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MANDÁTNÍ SMLOUVA
číslo smlouvy: 1543/01

ČLÁNEK l.

SMLUVNÍ STRANY

Mandant:
Sídlo:
Statutární zástupce:
ĹČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Alena Winterová, místostarostka města
00261602
CZ00261602
Komerční banka a.s., pobočka Rumburk

na straně jedné (dále jen ,,mandant")

a

Mandatář:
Sídlo:
Statutární orgán:

lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
Mgr. Roman Mužik, Mgr. Ing. Jiří Nováček, Ing. Dušan
Svoboda, jednatelé
49356089
CZ49356089
Raiffeisenbanka a.s.

na straně druhé (dále jen ,,mandatář)

uzavřeli ve smyslu ustanovení § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, tuto

MANDÁTNÍ SMLOUVU

(dále jen ,,Smlouva")

ČLÁNEK íl.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je jednání za mandanta při činnostech uvedených v či. lV
této smlouvy v rámci zajištění nakládání s komunálním odpadem s fyzickými a
právnickými osobami, které jsou povinny na základě zákona č. 185/2001 Sb. -
o odpadech a vyhlášky Mandanta č. 3/2012 o systému shromažďováni, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňováni komunálních odpadů včetně nakládání se
stavebním odpadem (dále jen Vyhláška č. 3/2012), a vyhlášky č. 1/2013, kterou se
mění vyhláška č. 3/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděni.
využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládáni se stavebním
odpadem (dále jen Vyhláška č. 1/2013) a ceníku č. 1/2013 schváleného Radou
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města dne 17.1.2013 (dále jen Ceník č. 1/2013), uzavřít s mandantem zastoupeným
mandatářem smlouvy o úhradě při nakládání s komunálním odpadem.

2. Uzavřeni této smlouvy je podmíněno uzavřením Smlouvy o zajištění sběru, svozu a
odstranění směsného komunálnIho odpadu na území města Rumburk mezi
mandantem jako objednatelem a mandatářem jako zhotovitelem (dále jen ,,Smlouva
o odstranění SKO").

3, Mandatář provádí dohodnuté úkony mandátní činnosti dle článku ii. a lV. této
smlouvy v termínech dle daňových a účetních zákonů. ·

ČLÁNEK Ill.
ÚPLATA ZA MANDÁTNÍ ČINNOST A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Mandant se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této mandátní smlouvě uhradit
mandatáři dohodnutou roční úplatu, která činí 192 000,- KČ bez DPH (slovy
stodevadesátdvatisíc korun českých).

2. Úplata mandatáře dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy bude hrazena dňčími
platbami měsíčně na základě faktur vystavených mandatářem vždy za uplynulý
měsíc, přičemž fakturovaná částka bude tvořit vždy 1/12 z roční úplaty dle odstavce
1 tohoto článku smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že součástí úplaty za mandátní činnost jsou veškeré
náklady mandatáře vynaložené při uskutečňování mandátni činnosti dle článku ll. a
lV. této smlouvy.

4. Úplata za mandátni
daňového dokladu -
Součástí daňového
(Průběžné informace
smlouvy.

činnost je splatná do 21 dnů ode dne doručeni písemného
faktury vystavené mandatářem mandantovi do sídla mandanta.
dokladu - faktury bude měsíční výkaz o mandátní činnosti

! mandatáře) připravený dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této

5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že změna úplaty za mandátní činnost je
možná pouze po odsouhlasení Radou města Rumburk, a to na základě písemného
dodatku ke smlouvě za těchto podmínek:

a)

b)

C)

v případě změny sazby DPH, nebo jiných právních předpisem uložených daní
nebo poplatků, které jsou bezprostředně navázány na výkon mandátní činnosti

v souvislosti se změnami zákonných či jiných obecně závazných právních
předpisů v oblasti nakládání s odpady či předpisů souvisejících, které nastaly
až v období po nabytí platnosti a účinnosti mandátní smlouvy a které mají
bezprostřední vliv na nabídkovou cenu

s ohledem na dobu účinnosti smlouvy lze výši roční úplaty za mandátní
činnost v průběhu plnění veřejné zakázky upravit v závislosti na růstu
spotřebitelských cen, resp. dle tzv. ,,míry inflace" odpovídající indexu
stznovenému dle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Ke změně
může dojít prvně od 1.1.2015, a po té vždy pouze jednou ročně k 1. lednu
následujícího kalendářního roku, přičemž rozhodným údajem je údaj uvedený
ČSÚ ke dni 30.9. předchozího kalendářního roku. Míra inflace bude vyjádřena
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje
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procentuální změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců oproti
průměru za 12 předchozích měsíců.

d) DPH bude účtoůáno dle předpisů platných v době fakturace. V době podpisu
této smlouvy činí sazba DPH 21%

Jakékoliv další změny úplaty za mandátní činnost se nepřipouští.

6. Podkladem pro jednání o dodatku dle ČI. Ill odSt. 5 této smlouvy bude mimo jiné cenová
kalkulace dodavatele zpracovaná s ohledem na příslušnou změnu právních předpisů.
Tento dodatek bude uzavřen na základě dohody smluvních stran, přičemž v případě
inflace (odst. 5 bod C) bude dodatek uzavřen nejpozději do 30.11.příslušného
kalendářního roku. V případě ostatních změn, uvedených v ČI. Ill odst. 5 této smlouvy
bude dodatek uzavřen s účinností od data přísiušné změny právních předpisů.

