sMLoUvA o PosKYTNUTÍ SLUžEB
Nížeuvedeného dne, měsice a roku, smluvní stranyI
I.

smluvní střany
Město Klecany
se sídlem: Do Klecánek 52
Zastoupené| Místostarostou Danielem DVořékern
]Č P:

]Čo: oo24o29O
(dále jen,,objednatel'')
I

a

Libor černohlávek

se sídlem:
zastoupena I

ICO|

DIČ:
IčZ|
(dále

Jakub 38, 285 33 cííkvice
Liboř čéřnohlávék
165 39 144
cz71o1o9oa54

czso134o

len,,poskytovatel")

(objednate] a poskytovatel společně jako,,smluVní strany")

uzavře]y podle Llstanovení 5 1746 odst. 2 zákona č.89/2oI2 sb', občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpjsů (dále jen ,,občZ''), tuto sm ouvu o poskytování s užeb (dále jen
,,smlouva").

II.
Preambule

1'

Tato sm]ouva je uzavřena na základě dohody mezi objednate em a poskytovatelem.

2'

objednatel

3'
4'

Poskytovatel je Vý1L]čným Vlastníkem nádob'

5'

nádoby'

je

VýlučnýmVlastníkem pozemků' na kterých jsou umístěny sběrné

Poskytovatel prohlašuje, že je opráVněn poskytovat služby (činnosti) uvedené V této

smloUVě'

Podpisem této srÍ]louvy zaniká předchozí srnlouva uzavřená dne

III.
Předmět smlouvy

1'

Předrnětem smlouvy je záVazek poskytovatele V rozsahu a za podmínek dohodnutých
touto smlouVou poskytovat pro objednatele následující služby (činlostj}.

/'

L_''l '\

sběrných nádob (dále ]en ,,nádoba") o objemL] 240 l pro
sběr dále Ve smlouvě uvedeného odpadu (dále jen ,,odpad") od obyvatel ze
stra ny objednate e;

a) bezpatné obsluha

b) zaJištění nakládky, odstraňoVání, likVidace, dostatečnéfrekvence odVozu a
mánipulace s odloženým odpadem tak, aby nedocházelo k odkládání odpadu
mimo nádobu, a to Vše V souLadu se zákonem č' 185/2001 sb., o odpadech,
Ve znění pozdě]ších předpisu a ostatnírni obecně záVazným práVními
předpisy'

c)

L]držování čistoty V okolíjednoho metru Všem směry kolem nádoby'

2'

Poskytovatel se zavazuje, že služby (činnosti) uvedené V odst' 1 tohoto článku
provóde řádně a odborně svým jménem, na V astní nák]ady a na Vlastní
odpoVědnost'

3'

odpad, kteď je předmětem této sm ouvy, je Vyrnezen dle Vyhlášky p]inisteřstva
Životní'no prostieaí č' 93/2aI6 sb', o Kata]ogu odpadů;

.

20 01 25 jedlý olej a tuk

odvoz odpadu bude prováděn ze strany poskytovatele pravidelně V požadovaných
lhůtách, a to 1x za měsíc, Vždy nejpozději k pos ednírnu dn] V příslušnérnmésic '
V případě, že nádoba bude nap]něna před stanoveným odVozem odpadU dle
Dředcl_o/l \etý, bJde oor'o_ odpaoJ provede] ze st-anv po5')toJale e oo \i-vě
ónjednate e' UVedené lhůta le stanoVena na základě předpok]ádaného množstvi

4.

produkce daného odpad

u '

IV.
Doba a místo plnění
1.

Tato srn]ouva se uzavirá na dobu neuřčitou od 1.1.2018

2'

lYístem pLnění]e katastrální územíměsta Klecany'

3'

objem sběrných nádob a mista, kde budou umístěny, je upraveno přilohou
,,Sěznam stanovišť nádob" této smlouVy, která tvoří]ejí nedílnou soUčást'

č' 1:

Přáva a povinnosti smluvních stran
I

.

PoskyrovaLel Je povirel:
aj v zá1ňu objednate
srn louVě

'

b) provádět pravidelnou

c)
dj

e)'

f)

q)
h)'

e

řádně VykonáVat služby (činnosti) UVedené V této

obsluhL] a údržbunádob na sVé náklady.

osadit nádoby Visacím zámkem na sVé náklady.
spotupracovai s objednatelem při za]išťování informačníkampaně 7aměřené
na efektiVnost poskytovaných služeb (činností)dle této smlouvy'
předložit minimálně 1x za rok objednatel] písemnou informěci o množství
odvozeného odpadu za období kalendářního roku, nejpozdějj Však Vždy do 31'
1' následujícího roku za předchozí kalendářní rok'
provádět služby (činnosti) L]Vedené V této smlouvě pro objednatele bezplatně'
provádět nakládku, odstraňoVání, likvidacj, odvoz a manipulacj s odpadem Ve
smys]L] této smlouvy V souladu s p]atnými práVními předpisy'
v piípadě zjištěníjakékol]překážky během realizace služeb (činností) dle této
.ňlouuy bránící jejich řádnému poskytovánÍ, oznámit tuto skUtečnost
bezodkladně objednateli a naVrhnout dalšípostup.

