
1.1.

SMLOUVA
o sběru vytříděných složek komunáIního odpadu

č.2014121028

I.

SMLUVNÍ srnaNy

Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Vavřička - jednatel společnosti
Ing. Jaroslav Pošta * opróvněn kjednání a podepisování
se sídlem,. Smečenská 38], 272 04 Kladno
oR, Městslq; soud v Praze, oddíl C, vložka 18250
tel/fax: 312 240 341/344
tČ'. zso 85 221
Drc; cz 250 85 221
Bankovní spojení.. KB, a,s. Kladno
č. účtu.' 1 9-67 283 ] 0287/0 l 00

dále jen,,odvozce..

Obec Tuchlovice
se sídlem obecního úřadu,. t] Staré školy 83, 273 02 Tuchlovicejednající., Ing' Karel Burda, starosta obce
rc: 002 3s 041
bank. spojení,. Českó spořitelna, a.s. Kladno
č. účtu., 0388 ] 5 3 3 79/0800
tel:312 657 020
e-mail : outuchlovice@volny.cz

dále jen ''půVodce''

1.2.

uzavírají tuto smlouvu v souladu s $ 269' odst. 2 zákonač.513/9| Sb. ve zněnípozdějších změna doplňků a v souladu s obsahem zákonač. l85/2001 Sb. o
odpadech, případně vyhláškou obce o nakládánis komunálním odpadem. odvozce
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze l v odáile C., pod č. vl.48250, prohlašuje, že je oprávněn podnikat v oblasti nakládání s odpady ve smvsluŽivnostenského listu r,ydaného Magistrátem města Kladna, ;;á;i.Eóďřg.lyitKp, uve smyslu Živnostenského listu vydaného Magistrátem -o'á Klaána' pod čj.oŽ/9076/O4lKE arozhodnutí o udělení souhlásu podle $ 14 odst I zákonao odpadechKrajského úřadu Středočeského kraje, uvedené póa e;. itszgtos-on-
l l9388/05/oŽp-Ko, ze dne 7.3,20ó6.



il.
pŘnovrĚT SMLoUVY

2.|. Předmětem.smloulyje zabezpečeni.sběru výříděných složek komunálního odpadu(sklo, papír' plast a bio._ roz|ožitelný odpad, dále jen SE), irováděný pro původce na kú Srbyu Tuchlovic a Tuchlovice.

2.2. odvozce obsluhuje na sběrných místech nádoby dle specifikace uvedené v příloze č.ltéto sm|ouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy prieemz.; e zde rovněžřešena četnostsvozu j ednotl ivých nádob.

2.3. Touto smlouvou je taktéžujednáno' že sběr a sVoZ komunálního odpadu - nebezpečné
3l9žky' se svozem jedenkrát za 6 měsíců a objemného odpadu, s předpokládaným svozemjedenkrát za měsíc' bude původce, formou ročních objednave[' objednávat u odvozce vdohodnutych termínech a za jednotkové ceny' uvedené v tabulkách ě' 6 a7.nabídkv.

ilI.
CENA PLNĚNÍ

3.l. Dohodnutá cena Za provedené služby zaběžný rok podle této smlouw činí
viz. příloha č. 1

aje stanovena dohodou nazák|adě podkladů známýcha platných v roce 2013.
Cena můŽe být v průběhu platnosti smlouvy dohodou obou smluvních stran změněna,
zejména z níže uvedených důvodů:

a) původce se zavazuje, že v případě zvýšení svých požadavků na četnost svozu nebo početnádob bude respektovat i úměrné zqýseni aonoánuté 
".ny 

odp*idající jednotkoqým cenámza odvoz odpadu uvedeným v příloze č. l této smlouly.
b) odvozce se zavazuje, Že v případě snížení požadavků původce na ěetnost svozu nebo poČetnádob sníŽí dohodnutou cenu v odpovídajícím poměru pbdl"1"onotkoqých cenzaodvoz
odpadu uvedeným v příloze č. l této sm|óuvy.

