SMLOUVA
o odvozu a likvidaci komunálního odpadu č.
I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Dodavatel: Město Abertamy, Farní2,36235 Abertamy, IČO:00254398,
Česká spořitelna, a.s., č.ú. 803811309/0800
zastoupení starostou města p. Zdeňkem Lakatošem
a
2. Objednavatel: ……………………………………..…. (jméno, název)
ulice………………………………...,č..p. ………………
obec (město)………….………………PSČ:……………
telefon:……………………………………………, fax:………………
Uzavírají tuto smlouvu v souladu s § 269, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu se zákonem č.125/1997 Sb. o
odpadech v platném znění.
II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je pravidelný odvoz a likvidace komunálního odpadu prováděný pro
objednatele od objektů, které vlastní, nebo spravuje. Odpad bude odvezen na zařízení vhodné
k jeho využití, úpravu nebo zneškodnění.
Odvoz odpadu výrazně odlišného složení a vlastností (např. stavební suť, zemina, horký
popel, odpad ze zeleně, nebezpečné odpady, neskladný a objemný odpad, kapaliny apod.)
není součástí této smlouvy.
III.
CENA PLNĚNÍ
Cena za poskytnuté služby se stanovuje dohodou (smluvní cena) a je specifikována v příloze
této smlouvy, která je její nedílnou součástí, s platností pro kalendářní rok, v němž byla
uzavřena. Na následující roky se cena může měnit v závislosti na vývoji cen materiálu, služeb
souvisejících s poskytovanou službou, nebo změnou legislativy. O této úpravě ceny informuje
dodavatel nejpozději do 30 dnů před účinností změny zveřejněním na místě obvyklém,(úřední
deska, městský zpravodaj).
Smluvně dohodnutá částka je splatná nejpozději na počátku pololetí na základě povinnosti
objednavatele. Úhradu lze provést hotově do pokladny městského úřadu v Abertamech,
složenkou nebo bankovním převodem na účet dodavatele, kdy číslo smlouvy se použije jako
specifický symbol, aby bylo možno identifikovat plátce.
Nesplnění povinnosti nejpozději do 15 dne příslušného pololetí je možno ze strany dodavatele
považovat za jednostranné vypovězení smlouvy a tím i ukončení výkonu předmětu smlouvy.

IV.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Dodavatel se zavazuje v případě výpadku odvozu z příčin na své straně, nebo na straně
odvozce, zajistit náhradní odvoz nejpozději do 3 pracovních dnů.
Objednavatel se zavazuje umožnit přístup zaměstnancům odvozce ke sběrným nádobám při
odvozu odpadu. V případě porušení této povinnosti ze strany objednavatele se má za to, že
dodavatel svou povinnost odvozu vyplývající z této smlouvy splnil.
Objednavatel se zavazuje, že při pravidelném odvozu a dohodnutém rozsahu nebude hromadit
nadbytečný odpad okolo sběrných nádob. Tento odpad nebude vyvážen. Při opakovaných
závadách tohoto druhu se objednavatel zavazuje, že na vyzvání dodavatele si neprodleně
přiobjedná odpadové nádoby nebo zvýší četnost vývozu. Přitom přihlédne k doporučení
dodavatele.
Dodavatel zapůjčí odběrateli sběrné nádoby dle smlouvy a to bezplatně. Odběratel se
zavazuje, že bude o propůjčené nádoby řádně pečovat. V případě jejich ztráty nebo
znehodnocení vinou objednavatele, nahradí odvozci způsobenou škodu.
Objednavatel se zavazuje neprodleně ohlásit všechny změny týkající se plnění této smlouvy
(např. adresa majitele, umístění nádoby, kontaktní telefon apod.)Dodavatel se zavazuje zajistit
u odvozce vrácení sběrných nádob na místo, kde byly přistaveny k vývozu.
V.
DOBA PLATNOSTI SMLOUVY
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šesti měsíců. Výpovědní lhůta
počíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po písemném doručení výpovědi druhé
smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit rovněž vzájemnou dohodou, zejména v případě,
kdy dojde k ukončení užívání objektu, u nějž jsou sběrné nádoby přistaveny objednavatelem.
VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem a obecně platnými
právními předpisy, souvisejícími s předmětem této smlouvy v České republice.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, případně dle
dohody.

V Abertamech dne…………………

…………………………………….
Dodavatel

…………………………………
Objednavatel

Příloha smlouvy č……………………………………………….
Specifikace nádob, četnost odvozu a výpočet ceny:
Umístění nádob:…………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………

Velikost
nádoby
120 l

Odvoz 1 x
týdně

Odvoz 1 x
za 14 dní

Odvoz 1 x
za měsíc

Kombinovaný

Den odvozu

Kč / ročně

čtvrtek

240 l

čtvrtek

660 l

čtvrtek

1100 l

čtvrtek

Jiné………………………………………………………………………………………………
Zvláštní ujednání:……………………………………………………………………………….
K úhradě ročně celkem:…………………………Kč
Bude účtována pololetní úhrada ve výši…………………………Kč
V Abertamech dne……………………………….

………………………………..
Objednavatel

…………………………….
Odvozce

