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DODATEK 2020 KE SMLOUVÉ O DÍLO 
č. 2072 

o podmínkách sběru, přepravy a likvidace komunálních odpadů pro rok 2020. 

První Smluvní Strana (Zhotovitel): 
SOMPO, a.s. se sídlem Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov, Č_ em __________ N 

Mčsts ký Ú řad Pacov 
zastoupené Ing. Radkem Lapáčkem, ředitelem Společnosti Č. j.: 

a dále 
Døšıøz Z 5, 1[]_ 2019 Druhá smluvní strana (obj ednatel):

_ 

Město Pacov POČCÍ lÍSÍÚ / přflvìılı ________ __ 

zastoupená/é Ing. Lukášem Vlčkem, starostou města sp ÍSWÝ ask" Í' 1"“ " Smrt- "W141 

doj ednávají v tomto Dodatku tyto další dílčí smluvní podmínky platné v roce 2020: 
ˇ 

Platební podmíngz ˇ

ž 

Za poskytnuté Služby bude Objednatel dle rozhodnutí Valné hromady SOMPO platit 
zhotoviteli ceny vykalkulované V přepočtu na 1 trvale hlášeného obyvatele města. 

Přepočet vykalkulované ceny na obyvatele je proveden V souladu S usnesením valné 
hromady SOMPO, a.S. Ze dne 14.6.2001, počet obyvatel je uveden dle oficiálního údaje ČSÚ 
(pro rok 2020 jsou vzaty údaje Ze Sčítání lidu ke dni 1.1.2019). 

Na základě rozhodnutí představenstva Společnosti SOMPO,a.S. Ze dne 29.8.2019 je 
rovněž Zpoplatněn sběr, Svoz a likvidace komunálních odpadů Z rekreačních objektů. Výše 
poplatku za jeden rekreační objekt je stanovena ve shodné výši, která je účtována na jednoho 
trvale hlášeného obyvatele pro příslušný kalendářní rok. 

Pro rok 2020 jsou zkalkulovány a představenstvem Společnosti schváleny tyto ceny 
jednotlivých služeb na 1 trvale hlášeného obyvatele: 

- zálohovým poplatkem ze Zákona na 1 obyvatele ( 100,- Kč) 
- pevnou částkou na 1 obyvatele 509,- Kč) 
- platné DPH Z pevné částky (15%) .................... .. ( 76,- Kč) 

tj. 685,- Kč/obyvatele
. V případě změny výše DPH bude rozdíl obci Zúčtován.

_ 

Poplatek je na základě Zákona vybírán a odváděn obci, na jejímž k.ú. Skládka leží. Za 
jeho Základ je počítáno, že jeden občan uloží v roce 2020 v průměru 200 kg TKO. Je stanoven 
a propočten dle Zákona o odpadech - v současnosti je výše poplatku 500,- Kč za 1 tunu 
komunálního odpadu uloženého Skládce. 

Stav obyvatel objednatele - města k 1.1.2019 dle evidence ČSÚ: 4758 
Počet rekreačních objektů: 268 

Fakturace jednotlivých poskytnutých služeb bude vypočítána v Kč podle počtu 
obyvatel města. K vypočtené ceně bude účtováno DPH vsouladu Splatným zněním 
zákona 0 DPH. 

Pokud dojde při schvalování rozpočtu pro rok 2020 kpřípadné změně týkající se 
příjmů nebo výdajů SOMPO, a.S., bude tato Změna zapracována do konečné ceny tak, jak 
rozhodne Valná hromada SOMPO, a.s. 

Obě Strany se dohodly, že vypočítaná cena bude zhotoviteli uhrazena na základě 
fakturace vždy v předstihu před nastávajícím svozovým obělobím. Vyfakturovaná cena bude 
včetně DPH platného v době fakturace. Fakturace bude ..... .. krát ročně. ,- 

Platba bude prováděna bezhotovostní formou na účet SOMPO, a.S. 
ˇ 
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Í. 

Organizační a technické podmínkv svozu komunálních odpadů: 

Zhotovitel, případně jeho prostřednictvím jiný smluvně vázaný subjekt (dále jen Svozce), 
zabezpečí na základě uzavřené smlouvy objednateli (obci) svoz a likvidaci odpadů od občanů za 
těchto podmínek: 

l) Svozce bude pravidelně lx týdně provádět v obci Svoz komunálního odpadu prostřednictvím 
typizovaných nádob a jeho likvidaci uložením na zabezpečené skládce. Svoz bude prováděn 
na základě předem odsouhlaseného Svozového harmonogramu. Připadne-li na Svozný den 
státem uznaný svátek nebo v případě nepředvídaných okolností (porucha techniky, kalamita 
ap.), zajistí Svozce odvoz odpadu V nejbližším náhradním termínu. Vznikne-li Z 
organizačních důvodů potřeba změnit dohodnutý den svozu, projedná a odsouhlasí toto 
Svozce S obcí minimálně 7 dnů předem před uvažovanou změnou. 

