Smlouva o dílo
podle
uzavřená
ustanovení 55 2586 a násl. občanskéhozákoníku

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Michal Žilík, soukromý podnikatel nezapsaný

v obchodním rejstříku provozující pod svým

jménem a

příjmením mimo jiné volnou živnost s označením,,nakládánís odpady (vyjma nebezpečných)"
Místo podnikání na adrese Staroželivecká 1'9o, 251 68 Kamenice

lČ:03729362
DlČ: CZ8403o60556

Bankovní spojení: Fio Banka
Čísloúčtu:8403060557 l2OIo
(dá le

jen,,zhotovitel")

Objednatel:

oBECZlatá
Zlatá7
250 83 Praha-východ

tČo: oo+zz t:

t
2

Zastolpená Starostou obce Lubošem Přibylem

lČz|lČP.oo47213LL234

''

( dále jen ,,objednatel")
(společně dále jen ,,strany" nebo ,,smluvní strany")

t.

Předmět plnění
1.

Předmětem sm|ouvy je závazek zhotovitele za úplatu přejímat od objednatele odpad kategorie,,o" ]-9o8o5
(kaly z čištěníkomunálních odpadních vod) a rovněž zhotovitelův závazek tento odpad deponovat v zařízení
jím provozovaném a konečně zhotovitelův závazek tento odpad řádným způsobem likvidovat. objednatel

1

se zavazuje za poskytnutou činnost hradit zhotoviteli smluvenou cenu.
2.

Zhotovitel prohlašuje, Že je oprávněn k řádnému provozování skládky bioodpadu v Želivci a tuto skutečnost
prokazuje kopií příslušného oprávnění, jež smluvní strany prohlašují za přílohu a nedílnou součást této
smlouvy

il.

Účinnost smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s počátkem účinnostiod I2'Io.2o2O Odpad lze navážet jen v sezoně

od 1. dubna do 30. LlsToPADU včetně. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran

ke

zvolenému datu, jednostranně pak výpovědí bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činípro každou smluvní
stranu jeden měsíc a její běh počínáprvního dne měsíce následujícího po doručení písemného vyhotovení
výpovědi.

.

ilt.

Cena
1.

odpad bude přivážen na provozovnu ,,Halová kompostárna Želivec" (dále téžjen ,,zařízení")'
2.

Cena za množstvíodpadu 190805

lv.
Úhrada smluvené ceny
1,.

Zhotovitel bude svůj nárok na zaplaceníceny převzatého a likvidovaného bioodpadu uplatňovat v nejméně
měsíčníchintervalech fakturou splňující náležitosti daňového dokladu podle obecně platné právní úpravy.

objednatel se zavazuje, Že fakturované částky převede na učet zhotovitele do data splatnosti faktury tj. 21
dní od jejího doručení.V pochybnostech o doručeníplatí, že každá písemnost doručovaná mezi stranami je
považována za doručenou třetího dne po jejím odeslánído sídla/místa podnikánísmluvní strany.
2.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje je objednatel oprávněn je vrátit do data její
splatnosti' Pokud fakturu prokazatelně nevrátí do data její splatnosti je v prodlení s placením fakturot,ané

)

L

částky'

V.

Bezpečnost a ochrana zdraví
riziky jimivykonávaných
Strany se před předáním prvnídodávky bioodpadu do zařízenívzájemně seznámís

jež by mohly by mohli vést k ohroženíživota či
činnosti v souvislosti s předáváním a likvidací bioodpadu,
zdraví.

vl'
Dalšía závěrečná ustanovení
1.

g5 2586 a násl. občanskéhozákoníku'
Právnívztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními
2.

za škodu
Smluvní strany se vzájemně ujišťují,že mají sjednáno pojištění vlastní odpovědnosti
v dostatečném

rozsahu.

.

3.

jedno obdržízhotovitel, druhé
Tato smlouva je vypracována ve dvou Vyhotoveních s platností originálu,
objednatel.
4.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu'
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