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Počet stran: 7
¶.Integrovaný systém řízeni

výtisk číslo: 4

Smlouva o poskytováni služeb v oblasti životního prostředí

uzavřená v souladu s ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: 800476

SITA CZ a.s.
Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9378
lČ: 25638955
DIČ: CZ25638955
zastupuje: Bc. Zbyněk Kříž, na základě plné moci

korespondenční adresa: SITA CZ a.s, Divize JIH, Pražská 4, 678 01 Blansko

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Mateřská škola, Základni škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2
Štefánikova 2, 680 01 Boskovice
lČ: 620 75 985
zastupuje: Mgr. Antonin Petrů, ředitel
bankovní spojeni:
číslo účtu:

(dále jen ,,objednatel")

dle vlastního prohlášeni k právním úkonům způsobiIĹ uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a
roku tuto smlouvu

Vypracoval: Ing. Leona Mrázková Smlouva přezkoumána: Stanislav Šotnar
Podp's' Podpis:
Datum: Datum:
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Článek l.

Předmět smloůvY

1.1. Učastnici této smlouvy se dohodli, že objednatel bude ode dne uzavřeni této smlouvy po
dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou u zhotovitele závazně objednávat
služby v o6iasti životního prostředí a to v rozsahu, jenž je mezi smluvními stranami sjednán v
příloze č. 1 k této smlouvě (,,Identifikační údaje smluvních stran a seznam poskytovaných
služeb") a za obchodních podmínek, které byly mezi účastníky sjednány v této smlouvě a
jejich přílohách (,,Cenová ujednáni a podmínky poskytováni služeb").

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajišt'ovat pro objednatele realizaci
objednaných služeb a dále závazek objednatele poskytované služby přijmout a zaplatit
zhotoviteli za jejich prováděni sjednanou cenu.

1.3. Účelem této smlouvy o poskytováni služeb v oblasti životního prostředí (dále také jen jako
,,smlouva") je zjednodušeni smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem a stanoveni
oboustranně závazných podmínek, za kterých budou jednotlivé služby realizovány.

1.4. Závazky smluvních stran, realizované dle této smlouvy, jsou podrobně upraveny v přílohách
k této smlouvě, na které účastnici shodně odkazuji.

Článek II.

Cena a platební podmink'y
2.1. Cena za prováděni sjednaných služeb byla mezi smluvními stranami sjednána dohodou jako

cena smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a to ve výši stanovené
v přílohách, které jsou nedílnou součásti této smlouvy.

2.2, Ke sjednané ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle příslušných právních
předpisů právně účinných ke dni data uskutečnění zdanitelného plněni.

2.3. Cena za provedené služby, které jsou sjednány v přílohách této smlouvy, bude zhotovitelem
fakturována a objednatelem hrazena některým z niže uvedených způsobů, přičemž
konkrétní způsob je vždy specifikován v dané příloze.

Měsíční platby:
Realizovaná plněni považuji účastnici z hlediska předpisů o dani z přidané hodnoty za
opakovaná a datum uskutečněni zdanitelného plněni se sjednává vždy k poslednImu dni
kalendářního měsíce, v němž bude provedena sjednaná činnost (služba), a to za celý tento
měsíc. K tomuto dni bude zhotovitelem vždy za celý kalendářní měsíc vystaven příslušný
daňový doklad.
Průběžné platby:
Za datum uskutečněni zdanitelného plněni se sjednává vždy poslední den realizace
objednané služby. K tomuto dni bude zhotovitelem vystaven příslušný daňový doklad, jimž
bude fakturována cena za provedení dané služby.
Zálohové platby předem:
Sjednaná cena bude zhotovitelem fakturována a objednatelem hrazena jedenkrát za
kalendářní čtvrtletí a to niže sjednaným způsobem.

