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o poskytnutí služeb o odvozu komunálních odpadů
platná od 19.8.2003

uzavřená dne 19.8.2003 mezi poskytovatelem:
Mostecké odpady, spol. s r.o. IČO: 62240315
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem DIČ: 206-62240315
v Ustľ nad Labem oddíl C, vložka 7933 Peněžní úst.:
Dělnická 164 434 62 Most- Velebudice
zastoupené I

vyřizuje
telefon: 4

a odběratelem:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje IČO: 70886300 Číslo objednávky:
Horova 1340/10 DIČ:
400 10 Ústi nad Labem Peněžní úst.:
V zastoupení:
Poštu doručit: Dělnická 163,MOSt 43401
č.j. živn. oprávnění (koncese, výpis z obch. rejstříku): Datum vydání: Místo vydání:
zřizovací listina Min.obrany

L
l. Poskytovatel se zavazuje:

a) zajistit dodání objednaného počtu nádob na stanoviště
b) provádět odvoz odpadků dle smlouvy
C) provádět do každého 15. dne měsíce následujícího, měsíční fakturaci za odvoz odpadků, což je považováno

za opakované plnění ve smyslu zák. o DPH 588/92 Sb.ve znění dalších zákonů; dnem zdanitelného plnění je
poslední den kalendářního měsíce.

d) na žádost odběratele zvýšit či snížit četnost svozu nebo počet nádob
e) likvidovat neskladný odpad (při rekonstrukci byt. fondu si provozovna objedná přistavení VK)
9 zajistit čistotu stanovišť
g) dle četnosti svozu vydat známku (nálepku) na odpadovou nádobu

2. Odběratel se zavazuje:
a) zajistit trvalé stanoviště pro nádoby na odpadky
b) zajistit přístup k nádobám na odpadky
C) dodržovat ustanovení vyhlášky o čistotě, ochraně veřejných prostranství a veřejného pořádku
d) hradit vc stanovených lhůtách faktury za odvoz odpadu, tj. do 14 dnů ode dne doručení.

IL
1. Ceny za odvoz odpadů jsou uvedeny v příloze Č.1 této smlouvy
2. Poskytovatel je oprávněn změnit cenu za odvoz odpadů vždy k prvnímu dni měsíce následujícího v návaznosti na

změny cen vstupních nákladů.
3. Nebude-li odběratel souhksit se změnou cen, je oprávněn od smlouvy odstoupit ke dni provedené změny, a to

písemným podáním.
4. Při prodlení odběratele v úhradách faktur se stanovuje úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den

prodlení.
5. Odběratel dále bere na vědomí, že služby dle této smlouvy budou poskytovatelem přerušeny, neuhradí-li odběratel

podvakrát platby dle této smlouvy, a to do doby úhrady dlužných částek.
IIL

Smlouvu lze zrušit dohodou stran. '
Kterákoli ze stran může tuto smlouvu vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou, která pQCíná běžet prvním dnem měsíce

následujícího po podání výpovědi. w.
,Tato smlouva se uzavírá na dobu' neurčitou.

V.
Tato smlouva nabývá účinnosti änCin jĹjího podepsání oběma účastníky a je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž

poskytovatel obdrží po jednom a Odběratel po jednom.

V Mostě dne: 19.8.2003
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Ke smlouvě o poskytování služeb o odvozu komunálních odpadů jsou přiloženy ceny pro svoz TKO a VK, platné od
1.7.2002

Odběrateli nebyla vydána známka
Od Do Umístění nádob ČíSlo domu Druh nádoby Počet
19.8.2003 Dělnická 163 Střední kontejner lx týdně 1
19.8.2003 Korozluky sklad CO Popelnice 110 I individuelně 8
19.8.2003 Podkrušnohorská 251 Popelnice 110 l Ix týdně 2
19.8.2003 Zaječice sklad CO Popelnice 110 l individuelně 5

V Mostě dne: 19.8.2003
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