Technické služby města Uvaly,
příspěvková organ izace
Riegerov a 12,250 82 Úvalv
rČ:0444|869

DlČ| Cz0444l869

Telefon:

+420281091 522

WebovésíiáLnky: www.tsuvaly.cz

ID datové schnfurky'. yzzamr1
tsu@mestouvaly.cz
E-mail

Smlouva o převzetí odpadu na Sběrný dvůr města Uvaly
(dále jen,,Smlouva") uzavřená nížeuvedeného dne, měsíce a roku dle^5 2586 a násl.

žaronl č' Bg/zotl šb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,občanský zákoník") mezi

:

Technické služby města ÚvaV, příspěvková organizace,
tČo: o+++tsog

se sídlem Riegerova L2,25o 82 Úvaly
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Pr

t467

Bankovní spojení: UniCre.dit běžnÝ účet,č.ú.:211225023012700.
zastoupená: Jaroslavem Špačkem,ředitelem
e-mail : iaroslav.spacek@mestouvaly.cz
(dále jen,,Zhotovitel'')
a

obec Zlatá
tČo: oo+lztst

Se sídlem Zlatá 7,25o 83 škvorec
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s' čísloúčtu:10228201/0100
Zastoupená: Lubošem Přibylem, starostou obce
e-mail : starosta@obeczlata.cz
(dále jen ,,objednatel", přičemž Zhotovitel a objednatel dále společně jen
jako ,,Smluvní strany" přičemžkaždý zvlášť jen jako ,,Smluvní strana")

Vzhledem k tomu, že:

(A)

Zhotovitel je právnickou osobou oprávněnou k podnikání v oblasti nakládání
s odpady, včetně nebezpečných odpadů, iar jsou definovány v zákoně č. 185/2oo1
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o odpadech'') která
provozuje sběrný dvůr na katastrálním územíÚvaly, Praha - východ (dále jen ,,Sběrný
dvůr'');

(B)

objednatel je původcem odpadu
k dalšímunakládání Zhotoviteli;

(c)

Smluvní strany mezi sebou chtějí upravit podmínky převzetí odpadu do Sběrného

či osobou,

která

je

oprávněna předat odpad

dvora:

uzav'lraji tuto Smlouvu v tomto znění:

gř'_

1.
1.1

Předmět Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele převzetí od objednatele odpad
definovaný v této Smlouvě za podmínek nížeuvedených a závazek objednatele za
převzetí odpadu uhradit Zhotoviteli odměnu.

2.

Druh odpadu a výše odměny

2.I

Druh odpadu (specifikovaný katalogovým číslema kategorií), na který se tato
Smlouva vztahuje, jakož i odměna za odstranění odpadu, jsou uvedeny v Příloze č.
1, přičemžodměna je Smluvními stranami stanovena za jedngtku odpadu dle Přílohy
č. 1. Jednotka odpadu je stanovena na 1tunu a poměrně se přepočítává dle skutečně
naměřené váhy.

2.2

Veškeré částky uvedeny v této Smlouvě jsou bez DPH.

2.3

Za nevhodný odpad se pro účelytéto smlouvy považuje takový odpad, kteý

2.4

objednatel se zavazuje dodávat Zhotoviteli pouze odpady uvedené v Příloze č. 1 této
Smlouvy. Tento odpad musí byt vytřízený dle jednotlivých kategórií.

2.5

Smluvnístrany se dohodly, že odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy může

neodpovídá zařazení odpadů podle příslušnéhokatalogového číslaa kategorie
Katalogu odpadů v souladu s Přílohou č. 1 k této Smlouvě.

být Zhotovitelem jednostranně valorizována:
a) dojde-li ke změně sazby DPH;
b) dojde-li ke změně ceny na koncových zařízeních.

c)

d)

jedenkrát ročně V návaznosti na míru inflace vyjádřenou přírůstkem

průměrnéhoročníhoindexu spotřebitelských cen (průměrná meziročnímíra
inflace vyhlašovaná Ceským statistickým úřadem) počítanouode dne účinnosti
této SmlouVY; o toto procento má Zhotovitel právo cenu zvýšit s tím, že
k tomuto postupu můžedojít opakovaně;
pokud dojde ke změně právních předpisů, na základě kterých bude Zhotovitel
nucen zvýšit sjednanou odměnu nebo ke změně výše poplatků vyplývající z
právních předpisů.

