
SMLOUVA O SVOZU A LIKVIDACI ODPADU Č. 39/2021 

uzavřena mezi: 

S 
 

Odběratel: Český hydrometeorologický ústav (dále též jen ČHMÚ) 
se sídlem: Na Šabatce 2050/17. Praha 412 PSČ: 143 06 
Statutár: ředitel ČHMÚ 
provozovna: . Ĺistanice Červená, Libavá, 747 87 Budišov nad Budišovkou 
tel. č.: 7
IČO: 00020699 DIČ: CZ00020699 
Číslo účtu: a 
Zastoupený:  ved. Odboru profesionální staniční sítě ČHMÚ 
e-mail: 

„dále jen odběratel" 

a 

Dodavatel: Technické služby města Budišov nad Budišovkou, příspěvková organizace 
se sídlem: 9. května 480, Budišov nad Budišovkou PSČ: 747 87 
IČO: 00849901 
Číslo účtu:  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedenéın u Krajského soudu V Ostravě, sp. zn. Pr 98 
zastoupena l  ředitelem 

,,dále jen dodavatel" 

ČI. I 
Předmět smlouvy 

1. 

2. 

3. 

Předmětem smlouvy je poskytování služeb ze strany dodavatele spočívajících V zabezpečování a 
provádění odvozu a likvidace odpadu podobnému komunálnímu (dále jen ,,odpad"), který bude 
ukládán V označených sběrných nádobách na zbytkový odpad takto: l ks o objemu l 100 l. 
73Odpadem" se pro účely této smlouvy rozumí odpad podobného složení jako komunální odpad 
zařazený do skupiny odpadů 20 v Katalogu odpadů vznikající při nevýrobní činnosti právnických 
osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (ve smyslu ust. § 2 odst. 2 vyhlášky MŽP č. 
381/2001 Sb.). 
Sběrná nádoba bude umístěna na vyhrazeném stanovišti u místa provozovny a bude řádně 
označena. 

Čı. 11 
Doba plnění 

1. Dodavatel se zavazuje k poskytování služeb podle čl. I odst. 1 až 3 na dobu neurčitou, k zahájení 
dochází dnem 1. 7. 2021. Odvoz odpadu ze všech označených sběrných nádob uvedených v čl. I 
této smlouvy bude prováděn v příslušném kalendářním roce 
v období od 1. 1. do 31. 12. dle telefonické domluvy, na vyžádání. 

2. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje podle §21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. O 

dani Z přidané hodnoty v platném znění poslední den kalendářního čtvrtletí daného kalendářního 
roku. 
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ČI. III 
Cenová ujednání 

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na smluvní ceně za poskytování služeb podle čl. l odst. l 
a 3 za nádoby takto: 

1100 l . . . . . . . . . . . . 778 Kč/1 ks za 1 odvoz a likvidaci odpadu 

2.3. 

K této ceně bude připočtena daň Z přidané hodnoty V platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. 
Odběratel se zavazuje zaplatit dodavateli za poskytování služeb cenu sjednanou touto smlouvou. 
Uvedená cena je platná ke dni podpisu této smlouvy a dodavatel si vyhrazuje právo její 
aktualizace dodatkem ke smlouvě. V pñpadě nutnosti úpravy sjednané ceny V důsledku zvýšení 
cen vstupů nebo legislativních opatření, které dodavatel sám nemůže ovlivnit, je dodavatel 
povinen neprodleně informovat o této skutečnosti odběratele. Nová cena se uplatní ode dne, kdy 
byl odběratel prokazatelně o vzniku zvýšených nákladů dodavatele informován doložením 
příslušné cenové kalkulace. 

ČI. IV 
Platební podmínky 

1. 

2. 

Úhrada sjednané ceny za poskytované služby bude odběratelem prováděna jednorázově na 
základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost je 
sjednána na 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu odběrateli. 
Smluvní strany se dohodly, že při prokazatelném nesplnění vývozu V určeném rozsahu a určeném, 
dohodnutém termínu, oznámí odběratel tuto skutečnost neprodleně osobně nebo telefonicky 
dodavateli. 

ČI. V 
Povinnosti dodavatele 

Dodavatel se zavazuje: 

1. 

2.3. 

