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DODATEK 2021 KE SMLOUVÉ O DÍLO 
č. 2072 

0 podmínkách sběru, přepravy a likvidace komunálních odpadů pro rok 2021. 

První smluvní Strana (Zhotovitel):
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Druhá Smluvní Strana (objednatel): D°š"” 1 5' H' 2020 
Město Pacov 
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dojednávají v tomto Dodatku tyto další dílčí smluvní podmínky platné v roce 2021: 

Platební odmín : 

'

A 

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 2021 jsou vzaty údaje ze Sčítání lidu ke dni 1.1.2020). 

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 2021 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 529,50,- Kč) 
- platné DPH Z pevné částky (15%) .................... .. ( 79,50,- Kč) 

tj. 709,- 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 2021 V průměru 200 kg TKO. J e stanoven 
a propočten dle Zákona o odpadech - v současnosti je výše poplatku 500,- Kč za 1 tunu 
komunálního odpadu uloženého skládce. 

Stav obvvatel objednatele - města k 1.1.2020 dle evidence ČSÚ: 4717 
Počet rekreačních objektů: 268 

Fakturace jednotlivých poskytnutých služeb bude vypočítána v Kč podle počtu 
obyvatel města. K vypočtené ceně bude účtováno DPH v souladu splatným zněním 
zákona o DPH. 

Pokud dojde při schvalování rozpočtu pro rok 2021 k případné změně týkající se 
příjmu 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 obdobím. Vyfakturovaná cena bude 
včetně DPH platného v době fakturace. Fakturace bude krát ročně. 
Platba bude prováděna bezhotovostní formou na účet SOMPO, a.s. 
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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 
techto podmínek: 

Svozce bude provádět pravidelný svoz komunálních odpadů prostřednictvím typizovaných 
nádob. Stanoviště nádob určuje objednatel (S ohledem na dodržení níže uvedených 
podmínek), o jejich umístění informuje zhotovitele. Svoz jednotlivých odpadů bude prováděn 
na základě svozového harmonogramu /dostupný na webových stránkách zhotovitele 
www.sompo.cz /. Připadne-li na den svozu státem uznaný svátek, nebo v případě jiných 
nepředvídaných okolností (porucha techniky, kalamita ap.), zajistí Svozce odvoz odpadu v 
nejbližším náhradním termínu. Svoz skla, který je nepravidelný a závisí na naplnění 
kontejnerů, je prováděn vždy na základě požadavku objednatele. 
Pro Svoz budou ze Strany objednatele vytvořeny tyto základní podmínky: 

a) Nádoby na_odpad (1l0/ 120/240 lt popelnice a 1100 lt 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. 
b) V zimním období bude stanoviště nádob na odpad včetně přístupových komunikací 

udržováno, případná sněhová vrstva odklizena a dle povahy počasí zabezpečen posyp. 
c) Nádoby na odpad budou udržovány v řádném technickém stavu, neprorezlé, či jinak 

nefunkční. Za technický stav nádob odpovídá objednatel.
' 

d) Objednatel zajistí, že každá nádoba na Směsný komˇunální odpad bude opatřena příslušnou 
známkou SOMPO platnou pro daný rok. Nádoby bez platné Známky nebudou vyvezeny. 

e) Do nádob na Směsný komunální odpad je zakázáno ukládat žhavý popel, obaly všeho druhu, 
kovový šrot, dřevní hmotu vč. větví, stavební suť, tekuté zamrzajíoí 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) Nádoby na odpad nebudou přeplňovány a přetěžovány. V opačném případě neručí 
zhotovitel (Svozce) za případné poškození nádoby nebo za případné znečištění stanoviště 
nádoby. 

g) 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. 

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

i) Nádoby na papír (v barvě modré) jsou určeny ke sběru papíru (papírové a kartonové obaly, 
noviny, letáky, časopisy ajiný neznečištěný papír). 

j) Nádoby na plasty (v barvě žluté) jsou určeny ke sběru plastových obalů, PET lahví, fólií 
(smotané a převázané), dále tetrapaku (obaly od mléka, ovocných nápojů apod.) a kovových 
obalů (např. kovové plechovky a drobné kovy Z domácnosti). 

k) Nádoby na biologicky rozložitelné a kompostovatelné odpady (v barvě hnědé) jsou určeny 
ke sběru kompostovatelných odpadů rostlinného původu (tráva, listí, odpady ze zeleniny 
nebo ovoce apod.). Do nádob je zakázáno ukládat odpady živočišného původu (masa, kostí, 
mléčných výrobků, pečiva, zbytků jídla a pod.) 

