
 

Smlouva o provádění sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu 

Číslo KO /2016/07./P 

 

Dodavatel :              Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 

                                Zahradnická 21,571 01 Mor. Třebová 

                                Zastoupené jednatelem Bc. Gabrielou Horčíkovou 

                                číslo účtu 789961790217/0100, IČO 25970399, DIČ CZ 25970399 

 

                                                                  a  

 

Odběratel :                Obec Mladějov na Moravě 

   Zastoupená starostou: Lišková Drahomíra 

                                 IČO 00277002  

 

 

  

se dohodli, podle § 2586 an. zák. č.89/2012 Sb., občanský  zákoník, uzavírají tuto smlouvu o 

provádění sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu (dále jen „smlouva“ a „KO“). 

  

I.     Předmět smlouvy: 
1. Technické služby Moravská Třebová s.r.o. (dále jen dodavatel) se na základě této 

smlouvy zavazují provádět pro odběratele pravidelný sběr, svoz a odstranění KO (dále 

jen „činnosti“) v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

2. Odběratel se zavazuje za provedené činnosti dle článku I odst. 3 zaplatit sjednanou 

cenu dle čl. III. této smlouvy (výpočet viz příloha). 

3. Sjednané činnosti zahrnují sběr a odvoz odpadu, manipulaci se sběrovými nádobami 

a odstranění odpadu v zařízeních k tomu určených. 

 

II.     Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Dodavatel bude provádět sjednané činnosti pro odběratele periodicky dle schématu 

blíže specifikovaného v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Připadne-

li svozový den na státem uznaný svátek nebo na den pracovního klidu, je svozovým 

dnem první, při kumulaci svátků maximálně druhý pracovní den následující po tomto 

svátku. 

2. Dodavatel je povinen vykonávat sjednané činnosti v souladu s příslušnou 

legislativou, zejména s předpisy v oblasti nakládání s odpady. 

3. V případě nemožnosti splnění předmětu smlouvy ze subjektivních důvodů na straně 

dodavatele (porucha vozidla atp.)zajistí tento jeho provedení v náhradním termínu a to 

do 48 hodin od sjednaného termínu s tím, že případné vícenáklady ponese dodavatel. 

4. Odběratel zajistí dodavateli ve svozový den v době svozu (od 6
00

 do 14
00

) 

dostatečný přístup ke svozovým stanovištím sběrových nádob a to na dostatečně 

zpevněné, široké a sjízdné komunikaci odpovídající parametrům pro provoz 
nákladního silničního automobilu celkové hmotnosti do 18.000 kg. 

5. Odběratel bude KO soustřeďovat do následujících vlastních sběrových nádob:  

- popelnice o objemu 110 l, 120 l, 240 l a kontejnery 1100 l se závěsy pro vyklápění 

dle normy DIN 6629 

- PE pytle žluté poskytnuté úplatně Technickými službami na shromažďování 

plastových odpadů   

 



-dodavatel není povinen odvážet odpad z jiných nádob než výše uvedených 

 

6. Odběratel je odpovědný za to, že: 

a) odpad v zařízeních bude zahrnovat pouze KO. V případě, že tomu tak nebude, je 

dodavatel oprávněn takový odpad nepřevzít až do sjednání nápravy 

b) nebude překračován stanovený limit pro hmotnost odpadu, který činí 65 kg pro 

sběrovou nádobu 110 l, neboť při nadměrném přetížení není technicky možné nádobu 

vyprázdnit 

c) nádoby budou udržovány v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo při 

manipulaci k úletům odpadu. Poškozené či zkorodované nádoby je povinen na výzvu 

dodavatele do 14-ti dnů vyměnit či opravit.  

d) zajistí dostatečný počet nádob k počtu obyvatel. 

 

 

III.       Cena 

Celková cena za poskytované činnosti a zařízení dle této smlouvy je pro období od 

1.1.2016 do 31.12.2016 stanovena takto: 

Rekapitulace  
     cena bez DPH 15% Včetně DPH v Kč 

Tříděný odpad papír 8 256,00 Kč 1 238,40 Kč 9 494,40 Kč 

Tříděný odpad plast 14 070,00 Kč 2 110,50 Kč 16 180,50 Kč 

PDO svoz 75 426,40 Kč 11 313,96 Kč 86 740,36 Kč 

Celkem 97 752,40 Kč 14 662,86 Kč 112 415,26 Kč 
 

Ke smluvní ceně bude připočtena příslušná DPH. 