4. 

5. 

6. 

Provádět svoz a likvidaci odpadů V souladu S platnými právními předpisy a V souladu S platnou 
obecně závaznou vyhláškou města Budišov nad Budišovkou o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství. 
Provádět svoz odpadu a jeho ukládání na skládku v dohodnutém termínu a dohodnutéın rozsahu. 
Zajistit odstranění znečištění v okolí stanoviště sběrech nádob, pokud k tomuto znečištění došlo 
v souvislosti S jej ch vyprazdňováním. 
Zajistit uložení sběrných nádob na smluvními stranami dohodnuté místo ihned po jejich 
vyprázdnění. 
Dodavatel si vyhrazuje právo změny svozového dnu Z důvodu prokázané poruchy svozového 
vozidla, svátků a jiných neovlivnitelných událostí S tím, že je povinen o takovéto změně 
informovat odběratele. V těchto pñpadech po dohodě S odběratelem zajistí dodavatel svoz 
v nejbližším možném termínu. 
V případě, že provedení svozu ve sběrném místě bude bránit překážka neovlivnitelná 
dodavatelem, bezodkladně tuto skutečnost oznámí odběrateli. 

Čı. VI 
Povinnosti odběratele 

Odběratel se zavazuje: 

1. Umístit sběrné nádoby na zbytkový odpad na stálých stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby 
nezpůsobovaly hygienické nebo estetické závady a dopravní překážky jak pro vozidla, tak i pro 
chodce. 
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2. 

3. 

4.5. 

6. 

7. 

l H k 

Umístit sběrné nádoby v den svozu tak, aby k nim měla přístup oprávněná osoba provádějící svoz 
IIÍIIIÍIL-lhfl vzdálenosti max. 10 m od místa možného dojezdu sběrného vozidla. Umístěním 

nesmí vzniknout dopravní překážka. 
Dopravním značením a jinými opatrVeními (zajištění sjízdnosti příjezdových komunikací) vytvořit 
předpoklady k volnému fllihııllflflíst, kde budou umístěny sběr nádoby pro vyprázdnění 
Odběratel musí na stanoIÍ_„____,__I nádob a V jeho blízkém okolí udržovat čistotu a pořádek. 
Odběratel je povinen do sběrných nádob ukládat pouze směsný komunální odpad - katalogové 
číslo 20 03 01. Popeloviny mohou být do sběrech nádob ukládány až po jejich vychladnutí. 
Upozornit telefonicky nebo osobně dodavatele na nesplnění poskytování služeb v určeném 
rozsahu a určeném termínu, a to nejpozději v den, který následuje po dni svozu. 
Odběratel je povinen na základě ust. § 2 odst. 3 vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) 
třídit a zařazovat odpad uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy podle Katalogu odpadů V souladu se 
systémem stanoveným obcí, tj. dodavatelem. 

ČI. VII 
Doba trvání smlouvy, způsob odstoupení od smlouvy 

1 
2. 

3. 

Tato smlouva se uzavírá se na dobu neurčitou. 
Tato smlouva může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran. Výpovědní lhůta je 
dvouměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
výpověď doručena druhé smluvní straně. 
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou smluvní stranou. 

ČI. VIII 
Přechodná, závěrečná ustanovení 

1. 

2. 

3. 

4.5. 

6. 

Práva a povinnosti smluvních stran, jakož i další vztahy vyplývající Z této smlouvy, které nejsou 
upraveny konkrétními ustanoveními, se řídí zejména Občanským zákoníkem, dále zákonem č. 
541/2021 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznými právními předpisy 
platnými v České republice. 
Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou prováděny po dohodě smluvních stran formou 
písemných dodatků potvrzených oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost 
k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají 
V tísni ani za nijak nápadně nevýhodných podmínek, Že si ji řádně před podpisem přečetly a jsou 
srozuměny S jejím obsahem. 
Touto smlouvou se ruší smlouva č. 37/2015 Z roku 2015. 
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních stran této smlouvy 
obdrží po jednom. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním V registru 
smluv na základě zákona č. 340/2015 sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru 
smluv. 

V Budišově nad Budišovkou dne: M, . ‰ l A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Praze dne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .

TAV 
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