l) Pro sběr Skla (lahve, tabulové sklo) jsou určeny sklolaminátové zvony o objemu 1300 lt v 
barvě Zelené, případně kontejnery bílé barvy pro bílé sklo). Do kontejnerů je zakázáno 
ukládat autoskla, drátěné Sklo, zrcadla nebo porcelán). 

m) Objednatel zodpovídá za to, že do nádob jsou ukládány pouze ty odpady, pro které je 
nádoba určena. V případě že obsah nádoby nebude odpovídat odpadu, pro který je určena, 
vyhrazuje si zhotovitel právo neprovést svoz (Z důvodu možného znehodnocení celého 
obsahu svozového prostředku). O důvodech, proč nebyla nádoba vyprázdněna, informuje 
vlastníka nalepením štítku.



n) Stanoviště nádob musí umožňovat bezpečnou manipulaci. Plocha stanoviště kontejnerů 
musí být rovná a zpevněná. Místo musí být dostupné, bez schodů, obrubníků apod. Zvony 
pro sběr Skla nesmí být umístěny pod dráty elektrického vedení Zdůvodu nakládky 
hydraulickou rukou. 

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. 

Město může uzavřít smlouvu S podnikatelskými Subjekty pro jejich připojení se k systému 
separovaného sběru města a využití kontejnerů obce (viz usnesení Z valné hromady SOMPO, a.s. 
ze dne 24.6.2003). 

Objednatel/původce odpadu čestně prohlašuje, že komunální odpady Svým složením 
odpovídají dříve zpracovanému a předanému „Základnímu popisu odpadu“ (ZPO). V případě 
změny složení nebo vlastností odpadu bude zhotoviteli předán aktualizovaný ZPO a to nejpozději 
S první dodávkou takového odpadu. - “

_ 

Svoz velkoobiemových kontejnerů 
Pokud Si Objednatel objedná odvoz komunálních odpadů prostřednictví velkobjemových 

kontejnerů, bude toto účtováno zvlášť (uložení, doprava, příp. pronájem) dle platného ceníku. 
Vpřípadě obsahu nepovoleně smísených odpadů budou tyto odpady vytříděny Zhotovitelem. 
Náklady na likvidaci těchto odpadů budou objednateli vyúčtovány zvlášť včetně vícenákladů za 
dotřídění. 

Sběr a svoz nebezpečných odpadů a zpětný odběr elektrozařízení 
Nebezpečnými odpady se rozumí zejména barvy, laky, lepidla, ropné látky, olejové filtry, znečištěné obaly nebo čistící tkaniny, etemit případně jiné odpady mající nebezpečné vlastnosti 

(odpady zařazené dle katalogu odpadů jako nebezpečný odpad). 
Převzetí nebezpečných odpadů (odpadů, pro které má zhotovitel platné povolení knakládání 
S odpady) zajistí zhotovitel na základě požadavku objednatele. Objednatel dopraví nebezpečný odpad do místa předání - sběmy odpadů Hrádek u Pacova vlastní dopravou. V případě většího množství odpadu je možné objednat přepravu u zhotovitele. Ohlášení přepravy provádí dopravce odpadu. Pokud je dopravcem objednatel, lze po dohodě provést ohlášení přepravy zhotovitelem 
(po zaslání všech údajů nezbytných pro provedení ohlášení). 

Objednatel uhradí cenu za odstranění nebezpečných odpadů podle skutečně odebraného množství a na základě platného ceníku. ' 

Objednatel má možnost předat bezplatně elektrozařízení podléhající zpětnému odběru (jako např. ledničky, televizory, Ostatní domácí Spotřebiče, výpočetní technika, zářivky) ve Sběmém 
místě zhotovitele (následné předání provozovatelům kolektivních systémů Asekol, Elektrowin, Ekolamp apod. dle platných předpisů). V případě většího množství odpadu je možné objednat přepravu u zhotovitele. Objednatel uhradí pouze náklady na dopravu. Pokud by došlo k odmítnutí 
převzetí elektrozařízení např. Z důvodu nekompletnosti, bude zhotovitelem účtován poplatek za zneškodnění takového zařízení. 

Tento dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma stranami. ˇ 
v Pøıhřimøvč 11.11 v Pfløøvč /” / ÍMESTO 

Ing. Radek Ing Lukáš 
ředitel Starosta mesta 

za zhotovitele (SOMPO, za objednatele ( 
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