
MÉSTO
S009P00U2PXUBLANSKO

Smlouva o provozování sběrného střediska odpadů v Horní
Lhotě u Blanska

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

(dále jen občanský zákoník)

1. Objednatel:

město Blansko
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Ing. Jiřím Crhou, starostou
00279943
CZ00279943

pobočka Blansko

Ing. Pavel Viktorin

sídlo:
jednající:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:

dále jen „objednatel"

2. Provozovatel:

obchodní jméno: SUEZ CZ a.s.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378
sídlo: - Vinohrady
adresa pro korespondenci:
jednající: Ing. Petr Salamon, oblastní manažer obchodu, na

základě plné moci
25638955IČO:

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:

CZ 25638955

fax:
zástupce ve věcech technických:
tel.:
e-mail:
zástupce ve věcech realizačních:
tel.:
e-mail:
dále jen „provozovatel"
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Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby s
názvem „Provozovatel sběrného střediska odpadů v Horní Lhotě u Blanska" (dále jen „zakázka")
zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ"), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem
předmětné zakázky, a provozovatelem, jakožto vybraným uchazečem.

ČI. I
Předmět smlouvy

Provozovatel se zavazuje na základě této smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami a sjeho
nabídkou ze dne 21.12.2020, kterou předložil v rámci zakázky, pro objednatele provozovat sběrné
středisko odpadů v Horní Lhotě u Blanska (dále také jen "SSO") na části pozemku p.č. 509/1, na
pozemku pare. č. 509/2 a pozemku pare. č. 509/3, vše v k.ú. Horní Lhota u Blanska a na části
pozemku pare. č. 948/1 a na pozemku pare. č. st. 4668, oba v k.ú. Blansko, obec a okres Blansko, a
dále na pozemku pare. č. st 509/2 v k.ú. Horní Lhota u Blanska a stavby bez čísla popisného vše
zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Blansko. Na nich pak bude zabezpečovat sběr, odvoz a odstranění
odpadů shromážděných ve SSO, a to v souladu s platnými právními předpisy, touto smlouvou a
provozním řádem SSO. Ohledně vztahu k výše uvedeným pozemkům, na nichž se nachází SSO,
uzavřely smluvní strany Smlouvu o výpůjčce.

Provozovatel se zavazuje, že nebude SSO využívat k přesypu směsných nebo zbytkových
komunálních odpadů, tedy že nebude provozovateli sloužit jako překladiště.

Provozovatel se zavazuje, že bude areál SSO využívat pouze pro odpady na místě vybrané od
občanů města Blansko a původců odpadů majících na území města Blansko provozovnu, případně
objekt k individuální rekreaci.

Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele zaplatit provozovateli za provádění činností
specifikovaných touto smlouvou níže sjednanou úplatu.

Místním poplatkem za odpady se pro účely této smlouvy rozumí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
příslušné období dle aktuálně platné a účinné obecně závazné vyhlášky města Blansko vydané na
základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatkem za některé druhy odpadů se pro účely této smlouvy rozumí poplatek, který bude hrazen
občany při uložení některých druhů odpadů na SSO a který je uveden v ceníku, jež je přílohou této
smlouvy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ČI. II
Realizace činnosti

Provozovatel zajistí provoz SSO tak, aby bylo otevřeno pro veřejnost v následující provozní době:

úterý, středa, čtvrtek

pátek

sobota

Na SSO bude shromažďován odpad specifikovaný v příloze č. 1 této smlouvy.

1.

10,00 -17,00 hod.

10,00-18,00 hod.

08,00-12,00 hod.
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Provozovatel se zavazuje, že po dobu dovolených a nemoci či jiných překážek v práci obsluhy SSO
zajistí náhradní obsluhu tak, aby byl zabezpečen plynulý provoz SSO.

