
Odvozce:

SMLOUVA
č.2014/11028

o sběru a odvozu směsného komunálního odpadu

I.
Smluvní strany

Mě{9ký podnik služeb Kladno, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Vavřička _ jednatel společnosti
Ing. Jaroslav Pošta - oprávněn kjednání a podepisování
se sídlem: Smečenská 38], 272 04 Kladno
oR, MěstslE soud v Praze, oddít C, vložka 48250
rel/fax: 312 240 341/344
IC; 250 85 221
DIC: CZ 250 8s 221
Bankovní spojení., KB, a.s. Kladno
č, účtu.. ] 9-67283 ] 0287/01 00

Objednatel:

Obec Tuchlovice
se sídlem obecního úřadu.. U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice
jednající'. Ing. Karel Burda, starosta obce
IC: 002 35 041
bank. spojení.. Česka spořitelna, a.s. Kladno
č, účtu.. 0388 l 5 3 3 79/0800
tel:312 657 020
e-mail : outuchlovice @volny. cz

uzaviraji tuto smlouvu v souladu s $ 269, odst. 2 zákona č. 5I3l19g1Sb. ve znění
pozdějších změn a doplňků a v souladu s obsahem zákonač. 185/2001 Sb. o odpadech,
případně vyhláškou obce o nakládání s komunálním odpadem. odvozce zapsanýv obchodním
rejstříku u Městského soudu vPraze 1 v oddíle C.' podt. i.48250, pronásuje, ze3e
oprávněn podnikat v oblasti nakládání s odpady ve imyslu Živnostenského lisiu r,ydaného
Magistrátem města Kladna, pod čj. oŽl9o7gl\4lKE,á ve smyslu Živnostenského listu
vydaného Magistrátem města Kladna' pod čj. oŽ/9O76/O4:KE arozhodnutí o udělení
souhlasu podle $14 odst 7 zákonao odpadech Krajského úřadu Středočeského kraje' uvedené
pod č j. | | 629 l 05.oD- l 1 93 8 8/ 05 l oŽP -Ko, ze ďne 7 .3,2006,

II.
Předmět smlouly.

Touto smlouvou objednatel objednává výhradně u odvozce provádění sběru a odvozu
směsného komunálního odpadu na celém uzemí obce Tuchlovice, Srby na dobu neurčitou.

odvozce se z,avazuje zabezpeěitpro objednatele sběr a odvozkomunálního odpadu, kteý je
ve vlastnictví objednatele, čištění bezprostředního okolí sběmých nádob, pokud j,ou ifo
umístěny na veřejném prostranství, vše na uzemi shora uvedené ób." po dobu neurčiiou podle
plánu odvozu nádob, kteý je uveden v příloze č. 1 této smlour,y.

objednatel se zavazuje platit odvo zci za týo sluŽby cenu dohodnutou v této smlouvě.



ilI.
Cena

Platební podmínky.

Cenazaposkytnuté sluŽby je stanovena nazák|aďě dohody obou smluvních stran,
jako roční cena, přičemŽ celková cena za poskytované sluŽby, je včetně konstrukce výpočtu
uvedena v příloze č. 1 této smlour,y, jenŽ tvoří nedílnou součást této smlouvy a je nu-áůku,
souhlasu obou smluvních stran rovněž oběma smluvními stranami podepsána.

odvozce je oprávněn jednostranně zqiišit sjednanou cenu podle této smlouvy v průběhu
trvání smlouvy pouze v případě, Že dojde ke zqfšení ceny pohonných hmot' nebo 

-ceny 
za

odstraňování odpadů, nebo změny místa provádění likvidace odpadů, případně podstatné
změny tras sběru a odvozu odpadu a další podobné prokazatelné změny podmínek, zanichž
odvozce změny provádí.
Změna ceny však musí bý objednateli odvozcem oznámenapředem písemně a musí bý řádně
doložena propočtem a doklady potvrzujícími tvrzené skutečnosti.

objednatel se zavazuje rovněŽ přistoupit na zýšení sjednané ceny plněni, ve vazbě na qivoj
míry inflace pokud překročí v součtu o více než 3Yo od data zadáni veřejné zakélzky.
V případě, že roč,ni míra inflace bude podle oficiálního sdělení Českého statistického úřadu
lyšší neŽ 30Á, je odvozce následovně oprávněn vŽdy k 1. lednu následujícího kalendářního
roku zvýšit cenu o inflační koeťrcient. Inflační koeficienty za jednotlive róky se mohou sčítat
po dobu, kdy se cena nemění. První takové zvýšení ceny je možné ažk 1. lednu 20|7.

Roční cenu sjednanou podle této smlouvy se zavazuje objednatel odvozci hradit takto:
objednatel uhradí měsíčně zpětně, dle skutečných qýkonů' odsouhlasených objednatelem' na
zák|adě faktur doručených odvozcem vŽdy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce
v dohodnuté lhůtě splatnosti podle této smlour,y.

