SMLOUVA O VYUŽITÍ SYSTÉMU ZAVEDENÉHO MĚSTEM DOBRUŠKOU
PRO NAKLÁDÁNÍ S TŘÍDĚNÝM KOMUNÁLNÍM ODPADEM
č.……………/………….
Město Dobruška
Sídlo: nám. F. L.Věka 11, 518 01 Dobruška
IČ: 00274879
DIČ: CZ00274879
Zastoupené: ………………………………., vedoucím oddělení životního prostředí Městského úřadu
Dobruška, na základě pověření Rady města Dobrušky ze dne 25.11.2019
dále jen „Město“, na straně jedné

a
Jméno a příjmení / obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
Adresa provozovny:
Kategorie provozovny / sídla:
Číslo bankovního účtu (v případě plátce DPH číslo účtu zveřejněného v registru plátců DPH):
dále jen „Původce“, na straně druhé
(Město a Původce dále společně jen „smluvní strany“)
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
smlouvu o využití systému zavedeného městem Dobruškou pro nakládání s tříděným komunálním
odpadem:
I.
Úvodní ustanovení
1. Původce je původcem odpadů ve smyslu § 4 odst. 1 písm. x) Zákona, který při své nevýrobní činnosti
ve své provozovně / svém sídle (bude uvedena příslušná varianta) na adrese uvedené v záhlaví této
smlouvy (dále v této smlouvě jen „Provozovna“) produkuje odpad podobný komunálnímu ve smyslu
§ 4 odst. 1 písm. c) Zákona (dále jen „Odpad“).
2. Město stanovilo Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019, zveřejněnou na internetových stránkách Města,
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území Města (dále jen „Systém“). Město je oprávněno Systém kdykoliv změnit či upravit
vydáním nové obecné závazné vyhlášky. Pro účely této smlouvy se Systémem rozumí vždy Systém
stanovený naposledy platnou a účinnou obecně závaznou vyhláškou.

II.
Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou Město umožňuje Původci v níže sjednaném rozsahu využití Systému a Původce se za
to zavazuje platit Městu sjednanou cenu.
2. Původci touto smlouvou vzniká ode dne nabytí její účinnosti právo odkládat v odst. 3 tohoto článku
smlouvy uvedené vytříděné složky Odpadu, který Původce produkuje při své nevýrobní činnosti ve své
Provozovně, do příslušných sběrných nádob rozmístěných na veřejných prostranstvích Města.
3. Tato smlouva se vztahuje na odkládání pouze těchto vytříděných složek Odpadu (kategorizace dle
vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění):
20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 01 40
15 01 05

Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Kovy
Kompozitní obaly (tj. nápojové kartony)

(dále jen „Vytříděné složky“).
III.
Práva a povinnosti Původce
1. Původce je oprávněn odkládat Vytříděné složky v souladu se Systémem stanoveným platnou obecně
závaznou vyhláškou Města, pouze však do příslušných sběrných nádob rozmístěných na veřejných
prostranstvích Města. Původce není oprávněn odkládat Vytříděné složky ve sběrném separačním dvoře
Města, nestanoví-li Město jinak.
2. Původce se zavazuje třídit a odkládat jednotlivé Vytříděné složky v souladu s platným Systémem, tj.
jednotlivé Vytříděné složky odkládat výlučně do k tomu Systémem určených sběrných nádob.
3. Původce se zavazuje využívat Systém pouze pro Vytříděné složky Odpadu vzniklé při jeho nevýrobní
činnosti v jeho Provozovně.
4. Původce je povinen zdržet se využívání Systému pro odkládání jakékoliv jiného Odpadu než je uveden
v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
5. Uzavřením této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti Původce dle § 16 odst. g) Zákona. Zatřídění
katalogových čísel provede Původce odpadů dle Čl. II. odst. 3 této smlouvy.
6. Původce se zavazuje platit Městu sjednanou cenu za využití Systému, a to po celou dobu trvání smluvního
vztahu založeného touto smlouvou, bez ohledu na to to, zda je činnost v Provozovně vykonávána, a bez
ohledu na množství v Provozovně produkovaných Vytříděných složek Odpadu.
7. Původce je povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co nastane, nahlásit Městu jakoukoliv změnu
mající vliv na kategorizaci jeho činnosti v Provozovně dle ceníku (např. změnu počtu zaměstnanců,
změnu provozované činnosti) a jakoukoliv změnu svých kontaktních údajů. Hlášení změn je povinen
provést osobně na Městském úřadu Dobruška, oddělení životního prostředí, či emailem na adresu
zivotnipr@mestodobruska.cz.
8. Původce je při vlastním fyzickém ukládání Vytříděných složek do sběrných nádob povinen:
a) zdržet se jakéhokoliv odkládání Vytříděných složek mimo sběrné nádoby,
b) odstranit jakákoliv jím způsobená znečištění v okolí sběrných nádob,
c) sběrné nádoby naplňovat pouze tak, aby bylo možno jejich úplně uzavření (v případě kontejnerů),
resp. aby z nich odpad nevyčníval a nevypadával (v případě zvonů), při naplněnosti sběrné nádoby
použít jinou sběrnou nádobu,
d) dbát, aby nedošlo k poškození sběrných nádob, a případná jím způsobená poškození sběrných nádob
bezodkladně nahlásit Městu,