2) Pro svoz budou ze strany objednatele vytvořeny tyto základní podmínky: 

a) Nádoby na odpad (110 l popelnice, v některých lokalitách i 120/240 l popelnice a 1100 l 

kontejnery) budou pravidelně ve Svozný den včas přistaveny ke Svoznému místu, nejdále 
však na vzdálenost do 10 m od komunikace průjezdné pro Svozovou techniku. Zhotovitel 
prohlašuje a objednatel bere na vědomí, že není povinností Svozce vyjímání a ukládání 
popelnic do boxů. Toto lze dohodnout S místním Svozcem mimo rámec této smlouvy. 

b) V zimním období bude Stanoviště nádob na odpad včetně přístupových komunikací 
udržováno, případná Sněhová vrstva odklìzena a dle povahy počasí zabezpečen posyp. 

c) Nádoby na odpad budou udržovány v řádném technickém stavu, neprorezlé, či jinak 
nefunkční. 

d) Objednatel zajistí, že každá nádoba bude opatřena příslušnou známkou SOMPO platnou pro 
daný rok. Nádoby bez platné známky nebudou vyvezeny. 

e) Do nádob na odpad je zakázáno ukládat žhavý popel, obaly všeho druhu, kovový šrot, 
dřevní hmotu vč. větví, stavební Suť, tekuté Zamrzající odpady Z domácnosti, 
kompostovatelný odpad (např. tráva, hnůj) a pod. a odpady nebezpečné (např. barvy, 
nádoby od barev, postřiků, ropných látek, olejové filtry, kapaliny, chemikálie, akumulátory 
a monočlánky, zářivky, elektrické a elektronické Spotřebiče, uhynulá zvířata). 

Í) V případě Zjištění nepovoleného obsahu nádoby není Svozce povinen takovouto nádobu 
vyprázdnit. O důvodech, .proč nebyla nádoba vyprázdněna, vlastníka informuje nalepením 
štítku. 

g) Nádoby na odpad nebudou přeplňovány a přetěžovány. V opačném případě neručí 
zhotovitel (Svozce) za případné poškození nádoby nebo za případné znečištění stanoviště 
nádoby. ˇ 

h) Dojde-li průkazně k poškození mechanismu Svozového prostředku následkem uložení 
nepovoleného odpadu do nádoby (např. žhavý popel), je zhotovitel (Svozce) oprávněn 
vyžadovat od objednatele úhradu nákladů na opravu a další vzniklé škody. 

i) V případě poškození odpadové nádoby občana ze Strany Svozce, bude tato záležitost 
reklamována zhotoviteli nebo přímo svozcì a následně komisionálně posouzena. V případě 
prokazatelně viny ze strany zhotovitele (Svozce) zajistí tento poškozenému náhradní 
nádobu, popřípadě vzniklou škodu na svoje náklady opraví. 

Pokud objednatel nevytvoří výše uvedené podmínky, jež jsou podmiňující pro řádné 
provedení svozu, může zhotovitel pozastavit odvoz odpadových nádob bez nároku objednatele na 
náhradní svoz. 

Pokud si obec objedná odvoz komunálních odpadů prostřednictví velkobjemových 
kontejnerů, bude toto účtováno zvlášť (uložení, doprava, příp. pronájem) dle platného ceníku. 
Vytříděné nepovoleně přimíšení odpady v tomto kontejneru budou obci vyúčtovány zvlášť včetně 
vícenákladů za dotřídění. 

Sběr a svoz separovaných odpadů papír,_plastv a sklo 
1) Zhotovitel bude provádět u objednatele pravidelný svoz separovaných odpadů - 1100 litrové 

kontejnery na papír (v barvě modré) a plastové obaly jako PET lahve, fólie smotané a 
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převázané, obaly od mléčných výrobků vymyté vč. obalů tetrapack (kontejnery v barvě 
žluté). Pro sběr skla (lahve, tabulové sklo; ne autoskla, drátěné sklo, zrcadla, porcelán)jsou v 
obci rozmístěny sklolaminátové zvony 1300 lt v barvě zelené, případně kontejnery bílé barvy 
pro bílé sklo. Za řádný technický stav nádob je zodpovědný objednatel (obec). 