Splatnost faktur dohodly obě smluvní strany 21 dnů po doručení faktur objednateli.
Neuhrazení faktur, podle této smlouvy' ve lhůtě splatnosti, považují obě smluvní strany za
závažné porušení smlouvy, přičemŽ je v tomto případě odvozce oprávněn od smlour,y o .6ě-
a odvozu směsného komunálního odpadu bez dalšího odstoupit.

V případě prodlení objednatele s úhradou dlužné částky vyúčtované odvozcem podle této
smlour,y, zavazqe se objednate| zap|atit odvozci smluvní pokutu ve výši O,lYo zdlužné
částky za každý den prodlení s úhradou platby podle této smloulry, počínaje prvním dnem
prodlení.

Smluvní strany berou na vědomí' že odvozce v případě změny DPH bude účtovat
objednateli případnou novou sazbu DPH v souladu s příslušnými právními předpisy.
Smluvní strany berou téžnavědomí, že odvozce v případě změny zákonn;póh póplatků za
ukládání odpadu, bude účtovat objednateli případný poplatek noý v souladu š příslušnými
právními předpisy.
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IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

obě smluvní strany níŽe podepsané jsou povinny řídit se zákonem ě. 185/2001 Sb. a
následně obecně závaznou vyhláškou ě.Il2012 ,,o Stanovení systému shromažďování, sběru,
přeprar,y' třídění, v7užíváni a odstraňování komunálních odpadů a nak|ádání se stavebním
odpadem naizemí obce Tuchlovice..

odvozce je zejména povinen:
1. Provádět na zák|aďě smlouvy o sběru a odvozu směsného komunálního odpadu, sběr'
odvoz a v souladu s právními předpisy i odstraňování komunálního odpadu ve stanovených
intervalech plánem odvozu pro objednatele vč. čištění bezprostředního okolí sběrných nádob,
pokud jsou umístěny na veřejném prostranství.

2. odvozce je povinen provést na zák|adě písemného poŽadavku objednatele výměnu
poškozených sběrných nádob do jednoho týdne (týká se pouze pronajatých nádob).

3. Uskutečnit v případě výpadku odvozu zpŤíčin na své straně náhradní odvoz
komunálního odpadu v náhradním termínu, nejpozději do 48 hodin.

4.V případě, kdy r,yjímečně nebude v daném termínu odvozu připravena kvyprtndnění sběrná
nádoba v souladu s ustanoveními této smlouvy, provede odvozce na zák|adě intervence
objednatele (telefonické ěi písemné) r,yjímečně odvoz předmětného odpadu v rozsahu jedné
sběrné nádoby uloŽeného v igelitovém pýli při provádění odvozu odpadu v následujícím
termínu svozu za předpokladu umístění igelitového pytle vedle sběrné nádoby.

5. odvozce povede průběŽnou evidenci odpadu dle katalogolych čísel a zajisti pravidelné
roční dokládání statistiky svozu ( kdy a kolik bylo odpadu svezeno ).

objednatel je zejména povinen:

1. Poskytnout odvozci, resp. pracovníkům zabezpečujícím odvoz odpadu součinnost s tím,
Že jím umoŽní bezpeěný přístup ke sběrným nádobám při odvozu komunálního odpadu a to
tak, že budou nádoby přístupné pro odvozce od 6.00 hod ráno. V případě porušení této
povinnosti ze strany objednatele se má za to, že odvozce svoji povinnost lypl;ivajici ze
smlouvy o sběru a odvozu směsného komunálního odpadu splnil.

2. odkládat odpad na místa k tomu určená tak, aby se na těchto místech nehromadil
nadbytečný odpad. Při opakovaných závadách se objednate| zavazuje přiobjednat sběrné
nádobv nebo zvÝšit četnost svozu.

3. Rádně pečovat o propůjčené nádoby. V případějejich ztráty nebo znehodnocení
vinou objednatele zavazuje se uhradit vzniklou škodu vlastníku nádoby.
Na sběrných nádobách řádně vyznačit příslušnó známky.

vzniklé
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v.
Doba platnosti smlouvy

Smlouva o sběru a odvozu směsného komunálního odpadu se lzavirá na dobu neurčitou'
počínaje dnem |.1.2014 po podpisu smlour,y oběma smluvními stranami, s tím, že kterákoli
ze smluvních stran můŽe tuto smlouvu vypovědětbez udání důvodů, pouze však s účinností k
l.lednu následujícího roku po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pro tento případ
ujednávají smluvní strany roční výpovědní lhůtu. Tato lhůta tedy počínáběžet 1'kalendářním
dnem následujícího roku po roce v němŽ byla doručena ýpověď druhé smluvní straně a
skončí posledním dnem následujícího roku po roce v němŽ byla podana qýpověď druhé
smluvní straně.

vI.
Smluvní pokufy.