3.

Platební podmínky

3.1

Platby za převzetí odpadů Zhotovitelem budou probíhat dle skutečnéhomnožství
převzatých odpadů v místě Sběrný dvůr. Zhotovitel provede objednateli vyúčtování
poskytnutých služeb, a to:

a)

formou vystavenísouhrnné měsíčnífaktury (daňového dokladu) za poskytnuté
služby Zhotovitelem, a to nejpozději do 10' (desátého) dne následujícího
měsíce

nebo

b)

za poskytnuté služby
(deseti)
Zhotovitelem, a to nejpozději do 10
dnů ode dne poskytnutých služeb.

vystavením dílčíchfaktur (daňového dokladu)

Zhotovitel provede objednateli vyúčtováníposkytnutých stužeb dle odst. 3.1 písm.a),
pokud částka za poskytnuté služby v daném měsíci překročí částku XY bez DPH za
příslušný měsíc'

Smluvnístrany se dohodly, že splatnost vystavených daňových dokladů bude 14 dnů
ode dne jejich vystavení, přičemžobjednatel se zavazuje daňové doklady proplatit
řádně a včas.
3.2

V případě prodlení objednatele s uhrazením odměny či jakékoli jiné peněžité částky
dle této Smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,05o/o z dlužnéčástky za každý i jen započatý den prodlení, a to bez ohledu na
zavinění.

4.

Místo plnění

4.r

Zhotovitel převezme odpad od objednatele v místě Sběrňý dvůr, a
v provozních hodinách Sběrného dvora.

4.2

Zhotovitelje oprávněn odmítnout převzetí odpadu z následujících důvodů:
a) objednatelem dodaný odpad nesplňuje podmínky této Smlouvy;
b) Sběrný dvůr je mimo provoz, přičemžo této skutečnosti Zhotovitel informoval
objednatele nejpozději 24 hodin před přerušením provozu.
c) dojde-li ke stávce či jiné nepředpokládané události (vis maior) na Sběrném

d)

to

kdykoli

dvoře;
objednatel dlužíZhotoviteli částku za služby dle této čijinésmlouvy uzavřené
mezi Smluvními stranami a byl na možnost odmítnutí převzetí odpadu
Zhotovitelem písemně upozorněn

4.3

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odmítnutípřevzetí odpadu Zhotovitelem dle
odstavce 4.2této Smlouvy, nepříslušíobjednateli žádná náhrada škody čijakýchkoli
nákladů, které by tímto odmítnutím objednateli případně vznikly a Zhotovitel se
nedostává do prodlení plněnítétoSmlouvy.

5.

Doba plnění

5.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

5.2

Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu:
a) formou písemnévýpovědi z jakéhokoliv důvodu, anebo i bez uvedení důvodu,
s výpovédnílhůtou 3 (tří) kalendářních měsíců. Výpovědní lhůta začne běžet
od prvního dne měsíce následujícího po doručenívýpovědi druhé Smluvní
straně,
b) Zhotovitel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět s účinnostíod
doručeníobjednateli z těchto důvodů:
i)
objednatel navzdory písemnévýzvě Zhotovitele opakovaně (tj. alespoň
jednou po doručenípísemné výzvy) neuhradil dlužnou odměnu, předal
k převzetí odpad, na který se tato Smlouva nevztahovala; nebo
ii)
dojde-li po uzavření této Smlouvy k takové změně právních předpisů,
která zakazuje nebo podstatně omezuje jednání, k němuž se Zhotovitel
touto Smlouvou zavázal; nebo
ii i)
Zhotovitel pozbude oprávnění k provozování Sběrného dvora.

6.

Práva a povinnosti Smluvních stran

6.1

Zhotovitel je povinen s odbornou péčízabezpečit nakládání s odpadem. Při určení
způsobu splnění této povinnosti není vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je rovněž
oprávněn pověřit poskytnutím služby i třetí osobu, a to bez souhlasu objednatele.

