

VOK AVIA 950,- 1757,-

** - předpokládáme, že speciální pneumatiky zde nebudou (např. od stavebních strojů, ještěrek, 
speciálních strojů apod.)
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Ceny za odvoz a odstranění odpadů kategorie nebezpečný:

Katalogové číslo 
odpadu Název odpadu Cena za odstranění 

odpadu Kč/kg Poznámka

16 06 01 Olověné akumulátory zdarma
20 01 13 Rozpouštědla 13,00 Kč
20 01 14 Kyseliny 16,00 Kč
20 01 15 Zásady 16,00 Kč
20 01 17 Fotochemikálie 16,00 Kč
20 01 19 Pesticidy 21,00 Kč
20 01 21 Zářivky 9,50 Kč / ks cena za 

poškozenéVýbojky 17,00 Kč/ks

20 01 23 Lednice, mrazáky 13,00 Kč cena za 
poškozené

20 01 25 Jedlý olej a tuk zdarma
20 01 26 Olej a tuk 3,00 Kč
20 01 27 Barvy, lepidla, pryskyřice 13,00 Kč
20 01 29 Detergenty 16,00 Kč
20 01 32 Léky 19,00 Kč

20 01 35 Vyřazená elektr. zařízení 
„N“ 9,00 Kč cena za 

poškozené

20 01 36 Vyřazená elektr. zařízení 
„O“

21,50 Kč/ks cena za 
poškozené

Přeprava nebezpečných odpadů (při nashromáždění transportního množství) bude provedena 
odvozem vozidlem JNK typ Avia, cena 2 662,- Kč/odvoz.

Výše uvedené ceny nezahrnují DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných 
předpisů. Ceny za odstranění odpadu zahrnují poplatek dle Zákona č. 185/2001 Sb. 
v platném znění. Celková měsíční částka v daném fakturačním období vznikne 
vynásobením uvedených jednotkových cen a skutečného množství převzatých odpadů v 
případě odstranění/využití odpadů, v případě přepravy odpadů to bude součin uvedených 
jednotkových cen za přepravu, a počtu uskutečněných přeprav.

VI.
Placení a platební podmínky

Fakturace bude prováděna měsíčně. Daňový doklad (fakturu) vystaví Zhotovitel do 10. dne 
následující měsíce.

Splatnost faktury je 14 dní ode dne doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den 
potvrzení platebního příkazu bankou Objednatele. Pro případ prodlení s úhradou faktury 
v dohodnutých termínech uhradí Objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení.

Podkladem pro fakturaci jsou vážní lístky a záznamy o provozu vozidla Zhotovitele, popř. 
jiná forma evidenčního dokladu o vykonané službě.



Závazky zhotovitele

Odpady kategorie „O“, které nelze dále využít jako surovinu, bude Zhotovitel ukládat na 
skládce společnosti, která patří do skupiny firem Marius Pedersen Group, v souladu 
s provozním řádem a pravidly pro ukládání odpadů na této skládce.

Pro odstraněni odpadů kategorie „N“ budou využívána zpracovatelská zařízení vlastní a 
zařízení smluvních partnerů Zhotovitele, která vyhovují požadavkům platné legislativy.

Zhotovitel je zodpovědný za přepravu a odstranění/využití odpadů v rozsahu této smlouvy 
v souladu s požadavky příslušné legislativy, případně obecně závaznou vyhláškou města 
Kostelce nad Orlicí v platném znění, stanovující systém nakládání s komunálním odpadem 
na správním území města Kostelce nad Orlicí.

Zhotovitel se zavazuje kontrolovat oprávněnost (trvalý pobyt nebo místo podnikaní na 
území města Kostelec nad Orlicí) osob přivážejících odpady na sběrný dvůr. Přejímka 
odpadů bude prováděna v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady.

Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o druhu a množství veškerých odpadů dodaných 
občany a podnikatelskými subjekty města Kostelce nad Orlicí na sběrný dvůr, a tuto 
evidenci předkládat Objednateli do 15. dne následujícího měsíce. Evidence vedená 
zhotovitelem bude obsahovat údaje o druzích a množství přijatých odpadů do sběrného 
dvora, ale nenahrazuje evidenci odpadů vedenou dle zákona o odpadech pověřeným 
pracovníkem města.

V případě prokazatelného poškození majetku Objednatele způsobené činností Zhotovitele 
může Objednatel požadovat náhradu škody. O charakteru a rozsahu případné škody na 
majetku objednatele musí být učiněn úřední záznam za přítomnosti odpovědného 
pracovníka Zhotovitele nejpozději do 3 dnů od zjištění škody. Za škodu na majetku není 
považováno běžné opotřebení odpovídající charakteru jejího používání.

Pro sběr, využití nebo odstranění odpadu, který není předmětem této smlouvy, je 
Zhotovitel připraven na žádost Objednatele zajistit potřebnou techniku a vybavení za 
podmínek, které budou součástí zvláštní objednávky nebo dodatku ktéto smlouvě a 
nebudou v rozporu s provozním řádem sběrného dvora.

V případě převzetí nebezpečných odpadů ze sběrného dvora na mobilní zařízení provede 
ohlašovací povinnost do SEPNO dle zákona o odpadech provozovatel mobilního zařízení.
V případě převzetí nebezpečného odpadu ze sběrného dvora do stacionárního zařízení 
provede ohlašovací povinnost do SEPNO dle zákona o odpadech zhotovitel na základě 
plní moci vystavené objednatelem.

