SMLOUVA O VYUŽITÍ SYSTÉMU ZAVEDENÉHO OBCÍ O NAKLÁDÁNÍ
S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Smluvní strany
1. Obec Seletice
Adresa: Seletice 139
IČO: 00640638
Zastoupená starostou: Mgr. Bc. Zdeňkem Havlíkem
(dále jen Obec) na straně jedné
a
2. Firma
se sídlem:
IČO:
Zastoupená:
(dále jen Původce) na straně druhé
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených
skutečnostech v souladu s § 17, odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů
v platném znění (dále jen Zákon) tuto
smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem:
I.
Úvodní ustanovení
1. Původce je původcem odpadů podle §4, písm. p, zákona a při své nevýrobní činnosti produkuje odpad
podobný komunálnímu podle §2, odst. 2, vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů).
2. Obec stanovila Obecně závaznou vyhláškou č. 2, ze dne 3. 1. 2017, (dále jen Vyhláška) systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na jejím katastrálním území (dále jen Systém).
II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je odpad, který při své nevýrobní činnosti produkuje původce a tento odpad má
charakter podobný komunálnímu odpadu. Obec touto smlouvou umožňuje Původci zapojit se do Systému
a Původce se za to obci zavazuje platit sjednanou cenu.
III.
Práva a povinnosti Původce
1. Původce se zavazuje využívat Systému stanoveného obcí v souladu s Vyhláškou.
2. Původce se zavazuje využívat Systému pouze pro odpad, vzniklý při jeho nevýrobní činnosti a zároveň
mající vlastnosti podobné komunálnímu odpadu. Dále se zavazuje tento odpad třídit a zařazovat podle
Systému.
3. Původce se zavazuje platit Obci sjednanou cenu za zapojení do Systému.

IV.
Práva a povinnosti Obce
1. Obec přidělí Původci sběrnou nádobu v souladu s Vyhláškou a předpokládanou produkcí odpadů do 14
dnů od uzavření smlouvy, pokud původce sběrnou nádobu již nevlastní.
2. Obec se zavazuje, že seznámí písemně Původce s každou změnou Vyhlášky, která je součástí této
smlouvy jako Příloha č.2, a to do dne začátku platnosti změny.
3. Obec se zavazuje informovat Původce o všech termínech ambulantních, nebo mobilních, nebo
mimořádných sběrech a svozech odpadů, které by mohl Původce vzhledem k charakteru
produkovaného odpadu využít, a to nejpozději jeden týden před konáním takového sběru, nebo svozu.
V.
Cena
1. Cena sjednaná za zapojení do systému je platná po dobu jednoho kalendářního roku a její výše je
uvedena v Příloze č.1 ke smlouvě.
2. Cena sjednaná pro následující kalendářní rok se stanoví aktualizovanou Přílohou č.1 ke smlouvě,
kterou stvrdí obě strany razítkem a podpisem pro vyjádření souhlasu s cenou.
3. Cena je splatná do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla smlouva uzavřena.
VI.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Obec má právo od smlouvy okamžitě odstoupit:
a) pokud Původce nakládá s odpady v rozporu s Vyhláškou.
b) pokud Původce využívá Systému i pro odpad jiný, než stanovuje Čl. I., odst. 1, smlouvy
c) při prodlení Původce se zaplacením ceny po dobu delší než jeden měsíc.
Smlouva zaniká doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Při odstoupení Obce
od smlouvy, se již zaplacená cena Původci nevrací.
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu kdykoliv vypovědět i bez uvedení důvodu, a
to ve lhůtě 1 měsíce, přičemž výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního
měsíce po doručení výpovědi. Původce má nárok na navrácení poměrné části zaplacené ceny, za
měsíce, které zbývají do konce kalendářního roku od měsíce, ve kterém byla smlouva ukončena.
VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu.
2. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží při podpisu
této smlouvy po jednom.
3. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a rušit pouze písemnou formou. Se změnou, doplněním nebo
zrušením smlouvy musí souhlasit obě smluvní strany, s výjimkou případů, kdy ke zrušení smlouvy
dojde na základě jednostranného právního úkonu (výpověď, odstoupení) některé ze smluvních stran
nebo na základě rozvazovací podmínky.
4. Pro případ prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého závazku podle této smlouvy se sjednává úrok
z prodlení ve výši 0,02 % za každý i započatý den prodlení.

5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem o odpadech a obchodním
zákoníkem. Smluvní strany současně sjednávají pro řešení sporů z této smlouvy jako místně příslušný
soud příslušný podle místa sídla společnosti v době uzavření této smlouvy (§ 89 a obč. soud. řádu).
6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení ustanovením novým, se
stejným nebo obdobným účelem.
7. Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že
jsou plně oprávněny k platnému uzavření této smlouvy.
8. Neuplatní-li kterákoliv ze smluvních stran nějaké právo, které pro ni vyplývá z této smlouvy nebo
v souvislosti s ní, nebude to vykládáno tak, že se taková strana tohoto práva vzdává.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a že se dohodly o celém jejím obsahu,
což stvrzují svými podpisy.
Příloha č.1: Cena za zapojení do systému pro kalendářní rok
Příloha č.2: Stejnopis Vyhlášky.
V Seleticích dne

Obec

Firma

Příloha č.1 ke smlouvě
o využití systému zavedeného Obcí o nakládání s komunálním odpadem
uzavřenou mezi ..............................................................................................................................................
jako Původcem a obcí Seletice jako zhotovitelem.
(1) Cena za využití systému při vyprodukovaném množství odpadu menším než 110 l za 1 týden se
sjednává na základě tohoto dodatku smlouvy ve výši, ………….,-Kč za kalendářní rok.
(2) Cena za využití systému při produkci složek vytříděného odpadu se sjednává za jeho odvoz ve
výši…….,- Kč za kalendářní rok. Původce může vytříděný odpad ukládat do nádob ve sběrných
místech obce.
tedy původce bude platit cenu uvedenou výše v odstavci 1 tohoto článku.
Cena se považuje za zaplacenou jejím připsáním na účet obce:
32620191/0100 variabilní symbol:

V Seleticích dne:

............................................................
za obec

…………………………………………
za původce