Objednatel do 14-ti dnů ode dne podpisu této smlouvy smlouvy a dále do 15. dne každého
kalendářního čtvrtletí trvání této smlouvy uhradí na účet zhotovitele na základě vystavené
faktury částku ve výši plněni ze strany objednatele po dobu kalendářního čtyrleti, na které je
platba hrazena. Plněni dle obchodní smlouvy považuji účastnici z hlediska předpisů o dani
z přidané hodnoty za opakované a datum uskutečněni zdanitelného plněni se sjednává vždy
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k prvému dni každého kalendářního čtvrtletí a to za celé toto období. K tomuto dni bude
zhotovitelem vždy za celé období vystaven příslušný daňový doklad. Tento daňový doklad
musí zhotovitel doručit objednateli nejpozději do 10. dne prvého kalendářního měsíce
daného kalendářního čtvrtletí.
Objednatel není oprávněn po dobu kalendářního čtvrtletí, za které je platba fakturována,
snížit rozsah služeb sjednaných na dané kalendářní čtvrtletí.

b

V případě zániku platnosti obchodní smlouvy některým ze smluvně sjednaných způsobů,
bude vzájemné zúčtováni provedeno nejpozději do 15-ti dnů před skončením platnosti
obchodní smlouvy.

2.4. Faktura (daňový doklad) musí být zhotovitelem odeslána objednateli nejpozději třetí den ode
dne jejího vystaveni. Za tím účelem zhotovitel vede knihu odeslané pošty. Vznikne-li mezi
účastníky spor ohledně dne odesláni, je za den odesláni považován den vyznačený v knize
odeslané pošty zhotovitele.

2.5. Do 15. dne kalendářního měsíce nás|edujicího po datu zdanitelného plněni, je objednatel
oprávněn uplatnit u zhotovitele reklamaci fakturované částky. Uplatněná reklamace nemá
odkladný účinek pro den splatnosti fakturované ceny.

2.6. Pro lhůtu splatnosti fakturované ceny je rozhodujici lhůta splatnosti uvedená v přílohách
k této smlouvě, jinak je fakturovaná cena splatná do 14-ti dnů ode dne vystaveni faktury. Za
datum zaplaceni se považuje datum připsání částky na účet zhotovitele či den zaplaceni
fakturované částky v hotovosti k rukám zhotovitele nebo jeho zástupce.

2.7. Ke sjednané ceně budou připočteny daně, poplatky či jiné zákonem stanovené platby,
k jejichž úhradě bude povinen zhotovitel či objednatel (za předpokladu, že bude jejich
úhradu provádět prostřednictvím zhotovitele) dle příslušných právních předpisů, přičemž
výše těchto dani a poplatků bude pro účely cenových ujednáni dle této smlouvy průběžně
aktualizována vždy od data právni účinnosti právního předpisu, který takovou daň či poplatek
stanovil, případně změnil výši dani a poplatků již stanovených, případně od data, kdy dojde
ke změně výše daně či poplatku dle právně účinného právního předpisu.

2.8. Ve prospěch zhotovitele se sjednává právo upravit sjednané ceny s účinnosti od 1. ledna
každého následujiciho kalendářního roku platnosti obchodní smlouvy o průměrnou miru
inflace ve výši oznámené českým statistickým úřadem, zjištěnou podle vývoje úhrnného
indexu spotřebitelských cen zboží a služeb v České republice. Úpravu ceny dle tohoto
ustanoveni provede zhotovitel se zpětnou účinnosti od 1. ledna přís|ušného kalendářního
roku a oznámi to písemně objednateli bez zbytečného odkladu poté, co zjisti výši inflace.