Vlil.
Závazky objednatele

Objednatel se zavazuje informovat producenty odpadu o pravidlech a podmínkách 
provádění aktivit v oblasti nakládání s odpady. Obě smluvní strany se dohodly, že budou 
v této oblasti úzce spolupracovat.

Objednatel zajistí před započetím provozu sběrného dvora platný souhlas Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb. V platném znění.



IX.
Trvání a ukončení smlouvy

1 Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou se tříměsíční výpovědní lhůtou a nabývá 
platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Výpovědní lhůta začíná 
běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní 
straně.

X.
Vyšší moc

1. Zhotovitel není vystaven náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnění 
závazků, jestliže jeho prodlení v plnění nebo neplnění závazků dle této smlouvy, je 
výsledkem nějaké události způsobené vyšší mocí.

2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc“ událost mimo kontrolu zhotovitele, kterou 
nelze předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany zhotovitele. Takové 
události mohou být zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní 
omezení, dopravní embarga a stávky.

XI.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku v platném znění.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě, 
podepsanými odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

3. Smlouva byla uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení.

4. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne
........  usnesením číslo RM

V Hradci Králové, dne ...... V Kostelci nad Orlicí, dne ...l&JP'...??®.

X ' MĚSTO
Kostelec n. Orl.

517 á 1 p. Kostelec n. Orl.
okr. Rychnov n. Kn. -12-

Město Kostelec nad Orlicí
František Kinský, starosta města

500 09 Hradec králova 
DIČ: CZ42194920 6

-26-



Příloha č. 1

PŘEHLED DRUHŮ OOPADÚ PŘIJÍMANÝCH DO ZAŘÍZENÍ

OSTATNÍ ODPADY

Katalogové 
číslo 

odpadu:
Název odpadu: Kategorie:

02 01 03 Odpad z rostlinných pletiv O
1501 01 Papírové a lepenkové obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 03 Dřevěné odpady 0
15 01 04 Kovové obaly 0
15 01 05 Kompozitní obaly 0
15 01 06 Směsné obaly o
15 01 07 Skleněné obaly 0
15 01 09 Textilní obaly 0
15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály... 0
16 01 03 Pneumatiky 0
1601 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14 0
1601 17 Železné kovy o
1601 18 Neželezné kovy 0
16 01 19 Plasty 0
16 01 20 Sklo 0
16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené 0
16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií vedených pod číslem 16 06 03) 0
16 06 05 Jiné baterie a akumulátory 0
17 01 01 Beton 0
17 01 02 Cihly 0
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 0

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuved... 0

17 02 01 Dřevo 0
17 02 02 Sklo 0
17 02 03 Plasty 0
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 07 03 01 0
17 04 01 Měď, bronz, mosaz 0
17 04 02 Hliník 0
17 04 03 Olovo 0
17 04 04 Zinek 0
17 04 05 Železo a ocel 0
17 04 06 Cín 0
17 04 07 Směsné kovy o
1704 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 0
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 0
17 05 06 Vytěžená hlušiny neuvedená pod číslem 17 05 03 0
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 0
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02... 0
20 01 01 Papír a lepenka 0
20 01 02 Sklo 0
20 01 10 Oděvy 0
20 01 11 Textilní materiály 0
20 01 25 Jedlý olej a tuk 0
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 0
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 0
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 2 01 21... 0
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 0
20 01 39 Plasty o
20 01 40 Kovy 0
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20 02 02 Zemina a kameny (
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad C
20 02 01 Biologicky rozložitelné odpady 0
20 03 01 Směsný komunální odpad 0
20 03 02 Odpad z tržišť 0
20 03 03 Uliční smetky 0
20 03 07 Objemný odpad 0

NEBEZPEČNÉ ODPADY

Kód odpadu:
Název odpadu: Kategorie:

1501 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné N

1501 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu... N
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů..), čistící tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N
16 0107 Olejové filtry N
16 01 08 Součástky obsahující rtuť N
1601 13 Brzdové kapaliny N
16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N
16 01 21 Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 15 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 

a 16 01 14 N
16 06 01 Olověné akumulátory N
16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N
20 01 13 Rozpouštědla N
20 01 14 Kyseliny N
20 01 15 Zásady N
20 01 17 Fotochemikálie (soli stříbra, barviva, senzibilátory, vývojky, ustalovače) N
20 01 19 Pesticidy N
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N
20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky N
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 (jedlý olej a tuk) N
20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N
20 01 32 Jiná nepoužitá léčiva N
20 01 33 Baterie a akumulátory zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 

16 06 03 N

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 
neuvedené... N

20 01 37 Dřevo obsahující nebezpečné látky N

Katalogová čísla 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 budou přijímána do zařízení pouze v případě, že nespadá pod působnost dílu 8 
zákona o odpadech. V případě, že zařízení bude místem odděleného sběru odpadů (bude disponovat smlouvou s výrobcem 
elektrozařízení) budou moci být katalogová čísla odpadů 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 do zařízení přijímána i v případě, že 
spadají pod působnost dílu 8 zákona o odpadech.

8