6.2

Zhotovitel 'odpovíbá za to, že do sběrného dvora bude přijímán pouze odpad od
poplatníkůmístního poplatku za odpady, který vznikl na územíobjednatele, nebo

{<-

systém pro nakládání s komunálním
odpad od původcůodpadů, smluvně využívajících
odpadem objednatele' Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen objednateli na základě
jeho výzvy prokázat'
6,3

6.4

Zhotovitel je oprávněn provádět kontrolu vhodnosti odpadu během jeho převzetí od
objednatele a v případě jeho nevhodnosti odmítnout převzít odpad. Zhotovitel je
oprávněn nevhodný odpad podle odst. 2'3 a 2.4 této Smlouvy odmítnout převzít.

Před předáním těchto odpadů je objednatel povinen doložit Zhotoviteli veškeré
náležitosti k deklarovanému odpadu, a to ve smyslu Zákona o odpadech'

6.5

Smluvní strany sjednaly omezení odpovědnosti Zhotovitele Ža újmu způsobenou
objednateli v souVislosti s plněním této smlouvy na částku odpovídajícíprůměrné
výši měsíčníodměny zhotovitele za služby poskytnuté objednateli dle této smlouvy
za posledních celýclr šest (6) kalendářních měsíců před vznikem újmy.

6.6

objednatel bere na vědomí, že ustanovení této Smlouvy jsou ve smyslu s 501
občanskéhozákoníku důvěrná a že veškeréskutečnosti obchodní povahy, které
souvisejí se Zhotovitelem a jeho podnikatelskou činnostía které nejsou v obchodních
kruzích běžně dostupné, jsou obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení s 504
občanskéhozákoníku. objednatel se tímto zavazuje, že tyto skutečnosti během trvání
této Smlouvy a rovněž ani po jejím skončenínesdělí třetí osobě ani je nepoužije pro
sebe či pro jiné osoby v rámci hospodářské soutěže a to zejména za. účelem
konkurenčníhojednání či způsobeníjakékoli újmy Zhoto_viteli. Tím není dotčeno
oprávnění objeánatele sdělovat tyto údaje svým advokátům, daňovým poradcům,
auditorům či jiným osobám vázaným na základě zvláštního právního předpisu
povinností mlčenlivosti, tyto osoby musí být na povinnost mlčenlivosti upozorněny.

7.
7.I.

Závazky objednatele

7.2.

objednatel souhlasí s tím, že stanovení hmotnosti odpadu bude provedeno
automaticky výpočetnímsystémem, spojeným s mostovou auto váhou obsluhou

objednatel

je

povinen neprodleně informovat Zhotovitele

uvedených vlastností a kvality odpadů.

o

změně původně

Sběrného dvora, v místě Sběrného dvora. V případě převzetívíce druhového odpadu,
vyúčtovánírozhodující převažujícídruh odpadu dle odpovídajícího
katalogového číslaa ceníku.

je pro
7.3'

objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady při provádění činnostíZhotovitele dle
této smlouvy do 24 hodin po provedení činností,jinak se má zato, že činnost či služba
provedená podle této Smlouvy Zhotovitelem byla provedena řádně'

8.

Doručování

8.1

Doručování veškerých písemností dle této Smlouvy se provádí bud'osobně, formou
doporučených listovních zásilek odeslaných na poslední známou adresu druhé
Smluvní strany nebo na emailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Je-li
písemnost doručována osobně nebo formou doporučených listovních zásilek
odeslaných na poslednÍ znárhou adresu, považuje se za doručenou dnem, kdy
Smluvní strana, jížbylapísemnost určena, tuto písemnost převzala, případně dnem,
kdy Smluvní strana, jížbyla písemnost určena, tuto písemnost odmítla převzít,
nejpozději se však považuje za doručenou patnáctým dnem následujícím po jejím
předání poskytovateli poštovníchslužeb, je-li adresována na poslední známou
kontaktní adresu smluvní strany, které je doporučená listovní zásilka určena.
V'případě zasílání prostřednictvím emailu, má se zato, že druhé Smluvní straně byl
email doručen druhý den po jeho odeslání'

8.2

Smluvní strany se zavazují oznamovat vždy nejpozději do deseti dnů druhé smluvní
straně změnu kontaktní adresy svého bydliště či jiné korespondenční adresy.
V případě, že kterákoli Smluvní strana neoznámí druhé smluvní straně změnu
kontaktní adresy svého bydliště či jiné korespondenčníadresy dle předchozí věty
tohoto ustanovení, považuje se listovní zásilka za doručenou, dojde-li k naplnění čl.
B.1 této Smlouvy.