2.9. Zhotovitel je dále oprávněn zvýšit sjednané ceny za prováděni činností dle této smlouvy o
částku, o niž nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem na prováděni
činnosti dle této smlouvy náklady na prováděni těchto činnosti předpokládané při uzavíráni
této smlouvy, případně odůvodňuje - ii takové zvýšeni potřeba činnosti v době uzavíráni této
smlouvy nepředvídaných. zvýšeni sjednaných cen o vÍce než 10 % v každém jednotlivém
případě je však možné po předchozím projednáni oběma smluvními stranami na základě
dodatku ke smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.10. Pro případ prodlení objednatele s jakoukoliv platbou se ve prospěch zhotovitele sjednává
právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.
Zákonná ustanoveni o úroku z prodlení zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

2.11. V případě prodlení objednatele s jakoukoliv úhradou vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn
zadržet poskytováni veškerého plněni vůči objednateli po dobu tohoto prodlení a plnit až
poté, kdy budou objednatelem jeho závazky vůči zhotoviteli v plném rozsahu vyrovnány.

2.12. Smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou, uhradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v
jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně na základě ujednáni této smlouvy nebo na základě příslušných ustanoveni
obchodního zákoníku.
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Článek III.

Místo a způsob plněni

3.1. Plněni realizovaná na základě výzvy:
Na zák|ade výzvy objednatele (učiněné ústně, telefonicky, písemně, faxem či elektronickou
poštou) oznámi zhotovitel objednateli termín provedeni požadované služby. Ve svých
interních dokladech, užívaných zhotovitelem pro vyznačeni identifikačních údajů o realizaci
obchodního případu, vyznačí zhotovitel den přijeti požadavku (výzvy) a oznámený termín
provedeni požadované služby. Vznikne-li mezi účastníky spor ohledně oznámeného termínu
provedeni požadované služby, je za závazný považován termín vyznačený v dokumentaci
zhotovitele.
Akceptaci výzvy zhotovitelem (za akceptaci výzvy je považováno oznámením termínu
provedeni požadované služby) je mezi účastníky uzavřena smlouva o dílo pro realizaci
požadované služby s tím, že pro určeni obchodních podmínek výkonu požadované služby
jsou závazná ustanoveni této smlouvy včetně příloh. Místo a další obchodní podmínky
způsobu plnění požadované služby jsou mezi účastníky závazně sjednány v přIlohách k této
smlouvě.

3.2. Plněni realizovaná průběžně:

V případě, že se jedná o službu, u niž je časové upřesněni (doba plněni) stanoveno již touto
smlouvou, pak objednatel nečiní ve vztahu ke zhotoviteli samostatné výzvy. Při poskytováni
takové služby bude účastníky postupováno za obchodních podmínek stanovených touto
smlouvou, příp. přílohami k této smlouvě.

3.3. Po ukončeni realizace sjednané služby bude účastníky sepsán doklad o provedeni služby,
které vyžaduji interní předpisy zhotovitele nebo právni předpisy (druh a forma dokladu je
stanovena pro každou ze sjednaných služeb v přílohách k této smlouvě, případně bude
upřesněna po dohodě smluvních stran).

3.4. Okamžikem převodu vlastnictví k odpadu, s nimž se nakládá na základě této smlouvy,
z objednatele na zhotovitele, je okamžik, kdy odpad převezme zhotovitel od objednatele
nebo kdy odpad po jeho převzetí zhotovitelem opustí prostor užívaný objednatelem k výkonu
jeho podnikatelských aktivit (areál firmy či provozovny objednatele), tedy překročením
pomyslné hranice tohoto prostoru. Rozhodujici je skutečnost, která nastala jako poslední.
Okamžikem převodu vlastnictví k odpadu přechází na zhotovitele odpovědnost za řádnou
přepravu a konečné využití (odstraněni) odpadu.

Článek lV.

Ostatní ujednáni
4.1. Objednatel je povinen před zahájením konkrétního obchodního případu předat zhotoviteli

doklady, které je původce odpadu povinen předat provozovateli zařízeni k nakládáni
s odpady dle příslušných právních předpisů, případně dle požadavku zhotovitele. Tyto
doklady je objednatel povinen předat zhotoviteli vždy při jednorázové dodávce odpadů, nebo
v případě opakovaného plněni pak u prvé z řady dodávek v jednom kalendářním roce, dále
vždy, když dojde ke změně některého z údajů obsažených v dodaných dokladech a vždy na
základě výzvy zhotovitele.