ČLÁNEK lV.
POVINNOST1 A PRÁVA MANDATÁŘE

1. Mandatář se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy provádět mandátní činnost dle
článku ||. této smlouvy v souladu se zájmy mandanta a podle písemných pokynů
mandanta, které jsou mandatáři známy nebo které musí znát. Mandatář se zavazuje
provádět mandátní činnost dle článku ll. této smlouvy zejména v následujícím
rozsahu:

a) uzavírá jménem mandanta písemné dohody či smlouvy s fyzickými osobami,
kterým vzniká na území města komunální odpad, a právnickými osobami nebo
fyzickými osobami podnikajícími, které produkují odpad zařazený podle
Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických
osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, které využívají na základě
smlouvy s městem systému zavedeného městem pro nakládáni komunálním
odpadem podle odstavce 2) článku 1 Vyhlášky č. 3/2012 (dále jen osoby),

b)
C)

provádí inkasa peněžních prostředků, hotovostně i bezhotovostně, od osob,

uzavírá jménem mandanta dohody o ukončení smluv dle písm.
,,osoby" doloží, že příslušná osoba přestala mít podle Vyhlášky
povinnost mít uzavřenou smlouvu o zajištěni nakládání se
komunálním odpadem; dohoda o ukončení bude uzavírána vždy
k 1. dni v měsíci následujícím po doložení zániku povinnosti mít
smlouvu o zajištění nakládání se směsným komunálním odpadem,

a), pokud
Č. 3/2012
směsným

s účinností
uzavřenou

d)

")

f)

sleduje, kontroluje a hodnoti plnění platební a další povinnosti osoby a
případně upozorňuje mandanta na možnost ukončení smluv v důsledku
porušování povinností osoby,
vede jménem mandanta korespondenci s osobami v souladu s touto
smlouvou,
rozesílá jménem mandanta doklady (např. faktury) k úhradám za služby
poskytované mandatářem jednotlivým osobám (dále jen úhrada). výše
úhrady hrazené osobami musí vycházet z platného ceníku (ke dni podpisu
smlouvy Ceník Č.1/2013). Na všech dokumentech dle tohoto bodu smlouvy
musí být jako účet pro směrování úhrad osob uveden účet mandanta uvedený
dále v této smlouvě. V případě nedoručení podkladů k úhradám za služby
poskytované mandatářem jednotlivým osobám je povinen mandatář pokusit
se o opětovné doručení, a pokud je toto neúspěšné, o této skutečnosti
mandatář do tří dnů písemně informuje mandanta, mandatář není
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g)

h)

i)

v takovém případě povinen plnit dále povinnosti vůči takové osobě do doby,
než mu mandant předá doručovací adresu takové osoby,
vede pro mandanta písemnou evidenci přeplatků úhrad dle článku lV. odst. 1
písmeno f) této smlouvy ze strany osob a písemně informuje do patnácti dnů
po zjištění přeplatku mandanta o existenci přeplatku a dává mandantovi
písemné podklady k vrácení přeplatku úhrady dle článku lV. odst. 1 písmeno f)
této smlouvy u osob,
vede pro mandanta písemnou evidenci nedoplatků úhrad dle článku lV. odst.
1 písmeno f) této smlouvy ze strany osob, osoby k zaplacení nedoplatku
úhrady dle článku iV. odst. 1 písmeno f) této smlouvy řádně písemně a
prokazatelně upomíná a po uplynutí přiměřené náhradní lhůty k zaplaceni
nedoplatku úhrady dle článku lV. odst. 1 písmeno f) této smlouvy předává
mandantovi písemně veškeré podklady k vymáhání nedoplatků úhrad dle
článku lV. odst. 1 písmeno f) této smlouvy,

provozuje na území města Rumburk kontaktní místo pro provádění inkasa
úhrad od osob a další související činnosti (např. distribuce PE pytlů) s min.
pracovní dobou dle níže uvedené tabulky. Toto kontaktní místo se nachází na
adrese: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Královská 173/5, 408 01
Rumburk. Změna adresy kontaktního místa v průběhu plněni smlouvy je
možná po dohodě s objednatelem za předpokladu, že bude dodržena
minimální pracovni doba a také podmínka vzdálenosti do 1,0 km od budovy
Městského úřadu. V případě změny adresy kontaktního místa v průběhu
plnění smlouvy zajistí mandatář informovanost osob o této změně na vlastní
náklady.

Pondělí
Úterý

Středa
Čtvrtek
Pátek

Sobota

v období od 15.6. do 15.7. a ) v období od 16.1. do 14.6. a
od15.12. do15.1. l od15.7. do14.12.

8:00 - 12:00 13:00-17:30 i
8:00 - 12:00 13:00-17:30 ' 10:00 - 12:00 14:00 - 17:30
8:00 - 12:00 13:00-17:30 i
8:00 - 12:00 13:00-17:30 l 10:00 - 12:00 14:00 - 17:30
8:00 - 12:00 13:00-17:30 i

9:00 - 13:00 i

2. inkaso úhrad od osob dle článku ll. této smlouvy bude mandatářem převáděno
na účet mandanta č. účtu v termínech minimálně lx za měsíc
s podmínkou, že pokud hotovostní výběr překročí 20.000,- KČ, bude tato částka
převedena na účet mandanta následující pracovni den a to i opakovaně v jednom
měsíci, nastane-li taková situace.

3. Mandatář vyzve mandanta k účasti na všech důležitých jednáních s osobami, kdy
nejde o věci běžné a obvyklé, a vyžádá si jeho stanovisko ke všem důležitým
rozhodnutím (např. termíny splatnosti).

4. Mandatář se zavazuje písemně oznámit mandantovi všechny okolnosti, které zjistil
při uskutečňování mandátní činnosti dle článku íl. a lV. této smlouvy nebo které zjistil
i mimo rámec mandátní činnosti dle článku ll. a lV. této smlouvy a jenž by mohly mít
vliv na změnu pokynů mandanta.

5. Od písemných pokynů mandanta se může mandatář odchýlit pouze v případě, je-li to
naléhavě nutné a rozhodnuti nesnese odkladu. O skutečnostech, kdy se mandatář
odchýlí od písemných pokynů mandanta, je mandatář povinen mandanta informovat
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do tří pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od písemných pokynů
mandanta došlo.

6. Mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí a chránit
zájmy mandanta. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které
při plněni úkolů podie této smlouvy zjistí, když tuto povinnost nemá ohledně
uplatňování svých práv a povinností dle této smlouvy a dle Smlouvy o odstranění
SKO.

7. Mandatář je povinen předat bez zbytečného odkladu mandantovi podklady a věci, jako
jsou např. doklady o využití a/nebo odstranění odpadu a upozorněni na nedostatečný
objem sběrných nádob.

8. Mandatář odpovídá mandantovi za škodu, která mandantovi vznikne při provádění
mandátni činnosti dle článku íl. a lV. této smlouvy, ledaže mandatář tuto škodu
nemohl odvrátit ani při vynaloženi odborné péče.

9. Mandatář neodpovídá za porušeni závazku osoby, s níž uzavřel smlouvu při
zařizování mandátni činnosti dle článku ||. a lV. této smlouvy.

10. Mandatář se zavazuje průběžně, a to alespoň jednou měsíčně, písemně informovat
mandanta o uskutečňováni mandátni činnosti dle článku ll. a lV. této smlouvy.
Písemná informace bude mít formu ,,Průběžné informace mandatáře", jejíž vzor tvoří
přílohu č. 3 této smlouvy a bude přílohou daňového dokladu - faktury.

11. Mandatář se zavazuje provádět mandátní činnost osobně, popř. prostřednictvím
subdodavatele, jehož identifikační údaje včetně rozsahu oprávněni k podnikáni a
přehledu věcného rozsahu plněni jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy. Změna
subdodavatele je v průběhu plnění předmětu zakázky možná, ale pouze
po předchozím písemném souhlasu mandanta. V případě, že by se jednalo
o subdodavatele, jehož prostřednictvím byla prokázána kvalifikace, je změna možná
po předchozím písemném souhlasu mandanta, ale pouze za předpokladu, že
náhradní subdodavatel prokáže splněni kvalifikace ve shodném rozsahu jako
subdodavatel původní. Při jakékoli změně subdodavatele dojde zároveň k aktualizaci
přílohy č. 5 této smlouvy.

12. Mandatář se zavazuje, že v případě, že pokud tak ke dni zahájení účinnosti smlouvy
již neučinil, uzavře nejpozději do deseti dnů od podpisu této smlouvy s pojišt'ovacím
ústavem v České republice pojistnou smlouvu, kterou se pojistí proti odpovědnosti
za škodu s limitem pojistného plnění na jednu škodnou událost ve výši alespoň
1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), která by mohla vzniknout
objednateli či třetí osobě v souvislosti s činnosti dle této smlouvy. Kopii pojistné
smlouvy předioží nejpozději do čtrnácti dnů od zahájeni účinnosti této smlouvy
objednateli a tato kopie se stane její přílohou č. 4. Zhotovitel je povinen udržovat
pojištění v uvedené výši v platnosti po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.
V případě změn pojistné smlouvy bude o těchto změnách objednatele neprodleně
informovat. pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s činnosti dle
této smlouvy může být součástí pojistné smlouvy uzavřené v souvislosti se zajištěním
sběru, svozu a odstranění SKO na území města Rumburk.

13. Mandatář odpovídá za škodu, kterou způsobil mandantovi na věcech, které od něj
převzal k zařízeni záležitosti a na věcech převzatých při jejich zařizováni od třetích
osob podle § 570 obchodního zákoníku. V případě prokazatelného způsobení škody
bude mandantovi poskytnuta náhrada škody. O charakteru a rozsahu případné škody
na majetku mandanta musí být učiněn úřední záznam za přítomnosti odpovědného
pracovníka mandatáře nejpozději do 3 dnů od zjištění škody.

14. Mandatář je povinen dle Ceníku č. 1/2013 na své náklady zajistit potřebné množství:
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· PE pytlů o objemu 110/120 l

· stvrzenek (v číselné řadě) s hlavičkou města Rumburk, které vydává osobám
na základě uzavřené smlouvy na úhradu svozu a odstraňování SKO
nahrazujících smlouvu

· známek (samolepek) pro výlep na sběrné nádoby pro příslušný druh nádoby a
četnost svozu

15. Mandatář je povinen podat po skončení mandátní činnosti dle článku ll. této smlouvy
do deseti pracovních dnů písemnou zprávu o výsledku své činnosti a provést
vyúčtování a odevzdat mandantovi veškerou agendu.

ČLÁNEK V.
POVINNOSTI A PRÁVA MANDANTA

1. Mandant se zavazuje dle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. splnit své
povinnosti a tak vytvořit zázemí pro plnění smluvních ujednání mandatáři.

2. Mandant je povinen předat včas mandatáři podklady a pravdivé informace, jež jsou
nutné k uskutečňování mandátni činnosti dle článku ll. této smlouvy.

3. Mandant se zavazuje ke dni účinnosti této smlouvy vystavit mandatáři plnou moc
k uskutečňování mandátní činnosti dle článku ll. této smlouvy. Plná moc mandanta
pro mandatáře tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

4. Mandant předloží mandatáři podie § 147a odst. 1 písm. C) Zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), seznam
subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil
více než 10 % z ceny úplaty za mandátní činnost uhrazené v příslušném
kalendářním roce. Tento seznam mandant předloží mandatáři v terminu do 28. února
následujícího kalendářního roku, nebo nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.
Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam
vlastníků akcii, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu. Tento seznam vlastníků akcii bude vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem
předloženi seznamu subdodavatelů. Nedošlo-li k plnění subdodavateli z více než
10% z části ceny díla v příslušném kalendářním roce, předkládá o této skutečnosti
mandant čestné prohlášení.

