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Krajský soud v Brně sp. zn. C. 15768

:

jako zhotovitel

jako objednatel (původce)
tuto smlouvu o dílo:
ĺ.

Předmět smlouvy

1.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje (dle zákona č. 185/2001 Sb.) pmN'ádět pm objednatele v mzsahu a termínech a za
podmlnek stanovených touto smlouvou pravidelný sběr, odvuz a odstraňovánf zbytkového směsného tuhého komunálního odpadu
(dále jen činnosti"), a to odpadu katalog. číslo:
20 03 01 -směsný komunálni odpad.
(dále jen TKO) z popelových nádob o objemu 110 I a 1.100 l vznikajlcl při ännosti objednatele.
Intervaly svozu jsou uvedeny v a. ll této smlouvy.
Sjednané činnosti zahmujl:
- sběr a odvoz odpadu
- odstranění (uložení) odpadu na skládce Březinka.
Nádoby, do kterých bude odpad ukládán, budou ve wa$mictv[ původce.
Místem plněnf jsou stanoviště nádob.
Místem zneškodňování se rozumí místo, kde bude odpad ukládán, popřípadě jiným způsobem zneškodňován. Tímto místem
zneškodnění je skládka Březinka.
Otljednatel se touto smlouvou zavazuje za činnosti vykonávané zhotovitelem uvedené shora platit odměnu (dále jen .cena") dle
cenových ujednáni této smlouvy.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.

lntervaIY odvozu a cena

1.

Objednatel se zavazuje za provedené činnosti v následujícIch Intervalech platit zhotovfteli sjednanou cenu:

interval odvozu

dSjdekub:
Z
3.

4.
5.
6.

objem

cena včetně 5 % DPH za 1 ks a 1 rok

tlo l

LWO/-

Celková cena je násobkem počtu popelových nádob a ceny za jednotku.
Smluvní strany se dohodly, že počínaje rokem 2003 se bude sjednaná cena za prováděné činnosti zvyšovat přímo úměrně
k ročnfmu indexu inflace, vyhlašované ČSÚ. V případě nepředvldaného navýšení cen za likvidaci odpadů (zvýšeni ceny za
skládkováni, popřípadě povinnost spalování, apod), za pohonné hmoty, energii, náhradní díly apod. si zhotovitel vyhrazuje právo
jednat o dalším zvýšeni ceny nad rámec ročního indexu inňaoa
Cena se mimo zvýšenl ceny uvEldené v a ll. 3. této smlouvy zvyšuje o navýšení základnlho poplatku za ukládání odpadů podle
plabé legisktivy.
Fakturační období je pololetí. Fakturace bude pmvedena ve 2. nebo 3. měsíci každého cbdobl. Datem uskutečnění zdanitelného
plnění dle § 9. ckjsl 3 zákona o DPH jo dahm vystavení fáktuty.
Splatnost faktur se sjednává ve výši 14 dnů od data vystavení faktury.
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Ill. Stanoviště popelových nádob
interval l

objem nádoby

ĹĹ0 C

místo

ulice

íubňa

číslo

umfstění

počet

.
N. Povinnosti zhotovitele
1.
2.
3.
4.

výkonávat činnosti sjednané touto smlouvou v souladu s pňslušnými právními pi\edpisy.
Při pruvádění änností udržovat v místě naloZení čistcitu a pd'ädek.
V případě nemožnosti splnění předmětu smlouvy zhotovitelem zajistí tento jeho provedení jiným oprávněných provozovatelem.
Poskytne objednateli zdarma příslušný počet nálepek.

V. Povinnosti objednatele (původce)
1.
2.

3.
4.
5.

"

zajistí v době svozu dostatečný přístup k místu odebrání sběrových nádob tak, aby s nimi bylo mažno snadno a bezpečně
manipulovat a nebyla narušena plynulost pcskytovaných činnostL V zimním období musí být zajištěna sjízdnost příjezdové
komunikace.
Objednatel odpovídá
- za to, že ve sběmvých nádobách bude pouze TKO uvedený v či. I této smlouvy. Do popelových nádob je zakázáno ukládat
rozměmějšf předměty (železné a dřevěné tyče, trubky apod.) a tekutý odpad. V opačném případě uhradí veškeré prokazatelné
náklady spcjýené s jeho Iikvidacl.
- za to, Ze nebude překračován stanovený limit pto hmotnost odpadu, který činí 60 kg pro sběrovou nádobu 110 ĺíúů a 340 kg pro
sběmvuu nádobu 1100 IitŇ. Při nadměrném pktlženl nenl techniCky možné popelovou nádobu vyprázdnit
- za to, že sběrové nádoby budou udržovány v dobrém technickém stavu.
Aktualizaci seznamu stanovišť je možno provádět pouze k začátku každého pololet(, a to nejméně 14 dnů předem. Označit každou
nádobu nálepkou. Při měně nebo odhlášení vrátit použitou nálepku zpět
Objednatel je povinen neprodleně nahlásit veškeré měny, které u něj nastanou v průběhu období, ria které je tato smlouva
uzavřena.
Zaplatit cenu za provedené činnosti.

Vi. Sankce
1.
2.

Při prodlení s plněním povinnosti zaplatit cenu je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z
dlužné částky za každý den pncdľenl (pokud ve vlastní smlouvě není dohodnuto jinak).
Zhotovitel má právo přerušit odvoz odpadu v pHpadě, Ze objednatel (původce) je v prodlení s placenlm ceny nebo jiné peněžité
částky nebo její části delší než jeden měsíc. Toto je povinen písemně ozriámřL Zhotovitel opětovně zaháji odvoz až po úhradě
veškerých závazků objednatelem (původcem).

VII. Závěrečná ustanovení
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Smlouva se uzavírá na dobu neurUou s účinneti od 1.1.2002 , s výpovědní lhůtou 6 měsíců ode dne podání.
Důvody výpovědi ze sbany cbjednatele:
- nepmvedení svazu dle téúj smlouvy ani v náhradním termínu,
- pokud nedQlde k dohodě o dalšfm zvýšenl ceny nad rámec ročního indexu inňace.
Důvody výpovědi ze sbany zhotcMtele:
- V PXPadě padstaT,ých =ěn. dotčených prámích přédpků,
- pncdenl s placením ceny nebo jiné peněžité částky nebo její části delší než 3 měsíce.
- pokud nedQlde k dohodě o dalším zvýšení ceny nad ráme nočního indexu inflace.
Smlouvu lze změnitjen písemnými dodatky se souhlasem obou stran.
Smbuva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
pň výkonu práv a povinností vyplývajldch pro smluvní strany z této smlouvy jsou tyto povinny řídit se příslušnými ustanoveními
dotčených právních přědpisů, zejména obchodního zákmíku (513/1991 Sb.) a zákona o odpadech (185/2001 Sb.) a jeho
pmádédch vyhlášek.
Obě strany se dohodly, že ke dni účinnosti této smlouvy se ruší veškerá ustanovení smluv, které byty doposud mezi oběma
sbanami uzavřeny v oblasti nakládánl a llkMdace směsného kcmtmáhlho odpadu, a plně se nahrazují touto smlouvou.
Smbuva je vyjádřením svobodné vůle obou stran.

Za otýednatele (původce):

Za zhotovitele:

jméno a fúnkce:
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