4.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli k odstraněni pouze ten druh odpadu, který
z hlediska své povahy a chemického složení odpovídá údajům dle dokladů předaných
objednatelem dle této smlouvy. Za porušeni těchto povinnosti odpovídá v plném rozsahu
objednatel, který je povinen nahradit zhotoviteli vzniklou škodu, včetně náhrady uhrazených
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pokut či peněžitých trestů uložených v této souvislosti příslušnými správními orgány, či
orgány činnými v trestním řízeni, jakož i náhradu nákladů spojených s realizaci případně
uložených nápravných opatření, Zhotovitel je oprávněn požadovat náhradu této škody ještě
před jejím vznikem, pokud bude dostatečně odůvodněn závěr, že takové náklady bude
nucen vynaložit. Zhotovitel nemá povinnost odebírat takový odpad, který svou povahou nebo
složením neodpovídá sjednanému druhu či nemá dokladované vlastnosti. Do odpadových
nádob (obalů) je přípustné ukládat výhradně odpady deklarovaného druhu a vlastnosti. V
případě, že zhotovitel zjistí, že odpadová nádoba (obal) obsahuje jiný než smluvený či
deklarovaný druh odpadu, příp. jiných než smluvených či deklarovaných vlastnosti, není
povinen provést jeho odvoz a odstraněni či další využiti. Připadnou vzniklou škodu nese v
plné výši objednatel.

4.3. Objednatel je povinen odstraňovaný odpad předat zhotoviteli v obalech stanovených
příslušnými právními předpisy a umožňujícími bezpečnou a plynulou nakládku odpadu na
techniku zhotovitele a jeho odvoz do místa jeho odstraněni nebo dalšího využiti. V případě
porušeni této povinnosti odpovídá objednatel za způsobenou škodu a zhotovitel není
povinen realizaci takové služby provést.

4.4. Místo odstranění či využiti odpadu pocházejiciho ze služby realizované dle této smlouvy
určuje zhotovitel, nedohodnou-li se účastnici smlouvy jinak.

4.5. Pro zjištěni množství odpadu je rozhodujÍcÍ údaj zjištěný na certifikovaném vážním systému
určeném zhotovitelem. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen tuto certifikaci
doložit.

4.6. Zhotovitel je oprávněn použit k veškerým plněním vůči objednateli i třetí osoby bez
předchozího souhlasu objednatele. V takovém případě za plněni závazků touto třetí osobou
ve vztahu k objednateli odpovídá zhotovitel tak, jako by plnil sám.

4.7. Zhotovitel se zavazuje provádět sjednané služby
předpisy a obecně uznávanými poznatky vědy a
předpisů a poznatků, které si vyžádají provedeni z
a podobných opatřeni při prováděni sjednaných
podnět kterékoli z nich přiměřeně upravit cenu za
tímto spojené.

dle této smlouvy v souladu s právními
techniky. Pokud dojde ke změně těchto
nich vyplývajicich technických, stavebních

služeb, zavazuji se smluvní strany na
prováděni sjednaných služeb o náklady s

4.8. Objednatel uzavřením této smlouvy dává zhotoviteli výslovný souhlas k nezbytnému vstupu
na pozemky a do nemovitosti, jež objednatel vlastni či užívá a které mohou být dotčeny
výkonem služeb dle smlouvy. Objednatel se dále zavazuje řádně zajistit dle místních
podmínek přístupnost techniky zhotovitele na místa výkonu sjednaných služeb ve sjednané
dny jejich realizace a dále zajistit, aby ve dnech svozu odpadu byly odpadové nádoby
přistaveny a připraveny ke svozu na místě přípustném pro techniku zhotovitele.