3.1.1 Původce se zavazuje přistoupit na zýšenivýše uvedené ceny' jest|iže dojde kprokazate|nému zvýšení nás|edujících vstupních na[taan odvozce, znichžse vycházelo přikalkulaci ceny:

a) cena zazpracování SE

b) cena pohonných hmot - motorové nafty

c) změna místa provádění sběru odpadů, podstatné změny tras svozu a odvozu
odpadu a další podobné prokazateln é změny podmínek, zanichžodvozce qikony
provádí.

d) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v příloze č. l jsou pro rok 2014 konečné.
e) Sm|uvní strany berou na vědomí, že odvozce v případě změny DPH bude účtovat

objednateli případnou novou sazbu DPH u soutaaů s příslušrr;ými právními
předpisy'

3.|.2 Změna ceny musí být odvozcem oznámena písemně a musí být řádně doložena
propočtem a doklady, prokazujícími tvrzené skutečnosti. odvozci ,,Áiyatoto právo vpřípadě, že dojde ke zqýšení jeho vstupních nákladů o více neŽ 5,,/:o.



3.1.3 Původce se zavazuje rovněž přistoupit na zvýšení sjednané ceny plnění' ve vazbě na

Irýoj míry inflace pokud překročí v součtu o více než30Á od data zadáni veřejné zakénky.

V případě, že roční míra inflace bude podle oficiálního sdělení Českého statistického úřadu

vyšší než 30Á,je odvozce následovně oprávněn vždy k 1. lednu následujícího kalendářního
roku zýšit cenu o inflační koeficient. Inflaění koeficienty za jednotlivé roky se mohou sěítat

po dobu, kdy se cena nemění. První takové zvýšení cenyje možné aŽk |, lednu 2017.

3.2 Původce se zavazuje uhrazovat dohodnutou cenu v měsíčních splátkách a to

v závislosti na počtu provedených obsluh nádob na SE a jednotkov'ých cen, uvedených

v příloze ě. l . na podkladě faktur vystavených odvozcem. Původce je povinen zap|atit
odvozci fakturu nejpozději do2lti dnů odjejího doruěení.

Výše splátek můŽe být změněna v souvislosti se změnou ceny podle odst. 3.1.l,2 a 3 této

smlouvy nebo i při jiné změně ceny provedené na zák|adě dohody smluvních stran. Informaci

o změně výše měsíčních splátek je povinen odvozce sdělit písemně současně se sdělením

změny základní ceny'

3.3 V případě prodlení původce s placením faktury rystavené odvozcem zavazuje se

původce uhradit odvozci smluvní pokutu ve qýši 0,IoÁ znezap|acené částky zakaŽdý den

prodlení.

3.4 Prodlení se zaplacením faktury vystavené odvozcem, přesahující více neŽ 30 dnů

termín stanovený pro splatnost této faktury se pro úče|y této smlouvy povaŽuje zazásadni
porušení smlouvy a odvozce může v takovém případě od smlouvy odstoupit.

Iv.
pnÁv,q. A PovINNoSTI SMLUvNÍcrr srnaN

4.t odvozce se zavazuje provádět na zák|adě této smlourry veškeré dohodnuté ěinnosti v

požadovaném rozsahu a kvalitě dané zák'ě,185/2001 Sb. a následně obecně závaznou

vyhláškou č. |12012 ,,o Stanovení systému shromažd'ování, sběru, přeprar,y, třídění'

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

obce Tucl'tlovice"

4.2 Původce se zavazuje poskytnout zaměstnancům odvozce souěinnost tím' že jim
umoŽní bezpeěný přístup ke sběrným nádobám při odvozu SE.

V případě, že původce tuto povinnost poruší, má se zato, že odvozce svoji povinnost ,

vyplývající z této smlouvy splnil.

4.3 Původce se zavazuje k tomu' že zajistí, aby se při pravidelném odvozu a nasm|ouvané

četnosti i daném poětu sběrných nádob nehromadil nadbytečný odpad okolo těchto nádob,

popř. společného stanoviště.

Při opakovaných závadách výše uvedeného charakteru bude původce řešit situaci buď

zvýšením počtu sběmých nádob nebo zvýšením četnosti Svozu. Přitom bude respektovat

doporučení odvozce'

4,4 odvozce uhradí původci škody' které vznikly v souvislosti s neplněním jeho

povinnosti daných touto smlouvou.

4.5 odvozce povede průběžnou evidenci odpadu dle katalogoqých ěísel azajistí
pravidelné roční dok|ádání statistiky SVoZu ( kdy a kolik bylo odpadu svezeno )'



v.
DOBA PLATNOSTI SMLOUVY

5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, poěínaje dnem podpisu smlouly.

