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SmIouVa o odběru a zpracování bioodpadu,

kterou dnešního dne uzaveli:

FERTIA s.r.o.
Se sídlem okruŽní 963,674 01 Trebíč
lČ: 01421182
DlČ: CZO1421182
Zapsána V oR u KS v Brně-y odd]Lu C, vloŽce 78014
Bankovní spojení:
Zastoupena: lng. Ji ím Jaloveck m, jednatelem společnosti
jako zpracovatel

a

Město Náměšť nad oslavou
Se sídlem Masarykovo náměstí 104,67571 Nárněšt' nad oslavou
lČ: 00289965
DIČ: CZO0289965
Zastoupena: Vladimírem Měrkou _ starostou
jako pťrvodce

l.
Úvodní ustanovení

Zpracovatel prohlašuje, že je podnikatelem s p edmětem podnikání mimo jiné v oboru
nakládání s odpady vyjma odpad nebezpeěn ch a provozuje v Náměšti nad oslavou v
souladu s právními p edpisy zaízení pro zpracování biologicky rozloŽiteln ch odpadťr -
kompostárnu. Pťrvodce je pak osobou, která bioodpad produkuje a ten je vhodn pro uloŽení
azpracování na kompostárně zpracovatele. S ohledem na v še uvedené azájem obou stran
na vzájemné spolupráci dochází k uzav enítéto smlouvy, která vymezuje základní podmínky
této spolupráce.

il.
Vymezení poim

Bioodpadem se rozumí, biologicky rozloŽiteln odpad (dále jen BRo), kten lze zpracovat
technologií kompostování a jeho druhy jsou podle zákona ě. 185/2001 Sb. o odpadech a
podle vyhlášky uŽp e.381t2oo,| Sb. a ě. 341/2008 sb.

ilt.
P edmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zpracovate| zavazuje odebírat od pťrvodce druhy BRo dle
provozního ádu. Pťtvodce se pak zavazuje vyt íděn BRo dodávat zpracovateli a platit mu
za jeho p evzetí a uloŽení částky dohodnuté touto smlouvou.



tv.
Místo plnění

BRo předává původce zpracovateli v objektu kompostárny situované v katastru obce
Vícenice u Náměště nad oslavou a zpracovatel tento BRo ná uvedeném místě přebírá se
yš9Tj zákonnými důsledky. obě strany jsou povinny zaznamenat a zkontrolovát údaje o
kďdé dílěí dodávce nezbytné pro další zpracování BRo. Zpracovatel jako provozoúatel
kompostárny je povinen vést evidenci ve smyslu vyhlášky MŽP č. 
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podrobnostech nakládání s odpady.

V.
Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá počínaje dnem podpisu smlouvy na dobu urěitou do 31 . 12' 2017
s moŽností automatického prodlouŽení o 1 rok, a to i opakovaně. Pokud jedna ze smluvních
stran nezašle nejpozději 20 kalendářních dnÍ před ukončením řádného smluvního období
písemné sdělení druhé smluvní straně, Že trvá na ukoněení Smlouvy uplynutím doby, na
kter9u je sjednána, Smlouva se automaticky prodlužuje o jeden rok za st{nycn podmínek
sjednaných vtéto Smlouvě, vyjma ceny, dojde-li kjejí změně. Smlouvu lze těž ukoněit
dohodou stran ke sjednanému datu ěi odstoupením od smlouvy pro závažné porušení
smlouvy s účinností jeho oznámení druhé straně. Cena za následné období bude určena
Ceníkem platným k 1. dni období tohoto prodlouŽení'

vt.
Gena sluŽeb a platební podmínky

Ceny za p evzetí a uloŽení 1tuny BRo:
Kod

odpadu Popis odpadu

20 02 01 biologicky rozloŽiteln odpad

Kč / tuna
bez DPH
310

Ceny za ostatní sluŽby jsou uvedeny v aktuálním platném ceníku.
Ceny jsou platné do odvolání.
Tuto částku je pťrvodce povinen zaplatit zpracovateli na základ'ě dohody ričastníkťr do 14 dnr]r
po obdžení faktury zpracovatele, nedohodnou-li se strany jinak. I

vlt.
Závéreéná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichŽ každáze stran obdží po jednom.

Tato smlouva se ídí obchodním zákoníkem (smlouva o dílo), není_li v še ujednáno jinak.

Tato smlouva nab vá platnosti a rjčinnosti dnem jejího podpisu oběma ričastníky'
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