i)

sdělit obJednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti o zániku opráVnění
provozovat slUžby (činnosti), jež jsou předmětem této smlouVy, eventuálně je
povinen mU sdělit práVního nástupce, který převezme záVazky z této smlouvy'

)

PTovozovatel
vložen'

je oprávněn bezplatně odebírat odpad, který by| obyvateli do

3. Objednatel Ie povinen

nádob

a) v případě odcizení či poškození sběrné nádoby zaplatit smluvní
I

pokutu vé výši 1.ooo'- Kč.
b) zajjstit bezpečný přístup p.ovozovateli k nádobárn;
c) spolupracovat s poskytovatelem při zajišťoVáníinformační karnpaně Zaměřene
na efektjVnost poskytovaných služeb (činností)dle této smlouvy'
d) poL]čit obyvate]e o Způsobu použíVánísběrných nádob, tedy: odpad musí být V
uzavíratelných p astových (PET) lahVí, které jsou nás edně Vhozeny do otvoru
nádoby k tomu určené'

vr.

lJkončéníplatnosti smlouvy
1.

Tuto smlouvu je možno ukončit výpovědí kterékoli ze smluvních stran z jakéhokoli
důVodu, nebo bez uvedení důVodu s tím, že Výpovědní doba činí3 měsíce a poČiná
běžet prVním dnem měsíce následujícího po doručenípísernnéVýpovědi druhé
sm]uvní straně. Poskytovatel je pov nen odstranit rozmístěné nádoby, nejpozději
V pos ední den Výpovědní doby'

VII.
zvláštní uiedná ní
Ve Věcech realizace této smlouvy je za objednatele opráVněn jednat
Jméno| Danie/ Příjrnení| DVořák

I

Kontakt:739 o32 165

VÍII.
záVěrečná ustanovení

1'

smlouva nabýVá platnosti dnem podpisu sm]uvními stranami a účinnostidnem

2'

změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou pís€mného
dodatku po dohodě obou sm]uvních stran'

3. smlouva je Vyhotovena Ve 3 stejnopisech,
poskyLovatel obdrži ledro vy1otoven'

z nichž objednatel obdržídVě a

4'

PráVní Vztahy touto sm1ouVou VýsloVně neupravené 5e řídízejrnéna přislušnými
ustanoveními zákona č' a9/2a72 sb., občanský zákoník, Ve znění pozdějších
předpisů a ostatními obecně záVazným] právními předpisy'

5.

smluvní strany prohlašují,že se s obsahem sm|ouvy před jejím podp sem podrobně
seznámily a smlouvu uzavírajíza svobodne vůle a ntko r V tisnl za nápadně
nevýhodných podmínek'

6.

Veškerépísemnosti mezi smluvními stranami této smlouvy se doručUjídoporučeně
do V|astních rukou na adresy uvedené V článku I. této smlouvy nebo do datové
schránky' PoVinnost smluVní strany doručit písemnost doporučeně do V]astních rukou
druhé srnluvní straně je splněna při doručovánípoštou, jakmile pošta písqmr€st

(-),

adresátovi do vlastních rukou doručí.Účinky doručenínastanou i tehdy, jestliže pošta
písemnost smluvní straně Vrátí jako nedoručenou a adresát svým jednáním doručení
7mařil, nebo přijeLi pisemnosti odmítl.

Doložka
obec prohlašuje, že byly splněny Veškerézákonné podmínky pro platnost této smlouvy,
Vyplývající z platných práVnÍch předpisů. Dále souhlasí s provozováním služby'
Počet obyvatell 3200

V t<.lltrp

V Klecanech dne 14. 2. 2018
Za

objednatele:
,-)..t,,/

MěsÍo l{lecanvICo o',,4r ''
L'olJ''1 P{_lr'o'

;
/-''v'/uL'/ \
r.l l8+E!. Obl'.'Ť.ry
o"" i. l ó". i Jr.,' ilňEaito ii""" v
"

Za poskytov

Libor černohláÝek

*,ťx;,c#W".iř^*o"iti#',iirff*
ň ,;. nlč
'*

'7'lnloqi]cl4

t
PŘÍLoIl'{ č. l

,'seznam stanovišt' sběrných nádob"
UMíSTĚNí sběrných nádob č. 1i sbérné místo
echnlcké parametry kontejneru:

2:11)

Věsto' rněstská čás1

Klccany' Námčstí v. B' Tiebízského
Nánlčstí V. ts' Tiebízskóho
Mrsto ndklrtLinL trrdcniho t'rlpcdLr

Jlice' č'p. / č.or'
]ližš í specifikace mísia

uMísTĚNísběrných nádob

I

č. 2: sběrné

místo

echnické paranretry kontejneru:

1.10 i

úěsto' měsiská čast

K1ecany' Sbčnrý dvůr

Jlice, č'p. / č'or'

lqp, rllr

]l]Žšíspec]fikace místa

Sběrný dvůt s obsluhou

JMisTĚNÍsbérných nádob

i

Lr

LLce

č.3: sbérnémísto

echnické paÍamelry kontejneru:
v,lěsto,

měsiská část

Jlice' č'p' / č'or.
]jižšíspeciíikace místa

echnické paÍametry kontejneru:
úěsto' městská část

Jlice' č'p' / č'or'
3

iŽšl speciÍkace mista

(l-_