Celková cena zahrnuje sběr a svoz odpadu, manipulaci se sběrovými nádobami a odstranění 

odpadu při intervalu 20 x za rok vývoz popelnic, 12 vývozů 9 ks kontejnerů 1100 l na 

separovaný plast, 12 vývozů 4 kontejneru na separ. papír, 6 svozů ročně pytlů na separ. plast. 

 
   IV.     Fakturační a platební podmínky 

 

1 bezhotovostní platební styk na základě faktury - fakturace bude prováděna v 

závislosti na celkovém množství sjednaných služeb čtvrtletně ¼ z dohodnuté částky.  

2. Vystavené účetní doklady musí obsahovat předepsané záležitosti dle § 28odst. 2 

zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.   

3. Faktury jsou splatné do 14 dnů od dne doručení. Odběratel může fakturu vrátit do 

data její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje (odlišné od údajů 

uvedených ve smlouvě) nebo nesprávné cenové údaje. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením fakturované platby má dodavatel právo účtovat 

úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.  

5. Neprovede-li dodavatel prokazatelným způsobem sjednané činnosti v dohodnuté 

době či rozsahu, zavazuje se zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze 

stanovené roční ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. 

Smluvní pokutu může odběratel uplatnit v případě, bude-li prodlení dodavatele trvat 

více jako 48 hodin. Uhrazením smluvní pokuty není dotčena povinnost náhrady škody.  

 



V.       Zmocnění 

Odběratel ustanovuje k rozhodování, kontrole a jednání s dodavatelem ve věcech 

technických a provozních starostu obce 

Dodavatel ustanovuje k jednání o věcech technických a provozních Josefa Dvořáka a 

Tomáše Přidala. 

 

VI.       Další ujednání 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou s účinností od 1.1.2016 do 31.12.2016. 

 Platnost smlouvy je podmíněna včasnými úhradami faktur odběratelem za odvoz 

odpadů.  

2. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bude na majetek 

dodavatele vyhlášen konkurz, případně nebude-li dodavatel opakovaně plnit 

povinnosti, k nimž se touto smlouvou zavázal.  

Odstoupení odběratele od smlouvy, respektive uplatnění smluvní pokuty z těchto 

důvodů, nevylučuje uplatnění nároku odběratele na případné způsobené škody. 

3. Dodavatel může smlouvu vypovědět v případě, že není odstranění odpadů včas 

uhrazena, případně odběratel přes písemné upozornění neplní ustanovení v článcích II. 

a IV. Smluvní strany si sjednávají 3 měsíční výpovědní dobu. 

4. Ve všech případech ukončení smlouvy dojde po vzájemné dohodě k finančnímu 

vyrovnání dle množství skutečně provedených služeb. 

 

VII.       Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Po jednom vyhotovení s úplnou přílohou 

č. 1 – kalkulaci ceny obdrží obě smluvní strany. 

2. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě vyžadují dohodu obou smluvních stran 

učiněnou v písemné formě. 

3. Zástupci smluvních stran prohlašují, že veškeré případné spory budou řešit v duchu 

dobrých obchodních mravů. 

4. Ve věcech touto smlouvou neupravených se tato smlouva řídí příslušnými 

ustanoveními obchodního zákoníku, zejména ustanovením § 2586 a následujícími o 

smlouvě o dílo a ostatními ustanoveními příslušných právních předpisů s tímto 

vztahem souvisejících. 

5. Příjemce služby a poskytovatel se zavazují, že ve věcech touto smlouvou 

nespecifikovaných se budou řídit ustanoveními platných znění zákona č.125/97 Sb. o 

odpadech a jeho prováděcích vyhlášek a dále platným zněním obecně závazné 

vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. V případě sporu, kdy 

nedojde k dohodě, požádají obecní zastupitelstvo o rozhodnutí, kterým se budou při 

konečném řešení řídit.  

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek.   

 

V Moravské Třebové dne …………………………      

 

 

……………………………      …………………………. 

Odběratel        dodavatel 

 