4.9. V případě zjištěni neplněni závazků ze strany zhotovitele musí objednatel na zjištěné závady
písemně upozornit. Nebude-li takové písemné upozorněni doručeno zhotoviteli do tři
pracovních dnů od provedeni reklamované služby, nebude se na případné pozdější
reklamace brát ohled a budou považovány za bezpředmětné (v prekluzi). Nebude-li náprava
ze strany zhotovitele učiněna včas a řádně (dle dohody smluvních stran), je objednatel
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny reklamovaných služeb.
Případná smluvní pokuta bude zhotovitelem uhrazena formou dobropisu.

4.10. Poplatky za umístěni sběrných nádob dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
jdou v plné výši k tíži objednatele.
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Článek V.

Doba trvání smlouvy
5.1. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem 2.7.2007.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2011.

5.2. Nedojde-li wejpozději šest měsíců před uplynutím lhůty uvedené v bodu 5.1. k doručeni
písemného sděleni jedné smluvní strany druhé o tom, že na ukončeni platnosti této smlouvy
trvá, prodlužuje se plastnost této smlouvy bez dalšího o dva roky a to i opakovaně.

5.3. Platnost této smlouvy zaniká:

· uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena s přihlédnutím k ČI. 5.2. této smlouvy

· písemnou dohodou smluvních stran. který je ke dni v dohodě uveden

· odstoupením od smlouvy
5.4. Účastnici jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a

dále v případě prohlášeni konkurzu na majetek kteréhokoli účastníka této smlouvy nebo
zamítnuti konkurzu pro nedostatek majetku účastníka smlouvy nebo při vyhlášeni likvidace
na majetek účastníka smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanoveni
6.1. Obchodní podmínky výkonu sjednaných služeb, v této smlouvě výslovně neupravené, jsou

mezi účastníky závazně stanoveny v přílohách k této smlouvě, na které účastnici v tomto
smyslu shodně odkazuji. Přílohy budou mezi smluvními stranami po vzájemné dohodě
aktualizovány dle skutečných potřeb objednatele a možnosti zhotovitele. Aktualizace bude
probíhat na písemnou výzvu kteréhokoli účastníka této smlouvy. Druhý účastník má
povinnost se k takovému návrhu písemně vyjádřit do 15-ti dnů od data jeho prokazatelného
doručení. Nevyjádři-li se účastník písemně v této lhůtě, má se za to, že návrh na aktualizaci
přílohy akceptuje. Není-li stanoveno jinak, aktuálně platná příloha nahrazuje v plném
rozsahu přílohu předcházejIcL

6.2. Objednatel se zavazuje nepověřit v době platnosti této obchodní smlouvy sjednanými
činnostmi jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

6.3. Práva a povinnosti z obchodní smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel může převést práva a povinnosti, vyp|ývajÍcÍ pro něj
z této smlouvy, v budoucnu na třetí osobu. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen oznámit
objednateli písemnou formou bez zbytečného odkladu.

6.4. Započteni vzájemných závazků a pohledávek je možné jen na základě dohody objednatele
se zhotovitelem. Jakékoli případné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli je možné
postoupit na třetí osobu až na základě předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

6.5. Za řádné doručeni písemnosti se mezi smluvními stranami považuje jejich doručeni formou
doporučené pošty, proti podpisu k tomu kompetentního pracovníka smluvní strany již je
písemnost určena, případně dalšími způsoby doručeni, jež jsou obvyklé a odpovídají
zásadám poctivého obchodního styku. Účinky doručeni nastanou i v tom případě, odmítne-li
strana, již je písemnost určena, převzetí této písemnosti. Písemnost se považuje za
doručenou v případě uloženi zásilky na poště (u držitele poštovni licence) třetím dnem jejího
uloženi, jestliže si ji adresát nevyzvedl. Pokud nelze písemnost doručit na adresu uvedenou
ve smlouvě či objednávce a jiná adresa není známa, považuje se za den doručeni den
vráceni nedoručené zásilky, i když se o ni adresát nedověděl. V případě pochybnosti se
písemnost považuje za doručenou třetí den od jejího předáni k doporučené poštovni
přepravě.