5,2 Tato sm|ouvamiže být r,ypovězena z důvodů jejího podstatného porušení, přičemž
výpověd' může bý dána pouze smluvní stranou, jež se tohoto porušení nedopustila, a to s
šestiměsíční rypovědní lhůtou, vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce' následujícího po
měsíci v němž byla qýpověd'druhé smluvní straně doručena. Výpověď se uskutečňuje
písemnou formou.

Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností povaŽuje:

a) nezap|acení měsíční splátky stanovené v bodě 3.2 této smlouvy ani do 30ti dnů po
termínu splatnosti faktury vystavené odvozcem

b) nezabezpečení sběru SE stanoveného touto smlouvou zviny odvozce ani do sedmi
dnů po stanoveném termínu

c) soustavné neplnění či vadné plnění jiných povinností vyp|ývajícichztéto smlouvy.

5.3 Tato smlouva může b}.t také rypovězena bez udání důvodu, pouze však s účinností k
l.lednu následujícího roku po doručení výpovědi druhé smluvní straně' Pro tento případ
ujednávají sm|uvní strany roční výpovědní lhůtu. Tato lhůta tedy počíná běžet 1.kalendářním
dnem následujícího roku po roce v němž byla doruěena qýpověd' druhé smluvní straně a
skončí posledním dnem následujícího roku po roce V němŽ byla podána qýpověď druhé
smluvní straně.

VI.

zÁvĚnrčNÁ USTANovENÍ

6.1 Smluvní strany ujednávají pro případ' že by kterákoliv ze smluvních stran z
jakéhoko|iv důvodu převáděla ěinnost podle této smlouvy na třetí osobu' zavazuje se tato
smluvní strana zajistit, aby tato třetí osoba bylaztéto smlour,y zavázána stejně jako tato
strana. Pokud tak některá ze smluvních stran neučiní' je strana' která tento závazek porušila,
povinna zap|atit druhé smluvní straně pokutu ve qýši 20 000,- Kě.

6.2 Yztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem a obecně
platnými předpisy souvisejícími s předmětem smlouvy.

6.3 Změny a doplňky této smlouvy lze č,init pouze písemnými dodatky po dohodě obou
smIuvních stran'

6.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dne 1.1.2014

6.5 Smlouva se lyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichŽkaŽdý má platnost originálu. KaŽdá
ze smluvních stran obdrží po jednom výisku.

V Kladně, an" .{.. 5.'.2. s?.!.s.'.'

t<''*ď..)
. MřSTSKY P(ID\'|K SL UZi:l] |{'l l'rl'l.odvozce sp,tl sFO

SMEČENSKÁ ?'8i ' 27 2 Ů4 KLAnN."j
K.ANCEt-AR: Kleinerc,va 24, KLAt]N-O
iCO; 258 85 221, DIC; C2250 85 221
TEL,: 01? 240 341, FAX 312 240 344

@

původce



l

Příloha č. í smlouvy č. 2o14t2to28

Původce: K^,*o-;
,qť \

ď"t.'

\
-*i

I
:ly/

Odvozce:

o sběru vytříděných s|oŽek komuná!ního odpadu
|. Smluvní strany:

Odvozce: Městský podnik sluŽeb Kladno, spo!. s r.o.
Ing. Zdeněk VavřiČka . jednate| spo|ečnosti
Ing. Jaros|av PoŠta - oprávněn k jednánía podepisování
se síd|em: Smečenská 381,272 04 K|adno
oR, Městský soud v Praze, oddÍ| C, v|oŽka 48250
te|/Íax: 312 240 3411344
|Č: 250 85 221
D|Č''cz25o 85 221
bank. spoj: KB a.s., č.Ú' 19-6728310287lo1o}

Obec Tuchlovice
zastoupená: starostou Ing' Kar|em Burdou
se síd|em: U Staré Školy 83, 273 02 Tuch|ovice
tel: 312 657 020
lC: 002 35 041
bank. spoj.: CS a's., Č.ú: 03BB153379/o8oo

Původce:

Specifikace 9o91Ý9lr nádob, četnost svozŮ, jejich počet a jedn.ceny
ke smlouvě č,. 2014121028

Cena plnění pro rok 2014
(Cena u čís|a 1,2,3 a 5,6 zahrnuje svoz, zpracovánísuroviny a pronájem nádob.)
( Svoz u Čís|a 5,6 je od 1.3. do 30' 1 1 a to v závislosti na počasí )

V K|adně one: *...5'.. ?.p..!3
?

