
uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. (dále 
jenOBZ). 

1. Objednatel: 

zastoupený: 

IČO: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

tel./fax : 

2. Zhotovitel: 

zastoupená: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

tel./fax : 

I. 
Smluvní strany 

Město Holice 


Holubova ulice 1 


534 01 Holice v Čechách 


panem Ladislavem Effenberkem, starostou města 

00273571 

Komerční banka, a.s. Pardubice 

1628-561/0100 

466681 041 

ODEKO s.r.o. 


Smetanova 395 


51721 Týniště nad Orlicí 


ing. Liborem HemeUkem, jednatelem společnosti 

62062760 

255 - 62062760 

Komerční banka a.s. 

jednatelství Týniště nad Orlicí 


19-1403370297/0100 


494371 003 




II. 


Předmět smlouvy 


1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede odběr a likvidaci odpadů vznikajícího 
na území obce/města!, za jehož původce se považuje obec/město/, a to odpad v souladu se 
zákonem 185/2001 Sb. a podle katalogu odpadů vyhlášky MŽP 381/2002 Sb. skupiny 20 00 
00 - Odpady komunální, podobné odpady ze živností, z úřadů a z průmyslu, včetně separace. 

2. Zhotovitel provede odběr a uložení odpadu pro objednatele z typových nádob 110 1, 240 1, 

1 100 1, a zhotovitelem značených plastových pytlů. 

3. Dodávky budou uskutečňovány průběžně po celý rok podle plánu svozu, nebo dle dohody. 

4.Každá trvalá změna v systému svozu bude oznámena minimálně 1 měsíc před zamýšlenou 
realizací. 

5. Zhotovitel je povinen přijmout pouze ty kategorie odpadů, které jsou v souladu s ust. odst. 
1. čl. II. této smlouvy, s Provozním řádem překládací stanice a ostatními platnými předpisy. 

6. Zhotovitel zajistí čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů 

bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění. 

7. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v čl. III. této 
smlouvy. 

8. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností zajistit náhradní svoz 
do 24 hod., pokud nebude dohodnuto jinak. 

9. vážním místem je certifikovaná váha zhotovitele na Překládací stanici odpadů Albrechtice 
nad Orlicí - Nová Ves. 

III. 

Cena a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě investičních a provozních 
nákladů zhotovitele. Je určena roční sazbou na obyvatele (RS) vynásobenou počtem obyvatel 
evidovaných k trvalému pobytu k 31.12. předcházejícího roku (PO). 

2. Cena díla bude na každý kalendářní rok stanovena samostatným písemným dodatkem, 
který bude nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Cena díla se sjednává pro každý kalendářní rok zvlášť. Jednání o ceně pro následující 
kalendářní rok budou ukončena do 1.2. roku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o 
výši ceny díla, má zhotovitel právo k tomuto datu od smlouvy odstoupit. 
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4. Dojde-li v průběhu běžného kalendářního roku k navýšení nákladů, které je nucen vynaložit 
zhotovitel pro splnění díla, zejména tím, že cena pohonných hmot vzroste o více jak 10%, při 
zvýšení hranice regulovaných cen, při zrněně legislativy apod., je objednatel povinen 
přistoupit na adekvátní změnu ceny díla. Objednatel se dále zavazuje, že přistoupí na zrněnu 
smlouvy o dílo v části týkající se ceny v případě, že dojde ke změně právních předpisů 
upravujících výši daní, poplatků apod., souvisejících s provozem skládky. 

5. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla vycházející z její výše sjednané na příslušný 
kalendářní rok, resp. upravené dle bodu 4. tohoto článku smlouvy, v pravidelných měsíčních 
platbách ( RS x PO / 12 ) na základě faktur vystavených zhotovitelem, splatných vždy do 14ti 
dnů ode dne jejich vystavení zhotovitelem. Faktura bude splňovat náležitosti daňového 
dokladu. 

6. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením jakékoliv částky, zavazuje se zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,06 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato pokuta 
se nezapočítává na případný nárok na náhradu škody. 

IV. 


Platnost smlouvy 


1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Smlouva je platná od 1. 1. 2004 

3. Platnost smlouvy končí : 


a) písemnou dohodou smluvních stran 


b) písemnou výpovědí danou kteroukoliv ze smluvních stran podanou nejpozději do 30.9. 

daného roku, přičemž platnost smlouvy končí v takovém případě k 31.12 daného roku. 


c) nebo podle IILl3 


V. 


Ostatní ujednání 


1. V případě porušení kteréhokoliv ustanovení této smlouvy ze strany objednatele, je 
zhotovitel oprávněn pozastavit plnění této smlouvy až do okamžiku, kdy budou odstraněny 
příčiny porušení smlouvy. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení se splněním díla a nenese 
ani jakoukoliv zodpovědnost za vzniklé škody nebo majetkové újmy, které v důsledku 
takového jednání vzniknou objednateli. 

2. Změny této smlouvy lze provést jen formou jejích písemných dodatků po dohodě obou 
smluvních stran. 
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3. V ostatním se tato smlouva řídí ustanoveními OBZ v platném znění. 

4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 
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MĚSTO 
HOLICE 
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