Provozování SSO zahrnuje :

• vybavení SSO nádobami na sběr odpadu,
• provoz SSO po sjednanou dobu,
• převzetí odpadu od občanů a další nakládání s ním, včetně důsledného třídění odpadů,
• dopravu odpadu do místa jeho odstranění čivyužití,
• odstranění odpadu,
• vybírání poplatků za některé druhy odpadů,
• vedení průběžné evidence sesbíraného odpadu a předávání této evidence objednateli 1 x
měsíčně (vždy nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se evidence
předává),

• zajištění zpětného odběru elektrozařízení od občanů za podmínek a v rozsahu stanoveném ve
smlouvách mezi městem Blansko a jednotlivými kolektivními systémy sběru elektrozařízení
(kopie těchto smluv předal objednatel provozovateli jako přílohu zadávací dokumentace k
zakázce).

Provozování SSO bude prováděno v souladu s účinnou a platnou právní úpravou České republiky.
Za dodržování těchto předpisů odpovídá provozovatel.

Provozovatel není oprávněn poskytovat SSO k užívání třetím subjektům a je povinen využívat SSO
pouze pro činnosti související s provozem SSO. Provozovatel odpovídá za škody vzniklé jiným
užíváním, než ke sjednanému účelu a způsobem neodpovídajícím plnění předmětu této smlouvy.

2.

3.

4.

ČI. III
Práva a povinnosti smluvních stran

Provozovatel materiálně vybaví SSO a místo zpětného odběru v potřebném rozsahu tak, aby bylo
zajištěno nakládání s odpady dle platných norem na vlastní náklady.

Provozovatel zajistí sběr odpadů kategorie O a N přímo od jednotlivých občanů, kteří mají trvalý
pobyt v městě Blansko a jeho částech nebo mají na území města nebo v jeho částech objekt k
individuální rekreaci, a současně mají zaplacen místní poplatek za odpady.

Naproti tomu převzetí odpadů od původců odpadů, kteří mají provozovnu na území města Blansko,
bude podléhat poplatku dle ceníku stanoveného provozovatelem. Poplatek stanoví provozovatel
tak, že poplatek bude odpovídat nákladům na manipulaci a zneškodnění odpadu. Evidence těchto
převzatých odpadů bude vedena odděleně.

Provozovatel při odebírání odpadů od občanů, kteří mají trvalý pobyt v městě Blansko a jeho
částech nebo mají na území města nebo v jeho částech objekt k individuální rekreaci, a současně
mají zaplacen místní poplatek za odpady (dále jen „občané") na SSO povede evidenci. Tato
evidence bude obsahovat následující položky:

• jméno a příjmení,
• adresa trvalého pobytu,
• předložení dokladu o zaplacení místního poplatku za odpady na příslušné období,
• druh odpadu,
• množství odpadu a
• podpis občana.

Provozovatel se zavazuje nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí zaslat
objednateli sumáře za SSO, a to dle jednotlivých druhů odpadů zde převzatých, a to dle požadavků
objednatele (zejména v návaznosti na platné předpisy firmy EKO-KOM, a.s., sídlem Praha 4, Na

PSČ 140 21, IČO 251 34 701).

1.

2.

3.

4.

5.
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6. Provozovatel se zavazuje předat objednateli hlášení o roční produkci převzatých odpadů na SSO
od občanů za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 31. 1. následujícího roku.

7. Provozovatel se zavazuje k udržování pořádku v areálu SSO a úklidu jeho bezprostředního okolí,
zejména obou stran kolem komunikace na ulici Pražská , včetně okrajové části Horní Lhota.

8. Provozovatel se zavazuje, že umožní pracovníkům města Blansko, Odboru správy a rozvoje města
MěÚ Blansko provádění namátkových kontrol na SSO.

9. Provozovatel se zavazuje, že stanovení hmotnosti odpadu bude provedeno váhou na SSO přímo
při převzetí odpadu od občanů.