e) při odkládání v době od 22.00 –do 6.00 hodin dbát, aby odkládáním nebyli rušeni uživatelé okolních
domů.
9. Původce je povinen odkládat Vytříděné složky do sběrných nádob průběžně po jejich vzniku, aby
nedocházelo k jednorázovému zaplnění sběrné nádoby.
IV.
Práva a povinnosti Města
1. Město se zavazuje vytvářet adekvátní podmínky na stanovištích sběrných nádob určených pro odkládání
Vytříděných složek tak, aby nebylo znemožněno Původci ukládat Vytříděné složky v souladu s touto
smlouvou.
V.
Cena a platební podmínky
1. Cena za využití Systému je stanovena dle platného ceníku schváleného Radou města Dobrušky, který
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, dle kategorie Provozovny ( ……) a činí ………………..Kč včetně 21
% DPH za kalendářní rok.
2. V případě, že smluvní vztah založený touto smlouvou netrvá po celý kalendářní rok, hradí Původce
v příslušném kalendářním roce pouze poměrnou část sjednané roční ceny za využití Systému, a to ve
výši její 1/12 za každý kalendářní měsíc účinnosti této smlouvy v příslušném kalendářním roce,
nestanoví-li tato smlouva jinak.
3. Město je oprávněno každoročně, a to vždy s účinností od 1.1. kalendářního roku, zvýšit cenu za využití
Systému, přičemž zvýšení ceny je povinno Původci oznámit formou zveřejnění nového ceníku na
následující kalendářní rok na internetových stránkách Města nejpozději do 30.11. předchozího
kalendářního roku. Pokud Město nový ceník v tomto termínu stanoveným způsobem nezveřejní, jeho
právo na zvýšení ceny pro příslušný kalendářní rok zaniká.
4. Pokud Původce nebude souhlasit s Městem oznámeným zvýšením ceny za využití Systému, je oprávněn
ukončit tuto smlouvu ke konci kalendářního roku předcházejícímu oznámenému zvýšení ceny, a to
písemnou výpovědí doručenou Městu nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku. Pokud
Původce smlouvu takto nevypoví, platí, že se na zvýšení ceny za využití systému s Městem dohodl a
takto zvýšená cena je platně ujednána.
5. Cena za využití systému je splatná vždy k 31.1. kalendářního roku, na nějž se hradí. V případě,
že tato smlouva nabývá účinnosti později v průběhu kalendářního roku, je cena za příslušnou
poměrnou část tohoto prvního kalendářního roku splatná k poslednímu dni kalendářního měsíce,
v němž nabývá tato smlouva účinnosti.
6. Cena se hradí v hotovosti v pokladně oddělení životního prostředí Městského úřadu Dobruška oproti
vydanému daňovému dokladu.
VI.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Město má právo smlouvu písemně vypovědět s okamžitou účinností v těchto případech:
a) pokud Původce odkládá Vytříděné složky v rozporu se Systémem,
b) pokud Původce využívá Systém i pro jiný Odpad než stanovuje tato smlouva,
c) při prodlení Původce se zaplacením ceny za využití Systému po dobu delší než 30 dnů,
d) pokud Původce porušil kteroukoliv z povinností stanovených v odst. 7, 8 a 9 čl. III. této smlouvy.
Smlouva zaniká doručením písemné výpovědi Města Původci.
Smluvní strany sjednávají, že v případě vypovězení smlouvy Městem z některého z důvodu uvedených
shora pod písm. a) - b) či pod písm. d) se již zaplacená cena Původci nevrací.
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět i bez uvedení
důvodu, a to s výpovědní dobou 1 měsíce, přičemž výpovědní doba začíná běžet prvním dnem
následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé straně. Původce má nárok na vrácení

poměrné části zaplacené ceny připadající za měsíce, které zbývají po ukončení smlouvy do konce
příslušného kalendářního roku. Příslušná částka bude Městem Původci vrácena na jeho bankovní účet
uvedený v záhlaví této smlouvy, resp. na bankovní účet oznámený Původcem v rámci ohlášení změny
jeho kontaktních údajů, a to do 30 dnů ode dne skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
4. Původce je dále oprávněn smlouvu vypovědět za podmínek uvedených v čl. V. odst. 4 této smlouvy.
VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem ……….
2. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Město a jedno Původce.
3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, vyjma
změn ceny za využití Systému, které se řídí pravidly uvedenými v čl. V. této smlouvy.
4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Zákonem a občanským zákoníkem.
5. Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že
jsou plně oprávněny k platnému uzavření této smlouvy.
6. 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.
7. O uzavření této smlouvy rozhodlo oddělení životního prostředí Městského úřadu Dobruška na základě
pověření Rady města Dobrušky ze dne 25.11.2019.
V ………… dne

………………...
………..

V Dobrušce dne ………………..

……………………………
město Dobruška
…………..
vedoucí oddělení životního prostředí
Městského úřadu Dobruška

Příloha č.1:
Ceník využití systému nakládání s tříděným komunálním odpadem zavedený městem Dobruškou (Systém)
podnikajícími osobami

(bude přiložen vždy ceník platný v době uzavření smlouvy)