objednatel můŽe udělit, na zákIadě opakovaných prokazatelných vad v ěinnosti odvozce
podle této smlour,y, zjištěných a odvozci oznámených ďo 24 hod. od jejich zjištění, při
kontrole prováděné objednatelem, za každou takto zjištěnou vadu smluvní pokutu ve výši
500,. Kč.

objednatel se zavazuje pro případ porušení svého závazku dle čl. II této smlouvy zap|atit
odvozci smluvní pokutu ve rnýši odpovídající smluvené roční ceně podle této smlour,y.
Smluvní pokuta se nezapočítávánauplatnění náhrady škod.

objednatel je oprávněn kontrolovat provádění sluŽby a zjistí-li, že odvozce provádí
sluŽbu V rozporu Se sqými povinnostmi, je oprávněn žádat po odvozci okamžité
odstranění prokazatelných vad vzniklých špatným prováděním služby.

objednatel je povinen zas|at poŽadavek na odstranění prokazatelné vady odvozci
písemně. odvozce je povinen odstranit vadu ve lhůtě 7 dní od doručení poŽadavků nebo
ve lhůtě dohodnuté se zadavatelem.

Sankce za nedodržení smluvních podmínek:

a) nedodrŽení ročního počtu sjednaných svozů směsného komunálního odpadu _
Kč zakaždý smluvní případ

b) nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění prokazatelných vad
40 000,- Kč, zakaždý případ

c) smluvní přibrání jiných původců mimo zadavate|e a vykazování jejich
zadavate|e, tedy do zadavate|ova systému směsného komunálního odpadu
zadavate|e _ l00 000,- Kč zakaždý smluvní případ

10 000,-

hmotností na
bez souhlasu



t' d). yrfakturovaný ýkon služby neodpovídá skutečnosti _ 20 000,- Kč za každéprokazatelnéziištění

vu.
Závěrečná ustanovení

Yztahy smlouvou o sběru a odvozu směsného komunálního odpadu neupravené, se řídíobchodním ziíkoníkem a obecně platrr.ými právními předpisy vzt^ahujícími'se k nakládání
s odpady.

Změny této smlouvy |ze činitpouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.
Tato smlouvanabýváplatnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dne 1.1.2014.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, přičemŽ každá

ze smluvních stran obďržipo jednom qitisku.

V Kladně dne' /..'5... }.q.1š...

Objednatel ,r'Odvozce /.n/t
,Ě,{u(o,N |K SLUZEB KLAD No- sPoL. s R.O.

řť*'..fůHo*38 , 272 04 KLADNo

i..ť. áíB Biť-? 
tl.gi1.iá*1$á1,$.?

5 FÁř: é|lÉ FJq qe4

Q*H"uy



l. Smluvní strany:

Odvozce:

Pří|oha č. í
ke smlouvě č. 2o14t1to28

o sběru a odvozu směsného komuná|ního odtr

Městský podnik s|užeb K|adno, spo|. s r.o.
Ing. Zdeněk Vavřička - jednatel spo|ečnbsti
lng. Jaros|av PoŠta - oprávněn k jednání a podepisování
se síd|em: Smečenská 381,272 04 Kladno
oR, Městský soud v Praze, oddí| C, v|oŽka 48250
tel/fax: 312 240 341t344
|Č: 250 85 221
D|Č:CZ 25o 85 221
bank. spoj: KB a.s., č.ú. 19-6728310287to|oo

Obec Tuchlovice
zastoupená: starostou Ing. Karlem Burdou
se síd|em: U Staré ško|y 83, 273 02 Tuchlovice
tel: 312 652 020
lC: 002 35 041
bank' spoj.: 0S a.s', č.ú: 0388153379/o8oo

Objednate!:

Specifikace sběrných nádob, četnost svozů, jejich počet a jedn. cenyke sm|ouvě č.2o1anIo28

Cena plnění pro rok 2014
(výše uvedené ceny jsou bez DPH)
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KÁl,jCEl.ÁR' Kleileto.va 24. !ii'ÁnN.i
tCA. 25A 85 2-21, AIC: CZ25D E5 ZZI
IFl' . $t,? 24a 34|, |jffi: 3l} Ž4t] :J4.]
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|.Or.
číslo

Tvp
nádoby

Počet
svozů/rok

Poeet
nádob

Jedn.
e.ena Křlrab

cena celkem
Kč/rok

1 110 t, 120 52
1 409,00 915850.0Cz 110 120 42 0,0c110 I, 120 | 26

4 0,00110 t, 120 jednorázově 0 45,50 0,00240 52 150 2618,00 392700,00o 240 42 0,007 240 zo
0,00I 240 0 90,00 0,009 so t- oopaoTólr.í'''6T í0 756,00 7560,0c10 so t - oopaoroVřRóE zo 0,0c11 1100 | í0 12546,00 125460,0012 1100 | 26 0,00ELKEM

1441570,0A

V K|adně dne.

odvozce:


