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Smlouva o podmínkách svozu a odstranění  
směsného komunálního odpadu katalogové číslo 20 03 01
č. SKO00946

Smluvní strany

Technické služby Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Sídlo :			        		Na Valech  3523, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 					        		70188041
DIČ: 				        		CZ70188041
Zastoupena: 	        		Kamil TESÁREK
Telefon :		         		569 420 136
Email:					ktesarek@tshb.cz
Bankovní spojení:    		Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 			1426521/0100
v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu Pr. vložce číslo 15
(dále jen „oprávněná osoba“)

a

Památník národního písemnictví
Sídlo:					Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha - Hradčany
IČ :						00023311
DIČ:					
Zastoupena:		
Telefon:			XXXXXXXXXXXXX
Email:				XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:		XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:			XXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba:		
Zasílací adresa:		
(dále jen „původce“)

Článek 1

Oprávněná osoba je na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a jeho prováděcích předpisů oprávněnou osobou k nakládání s odpadem.

Článek 2
Předmět smlouvy

1)  Předmětem této smlouvy je zajištění svozu a odstranění  směsného komunálního     
odpadu (dále jen „odpad“).  
2)  Oprávněná osoba se touto smlouvou zavazuje provádět pro původce pravidelný svoz a odstranění odpadu. Původce se touto smlouvou zavazuje platit oprávněné osobě za provádění tohoto svozu dohodnutou cenu.
3)	Odpadem podle odst. 1 se rozumí pouze směsný komunální odpad (kategorie O - ostatní odpad, katalogové číslo 20 03 01) podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o odpadech  a podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.
4)	Umístění popelových nádob: dle přílohy této smlouvy 
5)	Počet popelových nádob/objem : dle přílohy této smlouvy		 
 
Článek 3
Práva a povinnosti oprávněné osoby

1) Oprávněná osoba je povinna provádět řádně pro původce svoz a odstranění odpadu podle zákona o odpadech a souvisejících předpisů.
2)	Oprávněná osoba je povinna provádět pravidelný svoz odpadu podle čl. 2 odst. 3 této smlouvy z popelové nádoby z místa podle čl. 2 odst. 4) (dále jen „nádoba“) v četnosti a počtu popelových nádob či kontejnerů dle přílohy   této smlouvy (četnost svozů je uváděná za rok)
3)	Oprávněná osoba je povinna vyprazdňovat i nádobu, která je zaplněna pouze
částečně, počínat si tak, aby nedocházelo k poškození nádoby a je povinna vracet nádobu na svozové místo dle čl. 4 bodu 2 písm. c).
4)	Oprávněná osob je povinna při podpisu této smlouvy vydat původci takový počet samolepících plomb, který odpovídá počtu nádob uvedených v této smlouvě.
5)	Oprávněná osoba není povinna provádět svoz odpadu z nádoby v případě, že:
	a)	 nádoba nebude přístupná pro svozovou techniku oprávněné osoby
	b)	 nádoba bude obsahovat jiný druh odpadu, než je uvedeno v čl. 2 odst. 3 této smlouvy (zejména zeleň ze zahrádek, ovoce, stavební suť, sběrové sklo, kovový odpad)
	c)	 nádoba bude poškozena v takové míře, že její stav znemožní vyprázdnění používanou svozovou technikou,
	 pokud nádoba bude odpadem přeplněna,
	 oprávněná osob není povinna odvážet odpad, který je mimo nádobu.

 oprávněná osoba není povinna odvážet odpad z nádob, jež nebudou označeny dle
	 článku 4  odst.2 písmena f).
	 nádoba nebude kompatibilní se  svozovou technikou používanou oprávněnou osobou


Po odstranění těchto nedostatků původci bude svoz proveden v příštím termínu svozu.

