
SMLOUVA
o svozu komunálního opadu a jeho uložení na skládce dopravce

uzavřená mezi

JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.
Adresa : Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice
OR, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 14340, den zápisu:23. března 1994
IČO : 60697628 DIČ: CZ60697628

( dále v textu jen zkráceně ,,dopravce") na straně jedné

a

Organizaci (název dle obch.rejstříku) :
Česká republiky - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Adresa : Přílucká 213, 760 01 Zlín
IČO : 70887306 DIČ : CZ

Stanoviště nádob : Požární stanice Slavičín, Hasičská 307,763 21 Slavičín
Interval svozu : 1 x 7 dní
Počet nádob : 110/120 |...1 ks
(dále v textu jen zkráceně " objednatel ") na straně druhé

l. Předmět smlouvy
Objednatel touto smlouvou objednává a předává k přepravě a dopravce se zavazuje
přepravit a uložit na skládku odpadu :
- směsný komunálni odpad kód 200301, který bude vložen do nádob na odpad včasových obdobích a za podmínek niže uvedených
- tříděný odpad, papír, sklo a plasty dle dohody
: pro svoz a likvidaci "N" odpadu je nutno uzavřít smlouvu na svoz nebezpečnýchodpadů

ll. Interval svozu odpadu
Svoz odpadu, pokud není stanoveno jinak, je určen takto :
l. Svoz odpadu bude prováděn 1 x 7 dní

Pokud by stanovený den svozu připadl na den volna nebo svátek, dohodnou se
smluvní strany na náhradním svozovém dnu.

Ill. Podmínky a způsob svozu odpadu
Dopravce se zavazuje:
l. K vyprazdňováni a sjednanému odvozu uloženého odpadu z nádob v určené lhůtě dle

ČI. ll. této smlouvy.
2. V případě poruchy na svozovém vozidle se dopravce zavazuje vzniklý skluz ve svozu

vyrovnat do 24 hodin.

Objednatel se zavazuje :
1. zajistit sjízdnost komunikace ke svozové nádobě v den svozu dle intervalu.
2. Předat stávající evidenci nádob na odpad, které jsou užívány objednatelem.



1.
2.
3.

lV. Platnost smlouvy a výpovědní doba
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
Datum zahájení plnění této smlouvy bude od 2. 1. 2009.
Tato smlouva může být zrušena jednak písemnou dohodou obou smluvních stran a
jednak také jednostrannou výpovědi s třÍměsÍčni výpovědní lhůtou i bez udání
důvodu.

V. Cena odvozu odpadu
Cena za svoz a uložení odpadu na skládku dopravce je stanovena od 2.1.2009 takto:
- za nádobu na zbytkový odpad obsahu 110 I ...... 3 450,- KČ /1 ks /1 rok (bez DPH)

( interval 1 x 7 dní )

- cena s DPH - 4 106,-Kč/1ks/1rok

Takto dohodnutá cena může být změněna dopravcem bez souhlasu objednatele max. o
10% v souvislosti se změnou daňových předpisů a zvýšených nákladů dopravce, zejména
nafty, oleje proti poslední dohodnuté smluvní ceně. V případě zvýšeni vstupních nákladů o
vÍce jak 10% dohodnou se obě strany na výši nové ceny v dodatku smlouvy.

VI. VYúčtování a jeho úhrada
V letošním roce bude 1. splátka faktury uhrazena do 14 dnů po podepsání smlouvy.
V dalších obdobích bude fakturace prováděna 2x ročně, a to formou zálohové platby ve výši
60 % do konce ledna daného roku a formou 2. splátky ve výši 40 % do konce října daného
kalendářní roku.

VII. Závěrečná ustanovení

Jakékoliv změny smlouvy jsou přípustné jen se souhlasem obou smluvních stran, musí být
učiněny písemnou formou a prohlášeny za součást smlouvy, jinak je ujednání neplatné.
Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí ustanoveni Obchodního zákoníku a dalších
předpisů upravujících hospodaření s odpady.
V dalších obdobích bude cena dle aktuálního ceníku, který bude pravidelně zasílán.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotoveni.

V Luhačovicích 2. 1. 2009