SITA CZ a.s. strana číslo 6
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6.6. Ukáže-li se v průběhu trvání smluvního vztahu některé ustanovení této smlouvy jako právně
neplatné nebo neúčinné, neznamená tato skutečnost neplatnost smlouvy jako celku.
Takováto ustanovení smlouvy budou nahrazena ustanoveními svým smyslem a obsahem
nejbližšími těmto ustanovením (použiti zásad analogie).

6.7. Právni vztahy neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

b

6.8. Smluvní strany sjednávají oboustrannou povinnost řešit případné spory, vzniklé v souvislosti
s touto smlouvou, mimosoudně. V případě, že smluvní strany nenaleznou v přiměřené lhůtě
mimosoudní řešeni, pak všechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou
rozhodovány s konečnou platnosti u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České
republiky a Agrárni komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem
jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Rozhodčí řízení bude probíhat v sudišti Brno.

6.9. je-li tato obchodní smlouva za účastníka podepisována osobou jednající na základě plné
moci, tvoří tato plná moc přílohu této smlouvy. Smluvní strany zároveň prohlašuji, že se
seznámily s textem těchto plných moci, tyto považuji za bezvadné a osobu zastupujici
smluvní stranu za oprávněnou k uzavřeni této smlouvy.

6.10. Změny této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou, podepsanou oběma smluvními
stranami a odsouhlasenou jako dodatek ke smlouvě, jinak jsou neplatné, není-li v přílohách
smlouvy uvedeno jinak.

6.11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Jeden stejnopis obdržel zhotovitel a jeden stejnopis obdržel objednatel.

6.12. Obě smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle,
učiněné nikoliv v tisni či za nápadně nevýhodných podmínek, výslovně berou na vědomi, že
jsou svými projevy vůle vázáni a na důkaz toho tuto smlouvu podepisuji.

6.13. Nedílnou součásti této smlouvy jsou následujici přílohy:
Příloha č. 1 - Identifikační údaje smluvních stran a seznam poskytovaných služeb
Příloha č. 2 - Cenová ujednáni a podmínky poskytováni služeb - služba č. 2
Příloha č. 3 - Kopie plné moci zástupce zhotovitele

V Boskovicích dne 2.7.2007 V Boskovicích, dne J ¥. m
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Příloha č. 1
ldentiňkačnl údaje smluvních stran a seznam poskytovaných služeb

Článek I.

Identifikační údaje smluvních stran

ZHOTOVITEL

SITA CZ a.s.
Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9378
lČ: 25638955
DIČ: CZ25638955
zastupuje: Bc. Zbyněk Křiž, na základě plné moci

Provozovna prováděiici smluvené služby:
Provoz Boskovice, K Lipníkům 31, 680 01 Boskovice

Adresa pro zasiláni korespondence:
SITA CZ a.s., Divize JIH, Pražská 4, 678 01 Blansko

Osob'y zmocněné zhotovitelem k jednání ve věcech plněni této smlouvy jsou:
a) ve věcech obchodních, smluvních a technických

Stanislav Šotnar, marketingový specialista, 516 426 415. 724 761 641
b) ve věci oblednávek smluvených služeb

Stanislav botnar, marketingový specialista, 516 426 415, 724 761 641
C) dispečink pro odvoz odpadů

Radim Šmeral, operátor, tel: 516 426 418, 724 761 642

OBJEDNATEL

Mateřská škola, Základni škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2
Štefánikova 2, 680 01 Boskovice
lČ: 620 75 985
zastupuje: Mgr. Antonin Petrů, ředitel
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Provozovna obiednávaiici smluvené služby:
Mateřská škola, Základni škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2
Štefánikova 2, 680 01 Boskovice

Adresa pro zasááni korespondence:
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Boskovice, Štefánikova 2
Štefánikova 2, 680 01 Boskovice

SITA CZ a.s. strana číslo 1
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Osoby zmocněné objednatelem k jednání ve věcech plněni této smlouvy jsou:

změna číslo 00

a) ve věcech obchodních, smluvních a technických:
b) ve věci objednávek smluvených služeb:

Ing. Helena Videmanová
tel.: 5Q6 452 044

516 453 030

Článek II.