5. Mandant souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích dodatků podle § 147a
odst. 1 písm. a) ZVZ

ČLÁNEK VI.
TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá'platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že účinnost této smlouvy zanikne ke dni, kdy zanikne
účinnost Smlouvy o odstraněni SKO.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že mandant může tuto smlouvu vypovědět písemnou
výpovědí doručenou druhé smluvní straně, a to z důvodu:

a) porušování povinností mandatáře uvedených v této smlouvě i přes písemnou
výzvu mandanta ke zjednáni nápravy, kdy byla poskytnuta přiměřená lhůta
pro zjednání nápravy a náprava nebyla v této lhůtě zjednána,
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b) porušení povinnosti mandatáře uvedené v článku iV. odst. 11 této smlouvy.

4. výpovědní lhůta činí v takovém případě dva měsíce a počíná běžet prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi dle předchozího odstavce
tohoto článku smlouvy druhé smluvní straně.

5. Smluvní strany této smlouvy se dále dohodly, že mandant může tuto smlouvu
vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně této smlouvy bez
udání důvodu. výpovědní lhůta v takovém případě činí dvanáct měsíců a počíná
běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé
smluvní straně.

6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních
stran.

ČLÁNEK VIl.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, a tím i adresy pro doručování,
budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou
smluvní stranu.

článek vín.
SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že v důsledku vadného plnění mandatáře anebo prodlení mandatáře
s plněním závazků dle článku lV. došlo ke vzniku škody či jiné újmě mandanta (pokud
nebylo vadné plnění mandatáře zapřičiněno nečinností mandanta nebo porušením
jeho povinnosti) má mandant právo účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ za
každé porušeni závazku. Tim není dotčeno právo na náhradu škody.

2. V případě vadného plnění mandatáře dle článku lV. má mandant právo účtovat
smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý případ.

3. V případě výpovědi dle článku VI. odstavce 3 sjednávají smluvní strany pokutu ve
výši 50.000,- kč.

4. V případě prodlení mandatáře při plněni povinnosti vyplývající z či. V odstavce 5) této
smlouvy, se zavazuje mandatář uhradit mandantovi smluvní pokutu ve výši 10.000,-
kč za každý započatý den prodlení.

5. Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých terminech má právo mandatář
účtovat mandantovi úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den
prodlení.

6. Smluvní pokutu či ' úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které
k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové
výše pokuty. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované pokuty či úroky nejpozději
do 14 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Tuto smluvní pokutu je
objednatel oprávněn odečíst od plnění kterékoliv fakturace.
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ČLÁNEK lX.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, tato
odpovídá jejich svobodné vůli, není uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy na poslední stránku.

2. Tuto smlouvu lze doplňovat, měnit a upřesňovat oboustranně odsouhlasenými,
písemnými a průběžně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

3. V případě neplatnosti a neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou
dotčena její ostatní ustanovení.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží po dvou stejnopisech.

5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je právně závazná i pro nástupce obou
smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou pňlohy:

- Příloha č. l: Plná moc

- Příloha č. 2: Ceník 1/2013

- Příloha č. 3 Průběžné informace mandatáře - vzor

- Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy

- Příloha č. 5: Seznam subdodavatelů

V Rumburku d,, //Z 1 Ô, ů2, 2ě14
V Praze dne

za mandanta: za mandatáře:

Alena \Ninterová
mistostarostka města

AVE CZ odpadCvé hospojdářství s.r.o.
jednatelé

8
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Příloha č. 1

Mandátní smlouvy číslo: 1543/01

PLNÁ MOC

Město Rumburk, se sídlem Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, zastoupené
místostarostkou města paní Alenou Winterovou, lČ 00261602, DIČ CZ00261602
(dále jen ,,Mandant")

zmocňuje

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,
lČ:49356089
zastoupené: Mgr. Roman Mužík, Mgr. Ing. Jiří Nováček, Ing. Dušan Svoboda, jednatelé
(dále jen ,,Mandatář") k právním úkonům a k zastupování jak dále následuje.

Mandatář a mandant uzavřeli dne 10.2.2014 Mandátní smlouvu, jejímž předmětem je
provádění mandátni činnosti spočívající v provedeni inkasa úhrady peněžních prostředků za
sběr, přepravu, využití a/nebo zneškodňování komunálního odpadu, kterou jsou fyzické
osoby, kterým vzniká na území města komunální odpad, a právnické osoby nebo fyzické
osoby podnikající, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad
podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných
k podnikání, které využívají na základě smlouvy s městem systému zavedeného městem pro
nakládání s komunálním odpadem podle odstavce 2) článku 1 Vyhlášky č. 3/2012 (dále jen
osoby) povinny hradit mandantovi.

Za účelem provádění mandátní činnosti dle Mandátní smlouvy mandant zmocňuje tímto
mandatáře, aby mandanta zastupoval a jednal jeho jménem s třetími osobami, a to včetně
orgánů veřejné správy a bank, ve věci provedení inkasa úhrady peněžních prostředků za
sběr, přepravu, využití a/nebo zneškodňování komunálního odpadu, kterou jsou osoby
povinny hradit mandantovi, a ve všech věcech s touto činnosti souvisejících, včetně
uzavírání písemných dohod a smluv jménem mandanta s přímými uživateli služeb
mandatáře dle Smlouvy o zajištění sběru, svozu a odstranění směsného komuná|ního
odpadu na území města Rumburk ze dne 10.2.2014 rozesílání jménem mandanta podkladů
k úhradám za služby poskytované mandatářem jednotlivým osobám, vedení písemné
evidence nedoplatků úhrady ze strany osob pro mandanta a řádného písemného upoHnání
osob k úhradě nedoplatků úhrady, apod.

V Rumburku dne ÁfC"
Alena Winterová
místostarostka města

Toto zmocnění v plném rozsahu přijímám:

.._ 1 0. 02. 2014v vraze dne
AVE CZ odpad?vé ospodářS,t j s.r.o.