8.3

objednatel prohlašuje, že výslovně souhlasí s tím, aby mu veškerédaňové doklady
byly doručovány na emailovou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, tj. aby
Zhotovitel prováděl elektronickou fakturaci.

9.

Závěrečná ujednání

9.1

Právní vztahy touto Smlouvou neupravené
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

9.2

Tuto Smlouvu lze dle dohody Smluvních stran měnit pouze písemnými vzestupně
číslovanýmidodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
Zhotovitel v souladu s $ 1758 občanského zákoníku projevuje vůli, aby Smlouva
navržená v této listině byla uzavřena pouze v písemnéformě.

9.3

Součástítéto smlouvy je také příloha, kterou je Zhotovitel oprávněn jedrrostranně
měnit dle podmínek uvedených v této Smlouvě, přičemžúčinkypřílohy nastávají ke
dni doručeníobjednateli
Příloha č. 1 - Ceník odpadů a výše odměny
Příloha č.2 - Pokyny pro návštěvníky Sběrného dvora

se řídíobecně závaznými

právními

:

9.4

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu Smluvními stranami.

9,5

Smluvní strany v souladu s 5 1801 občanského zákoníku sjednávají, že na jejich
vzájemné vztahy založenétouto Smlouvou nebo s touto Smlouvou souvisejícíse
nepoužijí s 1799 a 1800 občanskéhozákoníku.

9.6

Zhotovitel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy či jejich část na
třetí osobu. objednatel s postoupením práv a povinností z této smlouvy výslovně
souhlasí. objednatel není oprávněn započístnebo postoupit jakoukoliv pohledávku za
Zhotovitelem třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.

9.7

Zhotovitel v souladu s $ 1740 odst. 3 občanskéhozákoníku vylučuje přijetí nabídky
na uzavření smlouvy obsaženév této listině s dodatkem nebo odchylkou.

9.8

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních,
po jednom.

9.9

Všechny spory vznikajícíz této Smlouvy budou

V uvatech, an"

každá smluvní stra na obdrži

y příslušnýmiobecnými soudy.

AV"A zozt

recn,

one 4'{'6 zozr
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Sta
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Příloha č. 1

CENíK ODPADŮ
kat. č.
150L02
150104
150105
150107
160103

171LOr
L70LO2

L70to3

o
o
o
o
o
o
o
o

170407

170504

o

L70201,
7t0401.

170402
170403
L70404
L70405
170406

1-70904

191208
200101

200102
200103

200125
200138
200139
2001,40

20020L
200202
200203
200301
200307

Název odpadu

kat.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

L70L07

- Sběrný dvůr města Úvaly

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plastové obalv

Rok 2020

odstranění v
Kč/t
2200,350,-

Kovové obalv

Kompozitníobaly
Skleněné obalv
Pneumatiky |imit 4ks na č. op / rok
Beton
Cihlv
Taškv a keramické výrobkv
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keramických výrobků neuvedené pod
číslem1701'06Zdarma do limitu 1vozíku (cca

r700,50,-

4750,640,590,-

450,-

500 ke) na č.o. a měsíc
Dřevo

590,800,-

Měd', bronz, mosaz

350,-

Hliník

350,-

Olovo
Zinek

350,-

Železo a ocel

350,-

Cín

350,-

Směsné kovy
Zemina a kamení neuvedené pod číslem
170503 spadá do limitu 300 ks na č.p.
Směsné stavební a demoličníodpady
neuvedené pod číslyL7ogol,170902 a 170903
spadá do limitu 500 kg na č.p.
Textil

350,-

Papír a lepenka

350,-

490,-

590,-

0,1 050-

50,-

Sklo

odoad rostlinnÝch pletiv (větve)

700,-

Jedlý olei a tuk

350,-

Dřevo neuvedené pod číslemzo0737

1-700,-

Plasty

1700,350,-

Kovy

Biologicky rozložitelný odpad
Zemina a kamení

L700,-

Jiný biologický rozložitelný odpad

t7oo,-

Směsný komunálníodpad

l"

obiemnÝ odpad
Zpětný odběr (elektronika)