Seznam poskytovaných služeb
Číslo Název služby Poskytována

služby ' ANO/NE
1 Odběr průmyslových odpadů a druhotných surovin NE
2 Svoz komunálního odpadu ANO
3 Odstraněni odpadů NE
4 Průmyslové čištěni NE
5 Přenecháni přepravních a skladovacích nádob a kontejnerů k užíváni NE
6 Poradenství v oblasti životního prostředí NE
7 Přeprava odpadů a nebezpečných věci NE

Článek III.

Ostatní ujednáni
Není-li stanoveno jinak, aktuálně platná příloha nahrazuje v plném rozsahu přílohu časově
předcházející, a to s účinnosti ode dne 2.7. 2007.

V Boskovicích dne 2.7. 2007

Be. Zbyněk Křiž
vedoucí odd. prodeje služeb
na základě plné moci

V Boskovicích, dne ,I ¥. Li'µ

Mgr. Antonin Petrů
ředitel
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Příloha č. 2
Cenová ujednáni a podmínky poskytováni služby

Služba č. 1 - Odběr průmyslových odpadů a druhotných surovin

· Článek f.
Místo a zi?ůsob prováděni $ĹužbY

j i Každý jednotlivý odběr (odvoz) odpadů bude proveden až na základě předchozí telefonícke
nebo písemné výzvy objednatele, kdy budou dohodnuty bližší podmínky (termín odběr'j,
způsob dopravy, způsob nakládky, balení odpadu, váženi odpadu, vykládka apod.).
V případě plnění realizovaných průběžně budou odvozy odpadů prováděny pravidelně (bez
opakované výzvy objednate'e) v přeaem smiuvených časových intervalech

1.2. Místem předání (přévzetl) odpadů je 'areál firmy obýednatele, pokud se účastnici v tom
kterém přlpadě nedohodnou jiňak.

1.3 objědndd předá zhotoviteli odpady v obalech, speciňkovanýa v či. 3.1. této přílohy,
případně v jiných obalech dohodnutých smluvními stranami před konkrétním odvozem
[)dpadu. Při pikdáni musí být oba'y oojednatelem řádně označeny, v souladu s ustancvenim
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadeh, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MZP č
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládáni s odpady. jednotlivé přédávané nebezpečné
odpady musí cjtgednate| (producent) opatňt také přfsiušnými ide|7tmkačnimi listy
nebezpečných odpadů ve smyslu zákona č. 185/20'01 Sb., v platném znění.

" . ' Dokl*em c) Nedáni/'pi"e\ze" ť.)dpadlj (pňôvedeni služby) je v případě nebezpečných odpäaú
.Evidénčni lkt pro pkpravu nebezpečných odpädů po území ČR" a v případě ostatních
odpadů .Dodací list" nebo .Průvodka".

Článek íl.

Mätebnj podminkY
2.1. Cena za provedenou službu bude hrazena formou průběžné platby, dle Smlouvy q

poskytování služeb v oblasti životního prostředí.

C!ánek !!i.

Cenová ujednáni

3.1 Ceny a podmínky odběru odpadů

= iiilM""ill' í"' ~gká!~'
15 01 01 Papírové a kpenkové obaly O t Zdarma "
15 01 (R F4astové obály - rmdov1melné o l t Zdarma"
15 01 06 Směsné obaly O t 4 500,00
170202 S- G O t 1.500,00
19 08 09 Sm"ěs tukŮ a olejů z adučovače tuků obsai'ujici pouze jedlé oleje a

jedB tuky O t 2J00,00

20 01 08 Biolog!cky rozkůMný odpad z kuchyní a stravoven O Sud 301,
SVOZ 1,30 310,00

20 02 01 Biobgícky rozložite!ný O t 1.400,00
l 20 03 07 O-'.zmný odpaa O t 2.600,00

SUEZ CZ a.s. stnma č/S/Ô 1
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,odberpmmvsbvÝch odpadů a druhoo?ých sumvin" - MatéKká škd8. základni škola a jmktická ško/8 Boskovice. /10.