2) Stanoviště nádob na Separovaný sběr si určuje objednatel. O umístění informuje zhotovitele. 
Pro bezpečnou manipulaci musí být plocha stanoviště rovná a zpevněná. Místo musí být 
dostupné, bez schodů, obrubníků apod. Zvony pro sběr skla nesmí být v žádném případě 
umístěny pod dráty elektrického vedení z důvodu nakládky hydraulickou rukou. V zimním 
období bude stanoviště nádob na odpad včetně přístupových komunikací udržováno, případná 
sněhová vrstva odklizena a dle povahy počasí zabezpečen posyp manipulační plochy. 

3) Objednatel zodpovídá za to, že do kontejnerů jsou ukládány pouze ty odpady, pro které je 
kontejner určen. 

4) V případě, že obsah kontejneru na Separovaný sběr bude Znehodnocen příměsí komunálního 
odpadu, odpadů zapáchajících nebo nebezpečných odpadů, vyhrazuje si zhotovitel právo 
neprovést svoz takového kontejneru, protože by došlo ke znehodnocení celého obsahu 
svozného prostředku. 

5) O neprovedení svozu kontejneru Z výše uvedených důvodů bude objednatel následně 
(písemně, e-mailem, příp. telefonicky) informován. Svoz kontejnerů se Znehodnoceným 
obsahem bude proveden v náhradním termínu a náklady na tento mimořádný svoz budou 
vyúčtovány objednateli poměmou částí dle počtu vyvezených nádob se Znehodnoceným 
obsahem. 

6) Interval svozu jednotlivých nádob pro Separovaný sběr bude prováděn dle samostatného 
svozného harmonogramu, který obec obdrží v předstihu před svozovým obdobím a aktuální 
bude na www.sompo.cz, oddíl Aktuality. Svoz skla je nepravidelný dle naplnění kontejnerů. 
Obec si odvoz skla včas telefonicky objedná u objednatele. 

7) Obec může uzavřít smlouvu spodnikatelskými subjekty pro jejich připojení se k systému 
separovaného sběru obce a využití kontejnerů obce (viz usnesení Z valné hromady SOMPO, 
a.s. ze dne 24.6.2003). 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů a zpětný odběr elektrozařízení 
Nebezpečnými odpady se rozumí Zejména rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, 

pesticidy, barvy, laky, lepidla, baterie a akumulátory, léky, ropné látky, olejové filtry, znečištěné 
oděvy a čistící tkaniny, znečištěné obaly, etemit příp. další odpady mající nebezpečné vlastnosti. 
Svoz nebezpečných odpadů bude organizován 2x ročně (jaro-podzim) tak, aby organizovaným 
propojením požadavků více objednatelů byl Svozový prostředek vytížen a náklady dopravy 
minimalizovány, případně na základě požadavku objednatele (obce). Nebezpečné odpady budou 
odebírány Z vytvořených sběmých míst v obcích. Objednatel uhradí cenu za odstranění těchto 
odpadů podle skutečně odebraného množství a na základě platného ceníku (položka ,,likvidaci 
s dopravou“). Pokud bude objednatel požadovat svoz mimo vyhlášené svozové dny, bude mu 
vyúčtováno odstranění odpadů dle ceníkové položky „cena bez dopravy“ stejně jako v případě 
vlastního dovozu do sběmy nebezpečných odpadů. Doprava bude účtována zvlášť. 

Zhotovitel zajistí obci svoz elektrozařízení podléhající zpětnému odběru (jako např. 
ledničky, televizory, Ostatní domácí spotřebiče, výpočetní technika, zářivky) na svá sběmá místa 
snásledným odstraněním dle platných předpisů. Obec uhradí pouze náklady, které nebudou 
hrazeny společnostmi zajišťujícími organizaci zpětného odběru, případně poplatek za zneškodnění 
nekompletních zařízení (hlavně chybějící barevné kovy-cívky, výpamíky, motory apod.), 
odběratel (Asekol, Elektrowin) nepřevezme. 

/ 
fl\\ 

2 0 
Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu obema stranami. 

V Pelhřimově 21.10.2019 V Pacove . ‹ . 2019 

Ing. Radek Ing Lukas 
ředitel starosta 

za zhotovitele za objednatele ( 
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