Článek 4
Práva a povinnosti původců

1)	Původce je povinen plnit všechny povinnosti vyplývající pro ně z právních předpisů upravujících nakládání s odpadem, zejména ze zákona o odpadech.
2)	Původce je povinen poskytnout v návaznosti na povinnosti oprávněné osoby podle čl. 3 této smlouvy oprávněné osobě veškerou potřebnou součinnost, a to zejména:
       a)		oznamovat oprávněné osobě bez zbytečného odkladu změnu skutečností rozhodných pro řádné plnění
			této smlouvy, včetně objektivních překážek pro řádné plnění povinností oprávněné osoby,
	b)	 	ukládat odpad pouze do nádoby uvedené v čl. 2 odst. 5 této smlouvy,
	c)	 	přistavovat nádobu v termínech svozu na určené místo (dále jen „svozové místo“), a to co nejblíže
            	k okraji vozovky, a zajistit, aby nádoba byla přístupná,
	d) 	udržovat v zimním období přístup ke svozovému místu ve stavu způsobilém k plnění této smlouvy 
           	oprávněnou osobou,
	e)	 	zajistit, aby nádoba nebyla přeplňována a přetěžována,
	f)	 	viditelně označit nádobu samolepící plombou předanou jim oprávněnou osobou a zkratkou či logem 
            	původce, průběžně kontrolovat plombu, při jejím stržení toto neprodleně oznámit oprávněné osobě, která   zajistí dodání nové
	g)  	předcházet poškození nádoby,
	    h)	 	neumisťovat do nádoby jiný odpad, než je uveden v čl. 2 této smlouvy,
     ch) 	s podepsanou Smlouvou o podmínkách svozu a odstranění směsného komunálního odpadu je původce  
           	odpadu  povinen  odevzdat   oprávněné  osobě písemné informace dle přílohy č. 2 k vyhlášce   č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání  s odpady. Písemné informace budou obsahovat: název původce, adresu sídla, IČ, kód  a název odpadu. Pro tyto účely může původci sloužit zjednodušený základní popis odpadu, který je ke stažení na www.tshb.cz v záložce – údržba, odpady.
	   používat nádobu kompatibilní se  svozovou technikou používanou oprávněnou osobou.

3) 	      Původce smí užívat  tolik  kusů samolepících plomb, kolik činí množství popelových nádob uvedených
			ve smlouvě
	
Článek 5
Úplata za svoz a odstranění odpadu

1)	Úplata za svoz a odstranění odpadu plynoucí z této smlouvy (dále jen „úplata“) je stanovena přílohou k této smlouvě. Cena je uvedena za měsíc za jednu nádobu, k této částce bude připočteno DPH dle platné právní úpravy.         
2)	Úplatu uhradí původce 4 x ročně na základě faktury vystavené oprávněnou osobou s vyúčtováním za každé čtvrtletí. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den daného čtvrtletí. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na 14 dnů ode dne vystavení faktury oprávněnou osobou, datum splatnosti faktury je vždy uvedeno na faktuře. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu původce. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Původce má právo vrátit fakturu před lhůtou splatnosti, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti, opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
3)  Tato úplata může být v průběhu trvání  smluvního vztahu změněna v závislosti na výši nákladových vstupů vždy formou písemného dodatku k této smlouvě.


Článek 6
Sankční ujednání

1)	V případě prodlení původce se zaplacením faktury vystavené oprávněnou osobou v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 2 této smlouvy může oprávněná osoba účtovat původci, který je v prodlení, úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení a může pozastavit činnost do doby úhrady částky plynoucí se Smlouvy.  
Článek 7
Trvání smlouvy

1)	Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2)	Výpověď ze strany původce či oprávněné osoby lze učinit k poslednímu dni daného čtvrtletí, kdy písemná výpověď musí být prokazatelně doručena minimálně 5 pracovních dní před posledním dnem daného čtvrtletí.
3)	Oprávněná osoba je též oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže původce nezaplatí úplatu za řádně a včas provedený svoz odpadu. Takovéto odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

1)	Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2)	Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, a každá smluvní strana obdrží jedno z nich.
3)	Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
4)	Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
5)	Smluvní  strany  si  podpisem  této smlouvy potvrzují, že nabytím platnosti této smlouvy se zároveň ruší  všechny smlouvy dříve uzavřené mezi  smluvními  stranami týkajících se svozu a likvidace směsného komunálního odpadu a jsou plně touto smlouvou nahrazeny.
6)	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran s účinností od prvního dne  následujícího měsíce. 

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Technické služby Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů jsou oprávněny zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm.b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy), a písm. c) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,o registru smluv a pro postup dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.



V 						dne				V Havlíčkově Brodě dne   1. 7. 2021



--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------
za 	„původce“					       za „oprávněnou osobu“ na základě plné moci		                                         			                            Kamil Tesárek


PŘÍLOHA č. 1 ke smlouvě č. SKO00946
o podmínkách svozu a odstranění  
směsného komunálního odpadu katalogové číslo 20 03 01


Kód služby
Popis služby
Množství
Jedn.cena
Celkem  
Místo svozu
21K26HB
Svoz a likvidace SKO Havl. Brod - kontejner 1100 l - 26 svozů za rok
1.00
1200.00
1200.00
Petrkov 13 Lípa

Celkem za měsíc


1200.00

















V 						dne				V Havlíčkově Brodě dne   1. 7. 2021




--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------
za 	„původce“					       za „oprávněnou osobu“ na základě plné moci		                                         			                            Kamil Tesárek


