
SMLOUVA

uzavřená mezi

Městem Ruinburk, se sídlem Třída 9. května 1366/48, 408 01
Rlllnbul'k,IČ00261602,zastollpenC na základě Mandátní smlouvy Č.1543/01 ze dne
10.02.2014 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., pracovištč Ruinburk, Královská
173/5,408 O l Ruinburk, IČ49356089,Martinou Matuškovou, fakturantkou

Dále jen Mčsto

v]astníkeln doniů v Ruinburku,

právnická osoba
zastoupená
bytem, adresa:

k domu : ulice SNP

a

J.P.M. PLUS, spol. S r. O., TČ 25497294
Pavlem Matuchou, jednatelem společnosti
Štúrova 829/58, 415 01 Teplice

č.p. l62+157,163+l56,164+l55

počet byt. jednotek v domě 152

počet obyvatel v domě 264

dále jen objednatel
I.

Předničt smlouvy

Smlouva se uzavírá na úliradu svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu
z domácností dle platného ceníku niěsta Ruinburk za svoz a odstraňování koniunálniho
odpadu a ukládání stavební sutě ve sběrném dvoře v návaznosti na ustanovení § 17odst. 5
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znční pozdčjších novel.

pro: druh nádoby: kontejner 1100 l poČet: 4 ks cyklus svozu: 2x týdně

II.
výše úhrady

l. výše úhi'ady za celou dobu platnosti smlouvy činí 205.920,- KČ dlc druhu, počtu a cyklu
svozu nádob a je sjednána dle ceníku č. 2/2013 města Ruinburk platného v době uzavření
snilouvy.

2. Ceník č. 2/2013 města Rlllnblll'k za svoz SKO.

3. Úhrada je splatná v ničsíčních splátkách vc výši 17.160,- KČ s tcrlníncln splatnosti do 25.
dne každého jednotlivého měsíce.

4. Úhrada bude provedena na účet č. 78-5 l41770247/0100 ll Koinerční banky, a.s., pobočka
Runiburk,

III.
Sln]llvní závazek



l. Svoz odpadů sc provádí dle svozového plánu.

2. V případě výpadku technických prostředků nebo v případě nepředvídatelných situací bude
proveden náhradní svoz.

3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2020 a nabývá platnosti dnem
jejího podpisu a účinnosti dnem první řádně provedené úhrady dle odst. IT, této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje výši úhrady hradit dle splatnosti vystavené faktury.

5. Smlouva se vyhotovuje ve dvojíin provedení a každá strana obdiží po jednom stejnopisu.

6. Veškeré zinčny budou řešeny dodatkem ke Sl11lOllvČ.

V dne, ,A?. Y? JQ-/Ý'

objednatel
(správce, vlastník domu)

g, tláV Rumburku dne'

Město Rumbtí