3.2. Ceny dopravy odpadů:

Doprava - ástema

Manipulace - cisbna

Práe závozníka ·
. -,.Iďä'.ä - haxovy nosič koňtejnerů may

, Doprava - hákový nosič kontejnerů (vDľký)

Doprava - řetězový nosič koMejneN
j Manipljlace - kontejner

kořňejmm

-''"

45,00 Kč/km
450,00 Kčl15min

90,00 KČ115 min
29,00 Kč/km
40,00 Kč/km

40,00 Kč/km
150,00 Kč/15min

10CLOQ KČ/den

3 3 Ostatní služby:

l

"u WUo označených oc(padů se cena může měnit dlb pohybu cen na burze druhotných surovin do
hodnoty "l-. zákazník bude ln1brmován +ma/lem, nebo Mejbnlcky

3 4 Ke všem cenám uvedeným v článku j|| této přílohy bude pňpočtena platná DPH ve výši dle

příslušných právních předpisů právně účinných ke dni data uskutečnění zdanitelného plněni

Článek lV.

Qstatní uiedmni

4.1. Ostatní podmínky poskytování sjednané služby jsou stanoveny Smlouvou o poskytováni
služeb v oblasti živutnIho prostředí

4 2 Není-li stanoveno jinak, aktuálně platná příloha nahrazuje v plném rozsahu přílohu časově
přédcházejici, a to s účinností ode dne 17 3 2021.

'
'

V Boskovicích dne 17-3.2021

SUEZ CZ as. šImna Číslo 2



Recovera
V Brně, 19. 4. 2022

Váženi obchodní pdrtneř|,

aktivity společnosti SUEZ v oblasti odpadového hospodářství v České republice jsou po ukončení procesu fúze
součásti skupiny Veolia

V této souvislosti došlo s účinnosti k 19. dubnu 2022 ke změně obchodního názvu společnosti SUEZ CZ
a.s. se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, lČ 256 38 955, která je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze .oddíl B vložka 9378 (dále jen ,,Společnost"),
a jejich dceřiných společnosti na:

Recovera Využiti zdrojů a.s. (dřive SUEZ CZ a.s.)
Recovera Facility a.s. (dřive SUEZ Facility a.s.)
Recovera Technický servis s.r.o. (dřive SUEZ Technický servis s.r.o.)

IČO, sídlo, bankovní spojeni a telefonní kontakty se nemění

Připomínáme, že se změnily e-mailové adresy našich zaměstnanců na formát jmeno.prijmeni@veolia.com.
Faktury obdržíte z nové e-mailové adresy e-fakturace@recovera.cz

Aktuálni změny v orgánech spo|ečnost| naleznete v obchodním rejstřiku.

Ujišt'ujeme vás, že stávající smluvní vztahy zůstávají i po změně názvu nadále platné. Zachováni kontinuity
našich služeb je pro nás prioritou

Upozorňujeme, že veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavíráni nových smluv
či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednáni' vedená mezi naši Společnosti a vámi musí být
od uvedeného data realizovány s použitím nového obchodního názvu Společnosti.

Proto si vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naši firmou výhradně nový obchodní název
společnosti. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Ing, Igor Laštůvka, dipl. ek., MBA, Ph.D.
ředitel divize jihovýchod
Recovera Využiti zdroju a. s

Recovera Využ[ti zdrojů a s l Španělská 1073/10, 120 00 PRAHA 2 - VINOHRADY,
Zákaznická linka 800 102 000 l www.recovera.cz
Divize JIHOVÝCHOD. Drčkova 2798/7, 628 00 BRNO, Tel.: +420 544 425 011

by G) VEOLIA