10. Při provozování SSO bude provozovatel plnit veškeré povinnosti objednatele, které pro něj
vyplývají ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou dne 28. 7. 2006 se
společností ELEKTROWIN a.s pod č.j. 2006-KOM-S054/PL včetně Dodatku č. 1 a Smlouvy o umístění
a provozování kontejnerů uzavřené dne 8. 4. 2010, dále ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení uzavřené dne 16. 3. 2007 se společností ASEKOL s.r.o. pod č. j. S009P006PB5H a ze
Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP ze dne 29. 11. 2011.
Kopii výše uvedených smluv předal objednatel provozovateli jako přílohu zadávací dokumentace k
zakázce. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu provozovatele informovat o změně
těchto smluv a předat mu kopii případného dodatku. Provozovatel se současně zavazuje
poskytovat součinnost dalším osobám, které budou zajišťovat zpětný odběr odpadů.

11. Provozovatel vybaví místo zpětného odběru elektrozařízení v potřebném rozsahu tak, aby bylo
zajištěno nakládání se zpětným odběrem elektrozařízení dle platných norem, a to ve spolupráci s
jednotlivými výše citovanými kolektivními systémy.

12. Provozovatel toto místo vybaví i jedním uzamykatelným kontejnerem o objemu cca 20 m3, kde
budou přechodně uskladněny monitory a televizory.

13. Provozovatel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nedodržení povinností
vyplývajících ze smluv specifikovaných v bodě 10) tohoto článku, a to ve výši, která je shodná s výší
smluvní pokuty uhrazené dle uvedených smluv objednatelem na účet společnosti ELEKTROWIN a.s,
ASEKOL s.r.o. nebo EKOLAMP s.r.o. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

14. Provozovatel bude objednateli poskytovat konzultace v dané problematice a bude spolupracovat
při všech kontrolách týkajících se SSO. Provozovatel je dále povinen upozorňovat objednatele na
případné změny právních předpisů souvisejících s provozováním SSO, sledovat v této oblasti
odpadové hospodářství objednatele, upozorňovat ho na případné nedostatky a navrhnout způsob
odstranění těchto nedostatků.

15. K faktuře za příslušné období provozovatel vyhotoví přehledovou tabulku s evidencí odpadů a
zpětného odběru elektrozařízení za fakturované období.

16. Provozovatel je povinen zpracovat provozní řád SSO v souladu s obecně závaznými právními
předpisy.

17. Provozovatel se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti požární ochrany, bezpečnosti
a zdraví při práci, včetně provádění revizí elektroinstalace, kalibrace vážícího zařízení, vybavení a
kontroly hasicích přístrojů a vedení příslušné dokumentace.

18. Provozovatel je povinen zajistit dostupnost SSO na telefonní lince, případně na mobilním
telefonním číslea telefonní číslo či mobilní telefonní číslo na SSO zveřejnit.

ČI. IV
Doba trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru
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smluv.

Objednatel i provozovatel jsou oprávněni tuto smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodů.
Výpověď musí být učiněna v písemné formě a sjednává se šestiměsíční výpovědní doba. Výpovědní
doba počíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena druhé smluvní straně.

Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Při porušení smlouvy podstatným způsobem může smlouvu objednatel vypovědět, a to písemnou
výpovědí se tříměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení výpovědi provozovateli. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje zjištění
opakovaných vad plnění v jedné činnosti ve dvou po sobě následujících kalendářních měsících,
pokud provozovatel ani na základě písemné výzvy objednatele a v dodatečně poskytnuté lhůtě
vady neodstranil. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje i to, pokud by
provozovatel sběrné středisku odpadů v Horní Lhotě u Blanska využíval pro svoji potřebu jako
překladiště pro svůj ať již tříděný nebo komunální odpad.

3.

4.

5.

ČI. V
Cenová ujednání

Úplata za výkon činností provozovatele dle této smlouvy byla mezi smluvními stranami sjednána
dohodou jako cena smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, a to ve výši stanovené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Ke sjednané úplatě bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle příslušných právních
předpisů právně účinných ke dni data uskutečnění zdanitelného plnění.

Úplatu za výkon činností provozovatele dle této smlouvy lze od 1.1. 2021 upravit v případě že:

a) dojde k úpravě sazeb poplatku za ukládání odpadů na skládku v souvislosti se změnou právních
předpisů,

b) vývoj cen v národním hospodářství (inflace) přesáhne v meziročním nárůstu 4 %. V tomto
případě lze úplatu zvýšit pouze o částku odpovídající výši inflace v ČR stanovené za předcházející
kalendářní rok, zveřejněné Českým statistickým úřadem.

Dojde-li ke splnění podmínky pro změnu úplaty dle článku II. písm. a) úplata bude platná zpětně již
od 1. dne, kdy nabude účinnosti změna právního předpisu upravující cenu poplatku za ukládání
odpadů na skládku s tím, že zvýšená úplata bude provozovatelem účtována v běžných fakturách
(daňových dokladech) od 4. následujícího kalendářního měsíce. Rozdíl v úplatě za již provedené
činnosti v době předchozích 3 kalendářních měsíců roku bude doúčtován provozovatelem v
kterékoliv měsíční faktuře do konce následujícího čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

Požadavek na úpravu úplaty dle tohoto článku je možný nejdříve kdatu 1.1.2021. V takovémto
případě doloží provozovatel, a to formou nové kalkulace úplaty doložené listinami prokazujícími
oprávněnost požadavku na úpravu úplaty. Provozovatel je oprávněn navrhnout zvýšení jednotkové
ceny plnění pouze o tolik %, kolik odpovídá důvodu zvýšení. Základem pro každé zvýšení
jednotkové ceny plnění je cena za předchozí období.

Provozovatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními
právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění
neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ČI. VI
Platební a fakturační podmínky

1. Plnění dle této smlouvy považují smluvní strany z hlediska předpisů o dani z přidané hodnoty za
opakované a datum uskutečnění zdanitelného plnění se sjednává vždy k poslednímu dni
kalendářního měsíce, a to za celý tento kalendářní měsíc. K tomuto dni bude provozovatelem vždy
za celý kalendářní měsíc vystaven příslušný daňový doklad (faktura). Tento daňový doklad musí
provozovatel doručit objednateli nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po datu
zdanitelného plnění. Úplata vyúčtovaná tímto daňovým dokladem je splatná ve lhůtě 30 dnů od
doručení faktury objednateli (razítko podatelny města Blansko, nebo dodejka z datové schránky).

2. V případě prodlení objednatele s jakoukoliv platbou ve prospěch provozovatele je provozovatel
oprávněn objednateli vyúčtovat úroky z prodlení ve výši dle nař. vl. č. 351/2013 Sb., v případě
změny právní úpravy dle platné a účinné právní úpravy.

3. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že provozovatel bezdůvodně přeruší
provozování SSO nebo jakékoli jiné touto smlouvou definované práce, práce provádí i přes písemné
upozornění v rozporu s ustanoveními této smlouvy nebo pokyny objednatele.

4. V případě prodlení objednatele s jakoukoliv úhradou delšího než 60 dnů po lhůtě splatnosti, je
provozovatel oprávněn zastavit poskytování veškerého plnění vůči objednateli až do doby, kdy
budou objednatelem jeho závazky vůči provozovateli v plném rozsahu vyrovnány.

5. V případě, že provozovatel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně úplatu nebo faktura
nebude obsahovat některou dohodnutou nebo právními předpisy požadovanou náležitost, je
objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit provozovateli bez
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Provozovatel provede
opravu vystavením nové faktury.

6. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu důvodně provozovateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

7. Provozovatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, za každý i započatý
den, kdy provozovatel nezajistí provoz SSO tak, jak je dáno zejména čl. II této smlouvy.

8. Provozovatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za neposkytnutí
jednotlivých hlášení, evidencí či sumářů (přehledů odpadů) v termínech daných touto smlouvou.

9. Provozovatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý
prokazatelně zjištěný případ nedodržení úklidu prostor areálu SSO a jeho bezprostředního okolí,
nebude-li odstraněno v dohodnutém termínu.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

12. Smluvní pokuty nejsou předmětem DPH.

13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou smluvní strany povinny uhradit na základě písemné výzvy
druhé smluvní strany ve lhůtě splatnosti uvedené ve výzvě. Smluvní strany se výslovně dohodly, že
pokud provozovatel smluvní pokutu v daném termínu neuhradí, je objednatel oprávněn smluvní
pokutu započíst vůči pohledávce provozovatele na zaplacení úplaty. Tím nezaniká nárok
objednatele na uhrazení zbývající výše smluvní pokuty.

Čl. VII
Ostatní ujednání

1. Provozovatel je povinen mít a po celou dobu provádění předmětu této smlouvy udržovat pojištění
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odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností, ve výši plnění min. 1.000.000,-
Kč. Provozovatel při podpisu této smlouvy předal objednateli doklad o tomto pojištění.
Provozovatel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy udržovat pojistnou smlouvu
v platnosti.

2. V případě, že provozovatel v zadávacím řízení na zakázku prokázal splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění
poskytovat. Provozovatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění
části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele,
přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní
poddodavatel prokázal za provozovatele; objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

3. Provozovatel je povinen předložit objednateli seznam svých poddodavatelů. V případě, že
provozovatel tuto svou povinnost řádně nesplní ve stanovené lhůtě, je po něm objednatel
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka provozovatele (dále jen „nabídka
provozovatele"), kterou v postavení uchazeče podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem
pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech jejích příloh
(dále jen „zadávací dokumentace k zakázce"). Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo
nabídky provozovatele vyplývají provozovateli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této
smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro
tento případ dohodly, že i tyto povinnosti provozovatele jsou součástí obsahu závazkového vztahu
založeného touto smlouvou a provozovatel je povinen je dodržet.

5. Provozovatel je povinen poskytnout při kontrole objednateli potřebnou součinnost.

6. Osoby zmocněné k jednání ve věcech plnění této smlouvy:

za objednatele:
jméno, příjmení, funkce:
tel.:
e-mail:

za provozovatele:
jméno, příjmení, funkce:
tel.:
e-mail:

Petra Dryšlová

7. Provozovatel prohlašuje, že je k provádění sjednané činnosti oprávněn z hlediska zvláštních
právních předpisů (zejména zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění
pozdějších předpisů) a je rovněž vybaven potřebnou mechanizací a vozovým parkem a
personálním obsazením. Provozovatel je rovněž oprávněn k převzetí odpadů od objednatele ve
smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

8. Provozovatel umožní alespoň jednou měsíčně kontrolní zvážení a to za přítomnosti pracovníka
Odboru správy a rozvoje města MěÚ Blansko. Objednatel je povinen sdělit termín provedení
převážení provozovateli alespoň dva pracovní dny před úkonem.

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak
znemožní, a to ke dni, kdy se tak stalo.

11. Provozovatel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky,
přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 kalendářních dnů před
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její změnou.

12. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně
závaznými právními předpisy.

13. Provozovatel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku

14. Změny této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou, podepsanou oběma smluvními stranami
a odsouhlasenou jako dodatek ke smlouvě, jinak jsou neplatné.

15. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

16. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s textem smlouvy, tato smlouva je výrazem jejich
pravé a svobodné vůle, výslovně berou na vědomí, že jsou svými projevy vůle vázáni a na důkaz
toho tuto smlouvu podepisují.

17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
předpisů.

18. Provozovatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními
právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění
neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

19. Tato smlouva se uzavírá na základě řádně vyhlášeného a vyhodnoceného zadávacího řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
usnesením č. $0. přijatém na kb schůzi Rady města Blansko dne .3.lOÍO

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

ve znění pozdějších

Příloha č. 1 - Druhy odebíraných odpadů na sběrném středisku odpadů a ceny za jejich odstranění.

i í4o21V Blansku dne V B

starosta
Ing. Jiří Crha

Ing. Petr Salamon
oblastní manažer obchodu, na základě
plné moci
ProvozovatelObjednatel
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