1950,-

490,900,0,-

13 08 02

N

15 01 10

N

Jiné emulze

5 850,-

10 850,-

N

obaly obsahujícízbytky nebezpečných látek
nebo obalv těmito látkami znečištěné
Absorpčníčinidla, filtračnímateriály (včetně
olejových filtrů jinak blíženeurčených), čisticí
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezoečnými látkami
olověné akumulátory
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
lzolačnímateriály s obsahem azbestu
Jiné stavební a demoličníodpady (včetně
směsných stavebních a demoličníchodpadů)
obsahujícínebezpečnélátky
Rozpouštědla

N

Kvselinv

L2 350,-

20 01" r.5

N

Zásady

L2350,-

2007 77

N

L0 350,-

200LL9
200L21

N

Fotochemikálie
Pesticidy

25350,-

2001,26

N

Zářivky a jiný odpad obsahujícírtuť
olej a tuk neuvedený pod číslemzooI25

2001.2t

N

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
obsahuiící nebezpečnélátkv

9 850,-

20 01,29

N

9 850,-

200r31

N

200732

N

Detergenty obsahující nebezpečnélátky
Nepoužitelná cytostatika
Jiná nepoužitelná léčivaneuvedená pod číslem

N

16 06 01

N

16 06 02

N

0601

N

17 09 03

N

17

200r13
200LL4

N

20 01 33

N

20 01,37

N

130L10

N

L0 850,-

L250,4 350,5 850,-

7 850,-

7 350,-

l_8

350,-

4 350,-

L8 350,18 350,-

20 01 31

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly16
06 0]., 16 06 02 nebo pod číslem16 06 03 a
netříděné baterie a akumulátory obsahující
tvto baterie
Dřevo obsa huiícínebezpečnélátkv
Nechlorované hydraulické minerální oleje

7 350,-

10 350,-

4200,-

š'ťť-

Příloha č.2
PoKYNY pno ruÁvšrĚvnÍxy saĚnNÉHo DVoRA

Vyčkejte na pokyn obsluhy sběrného dvora k vjezdu do areálu a připravte si
občanský průkaz a ostatní potřebné dokumenty.
Pracovník sběrného dvora můžeurčit pořadí jednotlivých návštěvníkůpodle
množství a druhu ukládaného dopadu a stupně jeho roztřídění.
Vjíždějtena váhu dle dopravního značení,kde pracovník sběrného dvora zvážía

zkontroluje odpad dovážený do sběrného dvora.
Veškerý óapaa musí být vytříděný' To znamená, že je např' potřeba vybourat suť
z kovových zárubní, uložit do kontejneru pouze stanovené množstvístavebního
materiálu, zbavit směsný odpad kovových využitelných částí,vysklít okna apod..

Dřevěné a dřevotřískové výrobky musí být kvůli vytíženosti kontejnerů na
jednotlivé desky.
Pracovník sběrného dvora určí,kam kteď odpad patří a nasměruje Vás k příslušné
sběrné nádobě.
Pokud přivážíte jiné odpady, neŽ povolené Provozním řádem, pracovník dvora je
povinen je nepřijmout.
Návštěvníci Sběrného dvora jsou povinni si po sobě uklidit vzniklé nečistoty'
V případě, že jsou odpady špatně vytříděné, je pracovník sběrného dvora
oprávněn požadovat sjednání nápravy.
7+ hodiny před koncem otevíracídoby se Sběrný dvůr zavírá a pracovník Sběrného
dvora provádí úklid.

ADRESA zanÍzptvÍ:

Parc. č' 3951l32,25a 82 Úva1y u stavebnin Izomat

oDPoVĚDNf PRACoVNÍr sgĚRNÉHo DVoRA

:

David Šroll
Tel: ]36 680 27a - pouze v provozní době sběrného dvora!!!

PRoVoZI{Í oona zanÍzExÍ:
Úr: 14:00 - 18:00
ST: 13:00 - 17:00

PÁ: 13:00 * 17:00
SO: 8:00 - 16:00