Příloha č. 2

Mandátní smlouvy číslo: 1543/01

MĚSTO RUMBURK

Ceník č. 1/2013

Vydaný v souladu s Obecně závaznou vyhláškou Města Rumburk č. 3/2012 o systému
shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů včetně
nakládání se stavebním odpadem.
Rada města Rumburku dne 17.1.2013 schválila ,,Ceník č. 1/2013" za svoz a zneškodňováni'
směsného komunálního odpadu, ukládání stavební sutě a vybraných odpadů ve sběrném
dvoře, s účinností od 21.1.2013 v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění
pozdějších novel.

Část první
Svoz směsného komunálního odpadu

SKO - Směsný komunální odpad, katalogové číslo 20 03 01 kategorie ,,O"
Směsný komunální odpad patří pouze do sběrných nádob k tomu určených.
Co sem patří ?

l Jde o odpad, který se již nedá třídit a který končí na skládkách či ve spalovnách
! komunálních odpadů

-''--,,,

' · Nebezpečné odpady '
Využitelné odpady příkladně papír. sklo. plasty '



Druh nádoby a četnost svozu Cena za svozové ohdobí
tj.1.1.-30.6 nebo 1.7.-31.12.

Popelnice 110/120 l
vývoz lx týdně 1 400,00 kč
vývoz lx za 14 dní 700,00 KČ
Kombinovaný svoz - v zimním období lx týdně, v letním

Ĺobdob/1x za 14 dní

Svozové obdobíod 1.1. do 30.6. 1170,00 KČ
Svozové obdobíod 1.7. do 31.12. 940,00 KČ

Popelnice 240 l
vývoz lx t"ýdně 2 800,00 kč

vývoz1x za 14 dní 1 400,00 KČ

Kontejner 660 l
vývoz lx týdně 7 720,00 kč
vývoz Ix za 14 dní 3 860,00 KČ

Kontejner 1100 l
vývoz lx týdně 12 870,00 kč
vývoz lx za 14 dní l 6 435,00 KČ

PE pytle na směsný komunálníodpad - 1 kus i 110,00 KČ
Pouze samotné zakoupení PE pytle r,a směsný komunální odpad neopravňuje osoby
k bezplatnému uložení 200kg objemného odpadu ve sběrném dvoře.

Způsob plateb :
Fyzická osoba /občan/ uhradí cenu za svoz a zneškodnění směsného komunálního
odpadu samostatně nebo prostřednictvím vlastníka ůebo správce bytového domu
ldále jen plátcel vŽdy za vybraný a dohodnutý druh nádob a Četnost svozu,
v hotovosti prostřednictvím oprávněné osoby, před termínem zahájení
následujícího svozového období, dle smlouvy - stvrzenky za úhradu za svoz a
odstranění směsného komunálního odpadu z domácností, dle platného ceníku
Města Rumburk, mezi městem a fýzickou osobou. "

· Po zaplacení ceny za svoz obdrží plátce svozovou známku potvrzující
oprávněnost ke svozu, kterou vylepí na sběrnou nádobu.

· Fyzická osoba /občan/ uhradí alikvotní cenu za dané období, pokud prokáŽe, Že
mu v určitém Časovém období nevznikla povinnost cenu uhradit lpřistěhování do
města, koupě íiemovitostil. výpočet se provede alikvotním poměrem za každý
započatý měsíc.

· V případech hodných zřetele, lze provést na základě vzájemné písemné dohody
změnu splatnosti a formu úhrady ceny za svoz a zneškodňování směsného
komunálního odpadu.



V případě, že cena za svoz a zneškodňování směsného komunálního odpadu je hrazena
prostřednictvím vlastníka nebo správce nemovitosti, je uložení objemného odpadu do
200kg zdarma na jeden vstup ročně, vázáno k jednotlivé bytové jednotce.

· Svozové období je od 1.1. do 30.6. a od 1.7. do 31.12. kalendářního roku
e Kombinovaný svoz je svoz Ix týdně v zimním období, tj. od 1.11. do 31.12. a od

1.1. do 30.4. kalendářního roku a svoz lx za 14 dní v letním období od 1.5. do
31.10. kalendářního roku

Část druhá
Cena za sběr a zneškodňování vybraných

druhů odpadů ve sběrném dvoře
S odpady, které oejsou výskvuě uvedeRy v tomto ceMku lze po'uze
É}r?stře&Éietví= oprávněRých osob & za Zplatu.
OprávEĚěÉlá osoba může za úplatu přijmout a zKkv'idovat i sEněsrký
kornunální odpad.

Ob,jemný odpad, katalogové číslo 20 03 07
ĹObjemný odpad lx v roce do hmotnosti 200 kg /jeden vstup/

Objemný odpad nad 200 kg při prvním vstupu a při každém dalším
vstupu za každý kilogra m

Co sem patří ?
! Starý nábvtek. křesla. židle. skříně. válendr'

J · · W

Podlahové krvtinv. koberce. linolea
d

' © Sanitární keramika. umyvadla, vany, toalety
i © Ostatní - staré lyže, kola, velká zrcadla. matrace

zdarma

5,00 KČ

'Z't: ', .. C"" ,S"";'*·' 'S :bb'·'"""m-:':""'%' '"'.:'.j·.' ,s·,±*,' '%'2'·'. :. 'ž;""""'" 't"" S

M ,K-Lm .'. h.. Č,.'."' '.K 'd 'U
"" ô biií':h='"' a ,m,:,m,, ¥' P' "W "' ,"' " :.,,..',:':. "3). '":e" ' " ".j,,;;;;' F' SKit :'" :. "'\ y/¥y .,:1 ·.· '.mž =%'- ,·'r.; % .) ·",:,Gm' š7' ·"S:'" ':&' """ ' "' r' ' ' '· · · · ·y ' S,',. .,, :": m9s ,t ,J 3%

g ',,í k, m

i Veškerý nebezpečný odpad - lednice, televizory. počítačové monitory. zářivky a
výbojky, autobaterie, zbytky barev