-,/
^r L-L*

,f,{
MĚsTsKÝ Pot]NlK SLUZEB KLADN0

sPoL, s R o.
sNrČrrus'rÁ 3B1, 272 04 KLADNc}
KINCELAfI: Kleinerova 24, KLADN0
|Co: 260 85 22J, DlČ| cZ25ť] 85 221
1.Et.; í1l? P40 341' FÁX; 3l2 240 344

@

Poř.
čísIo

Typ
nádoby

Cetnost
svozů

Nádoby ve
v!astnictví

Počet
nádob

Jedn. cena
Kč/rok bez DPH

cena celkem
Kě/rok vč. DPH

I r r uut - sep. olast 1 X tvoné odvozce 10 E087,00 93000,5c
z 1í00| - sep' paoír ,1 x tÝdně odvozce 10 5869,00 67493,50
3 21001 112-sep.skto 1 x za měs' odvozce 10 2426,00 27899.00
4

0,00
140r- Bto 1 x týdně odvozce 20 774.00 17802.00

o 240r- Bto 1 x týdně oovozce 20 978,00 22494,00
CELKEM 70 228689,00



o sběru vytříděných složek komuná|ního odpadu
|. Smluvní strany:

Odvozce:

Původce:

Specifikace 9o91ýctr nádob, četnost svozů, jejich počet a jedn.ceny
ke smlouvě č,. 2014l2t028

cena plnění pro rok 2014
(Cena u čís|a 1,2,3,4,5,6 zahrnuje svoz, zpracování suroviny a pronájem nádob.)
(Svoz u čís|a 5,6 je od 1'3. do 30'11 a tovzávis|ostina poČasí) ,i

!
i| "Ž*i.í! i t' :I ir I I

Odvozce: 1". j.r' , , ,\ttSIt{'r' ! jL,r)1( ;.. _-7{-:., ..

st.,llr:.,li'xÁ$!*i.,,'|;i !li i\i.\irl;:,
KÁl.l0Ei-Aii: Kleinolavi: 24' iri.'Jl:.'.:;'.
lci:) 3ň0 6; .r1l, I i. ...] '' ' '..!'[i".. 

312 24,ii l:41 .. FÁii' ll]2 ?,n'(i ::|4,-

t?ťl

Dodatek č.1
k pří|oze č. 1 sm|ouvy č. 2o14t2to28

Městský podnik služeb K|adno, spol. s r.o.
lng. Zdeněk VavřiČka . jednateI spo|ečnosti
Ing. Jaros|av PoŠta - oprávněn k jednání a podepisování
se sÍd|em: Smečenská 381,272 04 K|adno
oR, Městský soud v Praze, oddí| C' v|oŽka 48250
tel/fax: 312 240 341t344
|Č: 250 85 221
D|Č:CZ2\T 85 221
bank. spcj: KB a.s., č.Ú, i9-672B3io287lc1oo

Obec Tuchlovice
zastoupená: starostou Ing. Kar|em Burdou
se síd|em: U Staré Ško|y 83' 273 02 Tuchlovice
tel: 312 657 020
lC: 002 35 041
bank. spoj.; CS a.s., č.ú: 0388153379/o8oo

Poř.
čís|o

Tvp
nádoby

cetnost
svozů

Nadoby ve
vlastnictví

Počet
nádob

Jedn. cena
Kč/rok bez DPH

GE na cell(em
Kě/rok vč. DPH

'r uur - sep. ptast Z X ryONE 00vozce 14565,0C 111248,24
z 1 1001 - sep. ptast 1 x týdně o0vozce 8087,00 27900.1t
J 1í00| - sep. papír 1 x tÝdně odvozce 10 5869,00 67493.50
4 21001 112-sep.skto 1 x za měs. o0vozce 10 2426,00 27899,00

140t- Bto 1 x tÝdně odvozce 20 774,00 17802,00
6 z40r- Bto ,1 x tÝdně o0vozce 20 978,00 22494,00

CELKEM 70 280836,9C

V K|adně dne 1.2.2014

Původce:
*n- c-lLi,



Dodatek č.2
k příloze č. 1 smlouvy č. 2014121028

o sběru vytříděných sloŽek komuná|ního odpadu

l. Smluvnístrany:

Odvozce: Městský podnik sluŽeb Kladno, spo|. s r.o.
Ing. Zdeněk Vavřička - jednate| spo|ečnosti
Ing. Jaros|av Pošta - oprávněn k jednání a podepisování
se sídlem: Smečenská 381,272 04 K|adno
oR, Městský soud v Praze, oddí| C, v|oŽka 48250
tel/fax: 312 240 3411344
|Č: 250 85 221
D|Č:CZ 25o 85 221
bank. spoj: KB a.s., č.ú. 19-a728310287/0,tcc

Obec Tuchlovice
zastoupená: starostou Ing. Kar|em Burdou
se síd|em: U Staré ško|v 83. 273 02 Tuch|ovice
tel: 312 657 020
lC: 002 35 041
bank. spoj.: CS a's., č.Ú: 0388153379/0800

Původce:

Specif!kace sběrných nádob, četnost svozů, jejich počet a jedn.ceny
ke sm|ouvě é. 2014121028
Poř.
číslo

Typ
nádobv

uetnost
svozů

Nadoby ve
vlastnictví

Počet
nádob

Jedn. cena
Kč/rok bez DPH

Cena celkem
Kě/rok vč. DPH

1 ruur - sep. prasl Z X TVONE odvozce t4coc,uL |1 | 24ó'l
z 1 1001 - sep. plast '1 x tÝdně odvozce 8087,0C 27900,15
3 1100| - sep. papír 1 x týdně odvozce 10 5869,0C 67493,5C
4 21001 112-seo.sklo 1 x za měs. o0vozce 10 2426,0C 27899.0C
5 140t- Bto 14x sezÓna o0vozce 143 774,0C 127284,3C
6 z4ut- Btu 14x sezÓna odvozce 43 978,0C t8362,10

CELKEM 215 416187,30

Gena plnění pro rok 2014
(Cena u čísla 1,2,3'4,5,6 zahrnuje SVoz, zpracovánÍ suroviny a pronájem nádob.)
( Svoz u čís|a 5,6 je od 1.3. do 30.1 1 a to v závis|osti na počasí )

V K|adně dne 1.5.2014

Pťtvodce: 7 Z,"",*,,. u,z"4 ýr' j^, "h.it odvozce:

,t,- !.-" -' ,-,

,

!,á -,',,-,- l{). ,,,.n ,,.
!1 A. , , , ".I "/.J "-1 t/.



Dodatek č.3
k pří|oze č. í smlouvy č. 2014121028

o sběru vytříděných sloŽek komunálního odpadu

Odvozce:
"'?

. {'1".,rr--1
í

!. Smluvní strany:

Odvozce: AVE Kladno s.r.o.
Ing. Petr SchÓnfe|d - jednatel spo|ečnosti
Ing. Šárka Sa|avec Bukovská . jednatel spo|ečnosti
se síd|em: Smečenská 381,272 04 K|adno
oR, Městský soud v Praze, oddí| C, v|oŽka 48250
tel/fax: 312 240 3411344
|Č: 250 85 221
D|Č:CZ250 85 221
bank. spoj: KB a.s., č,.ú' 19-6728310287|0100

Obec Tuchlovice
zastoupená: starostou Ing. Jaros|avem Poštou
se sídlem: U Staré ško|y 83' 273 02 Tuchlovice
tel: 312 657 020
lC: 002 35 041

Původce:

Specifikace sběrných nádob, četnost svozů, jejich počet a jedn.ceny
ke smlouvě č,. 20,|4121028

Gena plnění pro rok 20í5
(Cena u Čísla 1,2,3,4,5,6 zahrnuje svoz, zpracovánísuroviny a pronájem nádob.)
( Svoz u čÍs|a 5,6 je od 1 .3. do 30. í 1 a to v závislosti na počasí )

V K|adně dne í .'1 .2015

Původce:
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Por.
číslo

Tvp
nádoby

Getnost
svozů

Nadoby ve
vlastnlctví

Počet
nádob

Jedn. cena
Kč/rok bez DPH

Cena celkem
Kě/rok bez DPH

't uut - sep. ptast Z X IVONE covozce 14565,00 101955,0C
z 1 1001 - sep. plast 1 x týdně odvozce 4 8087,00 32348,0C
J 1 100| - sep. papír '1 x týdně odvozce 10 5869,00 58690.0C
4 21001 112-seo.sklo '1 x za měs. odvozce 10 2426,00 24260.0C
5 '140t- Bto 14x sezÓna odvozce 143 774.00 I 10682,0C
h 240t- Bto ''|4x sezÓna odvozce 43 978,00 42054,0C

CELKI
=M

217 369989.0C
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