
SMLOUVA O SBĚRU, PŘEVZETÍ, ODVOZU A ODSTRANĚNÍ VYTŘÍDĚNÝCH
SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

číslo 2002/073/sok - č. zákazníka 200010

l. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Chlumec

Krušnohorská 39

403 39 Chlumec
Zastoupený: Roman Hanusch, starosta obce
IČO: 391387

DIČ: -

Číslo účtu:

Bankovní spojení:

Telefon:
Pracovník pověřený k úkonům této smlouvy ve věcech technických:

Zhotovitel: Krušnohorské komunální služby, a. s.

Modlany 34

417 13 Modlany
Zastoupený: Bc. Radkem Sokolem, ředitelem společnosti zplnomocněným

k jednání jménem představenstva společnosti
IČO : 250 398 22

DIČ : 210-250 398 22

Číslo účtu: 8010 - 0708171913/0300

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

Telefon:

Pracovníci pověření k úkonům této smlouvy ve věcech technických:

íl. PŘEDMĚT SMLOUVY

l) Předmětem této smlouvy je sběr, převzetí a odvoz následujicích vytříděných složek komunálního
odpadu - využitelných složek vytříděných z komunálního odpadu, nebezpečných a ostatních
složek komunálního odpadu - specifikovaných v příloze této smlouvy, jejichž původcem jsou
jednotlivé fyzické osoby, vlastníci a správci nemovitostí určených k bydlení a podnikatelské
subjekty, které se připojí k obecně závazné vyhlášce objednatele o systému shromažd'ováni,
sběru, přepravy, třídění, využíváni a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
katastrálním území obce Chlumec, prostřednictvím zhotovitele.
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Ill. MÍSTO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

l) Smluvní strany se dohodly, že místem plnění předmětu smlouvy je území spravované obcí
Chlumec.

2) Místem následného využití či zneškodnění odpadů dle této smlouvy jsou odpovÍdajicí vlastní
zařízení či zařízení smluvních partnerů zhotovitele.

lV. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

l) Zhotovitel je povinen:
- provádět sběr, odvoz a využití vytříděných složek komuná|niho odpadu v rozsahu definovaném

touto smlouvou na základě dohodnutého časového harmonogramu nebo na základě telefonické,
faxové či písemné objednávky

- vytříděné složky komuná|ního odpadu převzít v souladu s článkem || odst. l). Okamžikem převzetíodpadů zhotovitelem přebírá tento veškeré povinnosti původce v souladu se zákonem č. 185/2001
Sb. v platném znění

- odvézt odpady na vlastni nebezpečí a zajistit jejich kvalifikované zneškodnění v souladu s platnou
legislativou

- výše uvedené služby provádět řádně a včas podle dodacích podmínek a dodatků této smlouvy
- odstranit znečištěni způsobené manipulací s nádobami zhotovitelem
- provést změnu stanovišť' nádob na vytříděné složky komunálního odpadu dle požadavků

objednatele do 7 dnů od doručení písemné žádosti objednatele
- předávat objednateli v dohodnutých intervalech podklady pro vedení evidence odpadů dle zákona

Č. 185/2001 Sb.
- vést údaje o počtu sběrných nádob a kontejnerů, jejich typovém provedení, jakož i o sběrových

místech a intervalech svozu jako podklad pro evidenci a fakturaci a předávat tyto údaje objednateli
- uhradit objednateli veškeré škody, které prokazatelně vzniknou na majetku objednatele při

provádění činnosti zhotovitelem z jeho viny

2) Zhotovitel je oprávněn:
- v případě zjištění nesouladu odpadu s odpadem uvedeným v této smlouvě okamžitě tuto .

skutečnost oznámit objednateli a dohodnout další postup.
- požadovat od objednatele potřebnou součinnost zejména v zajištění přístupu ke sběrným

nádobám a kontejnerům na shromažďováni odpadů
- v případě nezajištěni přístupu je zhotovitel povinen tuto vadu reklamovat u objednatele a pokud

tento neprodleně nezjedná nápravu, je zhotovitel oprávněn odpad neodvézt a dohodnout
s objednatelem další postup.

- požadovat od objednatele řádné a včasné zaplacení dohod nutě ceny.
3) Objednatel je povinen:
- dohodnout se zhotovitelem časový harmonogram plnění služeb nebo objednávat službytelefonicky, písemně či faxem
- platit cenu za poskytnuté služby
- dodat zhotoviteli pouze vytříděné složky komunálního odpadu, dohodnuté v této smlouvě,zatříděné ve smyslu vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. v platném znění.

- poskytnout zhotoviteli součinnost dle předchozího odstavce
- uhradit zhotoviteli veškeré škody, které mu vzniknou v souvislosti s porušením výše uvedených

povinností objednatele
4) Objednatel je oprávněn:
- požadovat od zhotovitele řádné a včasné plněni jeho povinností dle ČI. lV. odst. l).
- odsouhlasit zhotoviteli umístění stanovišť' mobilnIho svozu neb. složek komunálního odpadu a

využitelných složek komunálnIho odpadu a požadovat jejich změny
- provádět kontrolu plnění předmětu smlouvy

V. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY, VÝPOVĚDNÍ LHŮTY A PODMÍNKY

l) Smlouva je uzavřena od 1.1.2003 na dobu neurčitou.
2) Smlouvu lze ukončit-

a) písemnou dohodou smluvních stran
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b) jednostrannou výpovědí v případě nedohody smluvních stran o ceně poskytovaných služeb
v souvislosti s nově vydávaným ceníkem. Toto ujednání neplatí v případě, že cena za službu,
navržená dodavatelem nebude vyšší než o prokazatelně zvýšené náklady a meziroční nárůst
inflace vyhlašovaný Českým statistickým úřadem

c) jednostrannou výpovědí v případě hrubého porušování této smlouvy druhou smluvní stranou.
V tomto případě je možné smlouvu vypovědět, pokud druhá stana po předcházejícím
písemném upozorněrň stranou postiženou nezjedná nápravu do 30-ti kalendářních dnů od
data obdržení písem ného upozorněni. V případě oprávněnosti výpovědi pro hrubé porušování
této smlouvy končí smluvní vztah 30 kalendářních dnů po doručeni výpovědi druhé straně.

d) výpovědí kteroukoliv smluvní stranou, výpovědní doba je šest (6) měsíců ode dne doručeni
písemné výpovědi druhé smluvní straně. Tato lhůta začíná běžet první den měsíce
nás[edujicího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé straně.

VI. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

l) Cena za sběr, převzetí a odvoz vytříděných složek komuná|niho odpadu se stanovuje ceníkem.
Ceník tvoří dodatek této smlouvy. Úpravy ceníku je zhotovitel oprávněn provádět výhradně
vydáním nového ceníku (odsouhlaseného objednatelem) v době ne kratší než 30 kalendářních
dnů před datem jeho platnosti.

2) Platba za služby dle této smlouvy bude realizována na základě měsíčních faktur. Splatnost faktury
se sjednává na 14 dnů od data odeslání faktury objednateli.

3) V případě prodlení s úhradou faktury - daňového dokladu či podílu fakturované částky ze strany
objednatele je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý
den prodlení, kterou se objednatel zavazuje uhradit.

VIl. vYšší MOC

l) Zhotovitel není vystaven náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnění závazků,
jestliže jeho prodlení v plněni nebo neplnění závazků dle této smlouvy, je výsledkeni nějaké
události způsobené vyšší mocí.

2) Pro účely této smlouvy znamená "vyšší moc" událost mimo kontrolu zhotovitele, kterou nelze
předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbáni ze strany zhotovitele. Takové události mohou být
zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karantenní omezeni, dopravní embarga a
stávky.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l) Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost q podmínkách této smlouvy i skutečnostech,
s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinnosti.

2) Ke změně, doplněni či zrušeni této smlouvy může dojít výhradně písemnou formou. V případě
změny či doplnění tato úprava nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Zrušení této smlouvy lze provést jednostranně při dodržení podmínek uvedených ve smlouvě,

3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řidl obecně závaznými právními předpisy ČR v platném
znění.

4) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva si ponechá
objednatel.

5) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a konstatuji, že
plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a nebyla ujednána v tisni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Chlu M°dlanech
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Příloha č. 1 SMLOUVY O SBĚRU, PŘEVZETÍ, ODVOZU A ODSTRANĚNÍ
VYTŘÍDĚNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

l. SPECIFIKACE VYTŘÍDĚNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU die ČI. íl odst. l)

a) využitelné složky komunálního odpadu

Označeni nádoby Kód odpadu Název odpadu Popis odpadu
lahve od nápojů 20 01 02 sklo skleněné lahve od

nápo,jů
20 01 04 ostatní plasty plastové lahve od

nápojů
noviny, časopisy, karton 20 01 01 papír a/nebo lepenka použité noviny a

časopisy, odpadní
kartonové obaly

b) nebezpečné a jiné složky komuná/n/ho odpadu
viz. CENÍK SLUŽEB odst. 2) a,b,c
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