® Tříděný odpad - papír, sklo, plasty, železo
Kompostovatelný odpad - tráva listí
Uhynulá domácí zvířata - ta patří do kafilerní stanice
Běžný komunální odpad

® Stavební suť a kámen
i Zbytky dehtových krytin a výrobků z asfaltu

odpadem-se rozumí movitá ¥ěe, které se č!cvěk má úmysl
poviEmQ§t se jí zbavit. Pro jeho shroEnážděEEí se obvykle využívají mísledujíeí moŽaosti :

® Opětovné využití, materiálové využití - recyklace, kompostování



® Energetické využití - spalování, výroba paliv
Uložení na skládce odpadů

Stavební odpad, katalogové číslo 17 01 01,02,03,07
l

Stavebníodpad - cena za jednotku/jeden litrobjemu 3J)O Kč

l Co sem patří ?
i Cihly, kusy betonu a omítky
) Zemina. kamení písek do frakce 50mm
i Střešní tašky
l Směsná stavební suť"

ľ'" "ó C í ) ': 'j% fíí
i Obalv od stavebního materiálu

ď

Asfaltové směsi obsahující dehet a r"í'robkv z dehtu
ď V

Kontaminovaná zemina
Izolační materiál s obsahem azbestu a materiál obsahující jiné nebezpečné látky i
Podlahové krytiny
Sklo, plasty a keramika

Sklo, katalogové číslo 20 01 02
20 01 02 - Sklo - barevné i bílé zdarma

Nevztahuje se na sklo z vyřazených vozidel včetně stavebních strojů a odpadní sklo z jejich
údržby

Elektroodpad, katalogové číslo 20 01 36
Vyřazené elektrické a elektronické zařízenineuvedené pod
kat. Čísly 20 02 21, 20 0123, 20 01 35 zdarma

l Co sem patří ?
,

i S\'"ětelné zdroje, trubicové zářivky, úsporné zářivky, výbojky lpouze nerozbité l
' © PC monitory, televizory, osobní počítače vC. myší, klávesnice, laptopy, tiskárny, psací

stroje
Kalkulačky, faxy, telefony, vysílačky, videokamery, videopřehrávače, videohry
Hi-fi rekordéry, soupravy, rádia, lékařské přístroje, elektrické hračky

l Chladící zařízení, chladničky, mrazničky, pračky, sušičky. myčky, sporáky, plotny,

mikrovlnné trouby
0 Elektrické radiátory, elektrické nářadí, malé domácí spotřebiče, hodiny, budíky, váhy

,.:':'""Ĺ::-..."-.,:
Neúplná a rozebraná elektrozaňzení
Rozbité trubicové zářivky či výbojky - ty patří do nebezpečného odpadu



) Bojlery
Žárovky - ty patří do ostatního odpadu

" k

13 02 08 - Motorový, převodový olej zdarma
15 0110 - Obaly obsahujícízbytky látek, nebo těmito znečištěné zdarma
15 02 02 - Absorbční činidla, filtrační materiály, čisticí tká niny ;1' : ;,ž',,,,

a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami zdarma
16 01 13 - Brzdové kapaliny zdarma
16 06 02 - Olověné akumulátory zdarma
16 06 02- Ni-Cd akumulátory zdarma
20 0109 - Rozpouštědla zdarma

, 20 01 14 - Kyseliny zdarma
120 0115 -Zásady zdarma

20 01 16 - Detergenty, odmašťovací přípravky zdarma
20 01 17 - Fotochemie zdarma
20 0119 - Pesticidy zdarma
20 0120- Baterie suché zdarma
20 01 21- Zářivky, výbojky a jiný odpad obsahujÍcÍ rtuť zdarma

|20 01 23 - Vyřazená zařízení obsahujÍcÍ ch|uorf|uoruh|ovodÍky zdarma
20 01 35 Vyřazené el. a elektronické zařízen'obsahuj'cí """' '""""' " " """" '""" ' " ' ""' "' '

l nebezpečné látky neuvedené pod 20 01 21,23,35 zdarma
20 01 27 - Barvy, ttskařské barvy, !ep|d|a a pryskyřice obsahující

nebezpečné látky zdarma

Nebezpečný odpad kategorie ,,N"
k"ebezpečný odpad se vřznačuje Regati\TkíEn vlivem na Životní prostředí a uj.rat"í lidí

W

aebo zvířat nebo Dři maniou!aei s ním hrozí ně.iaké dafší nebezpečí !

Co sem patří ?
Zbytky barev a rozpouštědel, kyseliny a jiné chemické roztoky
Obaly od nebezpečných látek a obaly znečištěné chemickou látkou

® Odpady obsahující rtuť', motorové a převodové oleje. filtry, tuky lepidla
e Baterie a akumulátory, včetně autobaterií

Prošlé a nepotřebné léky, použité injekční stříkačky. zbytky chemických prostředků na
ochranu rostlin a proti škůdcům

· Rozbité zářivky a výbojky
,:j

i žárovky l
i e Stavební odpad obsahující dehet a azbest !
i Pokrmový tuk )

Pneumatiky '



Kompostovatelný bioodpad-odpad ze zeleně, katalogové číslo 20 02 01
kategorie ,,O"
Bidegicky rez!ožite!ný odpad je jakýkoliv odpad, který ,je schopen amerobního aebo
aerobního rozkladu.
20 02 01- Bioodpad zdarma

Co sem patří ?
i · Posekaná tráva, řezanka, větvičky z ořezu keřů a stromů
j · Zemina z květin bez květináčů, plevele, pokojové rostliny, listí bez smetků

! " Sedliny kávy, čaje, čajové sáčky, odpady z ovoce a zeleniny
) · Květináče z lepenky a rašeliny, obaly od vajec .

!
l

Ĺ

- ... - . ". . ..- . ' - " r ' pS?' " ' -'i · Podestýlka od drobných domácích zvířat
! 0 Pleny, hnijící ovoce a zelenina, pytlíky z vysavače, nedopalky z cigaret

Uhelný popel, smetky z ulice, zbytky omáček, pomazánek, salátů, oleje, kosti a

, odřezky masa )

Způsob plateb na sběrném dvoře :
· Fyzická osoba /občan/ uhradí cenu za uložení stavebního odpadu v hotovosti, při

ukládání odpadu ve sběrném dvoře
· Fyzická osobal občan/uhradí cenu za uložení objemného odpadu nad 200kg roČně

zdarma na jeden vstup v hotovosti dle platného ceníku, při ukládání odpadu ve
sběrném dvoře.

· Ve sběrném dvoře je fýzická osoba /občan/ v případě ukládání odpadů povinna se
prokázat smlouvou - stvrzenkou za úhradu za svoz a odstranění směsného
komunálního odpadu z domácností, dle platného ceníku Města Rumburk pro
dané období a předložením průkazu totožnosti.

· Úhrada za svoz a zneŠkodňování směsného komunálního odpadu pro dané
období opravňuje k uložení objemného odpadu Idle specifikace v ceníkul do
hmotnosti 200kg zdarma - jeden vstup v kalendářním roce.

V

Cást třetí
Poučení k ukládání jiných, v tomto ceníku

výslovně neuvedených odpadů
G Lrtmr4 rr&cnu uvedenv v toníto ceníku lze mkládat pouzeKJ 9 """3"" " ,J U

prostřednictvím oprávněných osob a za úplatu.
Seznam oprávněných osob ve šluknovském vYběžku :
d" CZU00462 15657876 Antonín Křižíkova 40746 Krásná 31.1.2013

Spurný 545/9 Lípa



d CZU00178 49356089 AVE CZ Královská 40801 Rumburk 31.12.2015
odpadové 173/5
hospodářství
s.r.o.

tá CZU00409 87224500 Dušan Štícha Tovární 1086 40777 Šluknov 31.12.2015

CZU00514 25042149 EKO servis Svatopluka 40747 Varnsdorf 31.12.2013
Varnsdorf a.s. Čecha 1277

tá CZL'00252 12038636 Jaroslav Ke koupaliŠti 40801 Rumburk 31.12.2014
Smitka 226/23

'a CZ.L"00752 68282427 Jiří Šach Tovární 40777 Šluknov 31.12.2015
ď CZU00400 28674286 KOVOŠROT 9. května 911 40801 Rumburk 30.9.2014

GROUP CZ
a.s.

tá' CZL"00407 28674286 KOVOŠROT Oldřichovská 40753 jiříkov 30.9.2014
GROUP CZ
a.s.

ä CZL"00410 28674286 KOVOŠROT 40781 Lipová 30.9.2014
GROUP CZ
a.s.

í^] CZU00545 42194920 Marius Rožany 40747 Šluknov neomezeno
Pedersen a.s. skládka

ä CZU00080 28678362 METAL. RůŽOvá 40801 Rumburk 31.12.2014
INVESTMENT
s.r.o.

CZU00687 25036149 Pro EKO Generála 40747 Varnsdorf 31.12.2013
VARNSDORF Svobody
s.r.o. 1905

tá' CZU00403 48189588 Radek KoŠatka Strádalova 40746 Krásná 31.12.2015
1138 Lípa

tá CZU00863 62010956 Tuan Nguyen jiříkovská 40801 Rumburk 31.1.2017
Aiih

:
Dle § !2 odst. l zákona o odpadech platí obecná základni povinnost, že každý je
povinnen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem
a ostatními právními předpisy, vydanými na ochranu životních prostředí . Uvedená
základní povinnost je dále specifikována v § 12 odst. 2 a to tak, že pokud není
stanoveno zákonem jinak, lze s odpady podle zákona nakládat pouze v zařízeních
tomu určených.

Smkee :
Sankce za správní delikt právnických osob a fyzických osob oprávněných k
podnikání spočívající v porušení výše uvedené povinnosti dle § 12 odst. 2 zákona o
odpadech je upravena v § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech. Sankci
podnikajícímu subjektu až do výše 50 mil. KČ je oprávněna uložit Česká inspekce



životního prostředí (též inspekce). Některé správní delikty související s porušením
zákona o odpadech ze strany podnikajících subjektů mají i obecní úřady obcí s
rozšířenou působností a. obecní úřady (ORF'). Jedná se však pouze o delikty stanovené
v § 66 odst. l (obecní úřad) a odst. 2 (úřad ORF') zákona o odpadech.
Dále může obec právnickým a podnikajícím fýzickým osobám které jsou uživateli
nebo majiteli pozemků na území města dle zákona 128/2000 Sb., o obcích uložit dle §
58 odst. 2 pokutu až do výše 100 000 KČ za neudržování čistoty a pořádku na
pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.

e u fýzických osob má obec také možnosti jak v podobných případech samostatně
postupovat. Jinou skutkovou podstatu přestupku spočívající v neoprávněném zakžení
skládky nebo odkládání odpadků nebo-odpadů mimo vyhmzená místa obsahuje § 47
odst. l písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Za tento přestupek může sám obecní úřad udělit pokutu do výše 50 tis. KČ, nebo daný
případ prošetří a postoupí ČIŽP, která může uložit sankci až do výše l mil. KČ za
přestupek podle § 69 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech spočívající v tom, že fyzická
osoba soustřed'uje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které
nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady.

Jaroslav Trégr

starosta města
Zřeřejněno na úřední desce dne : 18.1.2013



Příloha č. 3

Mandátní smlouvy číslo'

Měsíční informace mandatáře

měsÍclrok:
Souhrnný seznan) inkasa peněžních prostředků

VZOR

Zůstatek
120 l 240 l 660 l 1100 l PE Vklad na BÚ MěÚ RBK na

Datum 1XT 1x14 Komb. 1xT 1X14 1XT 1X14 1XT 2XT 1X14 pytel KČ Datum KČ pokladně
15.6.2013 2 1 O O O O O O O O 2 3 720,00
16.6.2013 1 2 1 2 910,00 16.6.2013 6 000,00 630,00

Celkem počet a hotovost za měsíc/rok 3 3 O O O O O O O O 3 , 6 630,00 6 000,00 630,00

jmenný seznam "osob"

120 l 240 l 660 l 1100 l PE evid. číslo Číslo Datum
příjmení, jméno, adresa 1XT 1X14 Komb. 1XT 1X14 1xT 1x14 1xT 2xT 1x14 pytel KČ známky smlouvy inkasa
Flinta Franta, Novákova 1/1, Rumburk 2 O O O O O O O O O O 2 800,00 1,2 1/2013 15.6.2013
Novákjan, Novákova 2/1, Rumburk 1 2 920,00 3 2/2013 15.6.2013
Trá,vniček Béd'a, U potoka 30/5, Rumburk 1 _ 1 400,00 _ 4 3/2013 16.6.2013
Petr Pavel, Na Lukách 15/2, Rumburk 2 1 1 510,00 5,6 4/2013 16.6.2013

Celkem počet a hotovost za měsic/rok 3 3 O O O O O O O O 3 6 630,00
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XL Group
Insurance

^ ' Reinsurance
XL Insurance Company PIC
Zweigniederlassung fůr Ôsterreich
Tuchlauben 3
A-1010 Wien
Telefon "43150 E.02118
Fax "43 1 50 60 2222

iPotvrzení o pojištění odpovědnosti za ' Public and Product Lizbi!ity
škodu a za výrobek Certificate of !nsumnce

Toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy slouží pouze
jako osvědčeni o pojištěni. Nedoplňuje, ani nemění
pojistné kryti stanovené zmíněnou pojistnou smlouvou.

Tento pojistný cerůŕikát je vystaven pro potřeby

This English certificate is only a translation of the origirá
wording. Nothing herein contained shall serve to ziter.
vary or waive the provisions of Ehe below mentioned
policy.

Certificate for

to whom it may concern

pojistník - Policyholder

ANDELTA. as.
lČ 24719951
Pobřežní 297/14
18600 Praha 8

Pojištěný/lnsured
AVE CZ Odoadové hospodářství s.r.o.
AVE Kolín s.r.o.
AVE Nasavrky as.
AVE sběrňé suroviny a.s.
AVE Ústi nad Labem s.r.o.
REKKA s.r.o.
ASPG CZ, spol. S r.o
AVE Kralupy s.r.o.
AVE Harrachov as.
Kogenerace Žalmanov s.r.ci.

pojistitel Insurer )

XL Insurance Company Pic
' Zweigniederlassung fůr Ôsterreich

Tuchlauben 3
A-1010 WIen

Číslo pojistné smlouvy l Policy Number

Rozsah krytí . Scope of Cover
i
pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti The insurance covers the cases of public and product
pojištěného za ·škodu a za výrobek, kterou způsobil třetí liability cjf the insured for damage which it caused to a third
osobě v důsledku výkonu pojištěné činnosti. person ělS a result of the insured business activity,

l

XL lnswance Company Pic, Zweignied?rla$sljng fůr Ôsterreich
Handelsgericht Wien, A-1030 Wien, ľvlarxergasse la, FirmenbuchNr: FN 176(jC3k, DYR: 0977659
Bank: Cilibank, BLZ 113140, Swift Code: CIT1AT\NX, Kontom 1943906, BAN: AT 07 1814 0C00 0194 3j06
H3uplsitz der Gesellschaft Lcmdon-GB, EC3V 0XL,XL Hcuse, 7U Gracechurch Street,
Registdeřt Registrar of Companies of England and Wales 1884214
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Uzemní omezení Territorial scope of cover

celý svět s výjimkou usa l Kanady
World-wide, excl. USA l Canada

Limit plnění Limits of Indemnity

Pro škody na zdraví a majetku pro každou pojistnou Bodily injury and property damage any one occurrence
událost a během pojistného období and in the annual aggregat?

EUR 30.000.000,00

pojistné období

Počátek pqjištěni

Period of insurance

Inception Date

12.11.2013

Zánik pojištění Expiry Date

11.11.2014
pojistriá smlouva se uzavírá na dobu určitou s automatickou probngaci podle článku lil. odst. 2, XL-TPL 05
Pc/icy is concluded for a definite period with automatic pmlongaůon according to art. Ill. 2, XL-TPL 05

Podpis pojistitele

Místo, datum

l Signature of the insurer
Ĺ
i Place, Date

XL Insurance Company PIc
Zweigniederf sung fj,jÔ't"""ich

Eduard

Underwritřng M nager arge Corporates
Austria & Central Eastern Europe

Austria & Central Eastern Europe

Vídeň, Vienna 9.12.2013

Celé znění pojistné smlouvy je uloženo lx u objednatele a lx u zhotovitele.
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CESTN2 F'ROHLASENi
o subdodavatelích

Saolečnost AVE CZ hospodářství s.r.o. se sídlem praha 1ô, Pražská 1321/38a.
IČO 49356089 čestně prohlašuje, že má v úmyslu provést všechny části veřejné zakázky

.Za/"ištěni komplexních služeb při nakládáni s odpady na území města RumburY'

silami a nevyužije k plněni veřejné zakázky subdodavatelů.

Toto prohlášeni činím na základě své jasné, srozumitelné. svobodné a vážné vůle. nikoli

v omylu a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedeni nepravdivých údajů

V Pmze cÍň3 13 5 20i3

Mag. HaralĹ'G,oBauer
Mgr. Roman Mužik

jednatel jednatel


