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OBEC PREDSLAV, Predslav 53, 339 01 Klatovy
c. telefonu 376395201, e-mail: podatelna@predslav.cz

V Predslavi dne 1.8.2016
c.j. Predslav/2020/16
Vyrizuje: Kreuzer

Micka Petr

Odpoved' na žádost o poskytnutí informací

Vážený pane,

na základe Vaší žádosti ze dne 21.7. 2016 o poskytnutí informací, dle zákona c. 106/1999 Sb.,
o svobodném prístupu k informacím, Vám sdelujeme následující:
Obec Predslav uzavrela v predmetném období pouze jednu smlouvu o odvozu
a využití separovaného odpadu viz. príloha. Cena za svoz O,- Kc, pronájem nádob 1000,Kc/rok.
Vzhledem k tomu, že smlouva je uzavrena pouze na jednu komoditu separovaného
odpadu tj. kov, uzavrení smlouvy nepredcházelo výberové rízení.
Z duvodu administrace žádostí a následné kontroly dorucení odpovedi posíláme pouze
poštou.
S pozdravem

Be. Miloslav Kreuzer

starosta ob"

V

Smlouva C.

422015 OÚ

o odvozu a využití separovaného odpadu

ze dne 18.03.2015

l. Smluvní strany:
AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. Provozovna Plzen
Hankova 2759/14, 301 33 Plzen
sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00
Praha 10
jednající: Bc. jakub Lev - regionální reditel oblasti západní Cechy
k jednání a podpisu smlouvy a dodatku k ní poveren odpovedný pracovník obchodního úseku
jmenovite uvedený na konci tohoto dokumentu

Zapsaná v OR vedeném Mestským soudem v Praze,
ICO: 49356089
DIC: CZ 49356089
Bankovní spojení : Unicreditbank, a.s.
c.ú.: 3133950003/2700
(dále jen zhotovitel)

oddíl c,

zhotovitel je oprávnen podnikat v oblasti nakládáni s odpady podle Živnostenského listu c.j.

vložka 19775

Rgm 2763/96

ze dne 24.4.1996 vydaného Živnostenským úradem mesta Plzne

a
"Obec Predslav
Predslav 53
Predslav
339 01
ICO
:
256021
DIC
,
Bankovní spojení:
(dále jen objednatel)
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Úvodní ustanovení
je osoba oprávnená ve smyslu zákona c. 185/2001 Sb.. o odpadech. ve znení pozdejších predpisu (dále jer
,,zákona o odpadech"') k podnikáni y oblasti nakládáni s odpady a oprávneným provozovatelem zarízeni k nakládám
s odpady
,
Objednater je ve smyslu § 4 písm. 'n) zákona c- 185/2CC1 Sb. puvodcem odpadu.
Odpad podobný odpadu komunáinímu je odpad vznikajici u njzických osob, právnických nebo fýzickYch osoc
oprávnených k podnikáni. jedná se o odpad, který zustane po vytrídeni využitelného odpadu. objemného odpadu odpadu
ze zelene a nebezpecných složek odpadu.
Separované složky odpadu jsou vytrídené složky odpadu vhodné k dalšímu využiti (napr. sklo. papír, plast)Svozové místo - je místo dohodnuté smluvními stranami. kde bude pripravena sberná nádoba urcená ke svozu: svozové
místo je uvedené v záhlaví této smlouvy.
Sberné nádoby - nádoby, do nichž puvodce shromažduje odpad. Velikost a pocet sbemYch nádob. jejich umísteni a
cetnost pravidelného svozu je uveden v záhlaví této smlouvy
4.
Predmet smlouvy

'l

Z.

i

Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje prebírat odpady objednatele, které jsou specifikovány v clánku 2. této smlouvy. a
tyto prijmout do svého vlastnictví ve smyslu zákona o odpadech a s prevzatými odpady naložit v souladu se zákonem o
odpadech, to vše za predpokladu. že objednatel dodrží podmínky poskytovatele uvedené v této smlouve. Smluvní strany
se dohodly, že odpad se má za prevzatý poskytovatelem v okamžiku, kdy jej prevezme od objednatele prímo poskytovatel
nebo tretí osoba. jež je smluvne zajištená poskytovatelem k prevzetí odpadu a jejich preprave pro poskytovatele (dále jen
,dopravce").
Objednatel se zavazuje sjednaným zpusobem predávat odpady poskytovateli po dobu úcinnosti smlouvy. prevést
vlastnické právo k odpadu na poskytovatele a za plneni poskytovaná poskytovatelem zaplatit poskytovateli úplatu
sjednanou v clánku 2. této smlouvy a plnit další povirmosti uvedené v této smlouve5.
Zpusob plnení
Objednatel je povinen zajistit shromaždování odpadu do sberných nádob na svozovém míste a poskytovatel se zavazuje
zajistit sber takového odpadu a jeho svoz na místo jeho využiti ci odstraneni (dále jen jako nSVOZ"), a to v rozsahu

stanoveném touto smLouvou.
6.
Cena plnení a piatebnl podmínky
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Cena za poskytované služby dle této smlouvy je stanovena poskytovatelem v ceníku služeb (dále jen .ceník").
Poskytovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit prípadné další poskytované služby cástkou dle platného ceníku vyhlášeného
poskytovatelem.
Poskytovatel vystaví na cenu služeb danový doklad (dáte jen nfakturu") a odešle ji objednateli na sjednanou zasílací
adresu dle této smlouvy. Splatnost fäktur je I4 dni od data vystaveni. prípadný preplatek Faktury je poskytovatel oprávnen
zapocítat na úhradu existujících nedoptatkU. Poskytovatef je oprávnen preplatky nebo nedoplatky prevádet do dalšího
úcetního období.
Ostatní prípadné platby podle této smlouvy (napr. smluvní pokuty, škody, úroky z prodlení, další náklady, náhrady) jsou
splatné na výzvu k jejich úhrade. Platby dle tohoto odstavce je povinen poskytovatel vyúctovat samostatnou fakturou,
poprípade spolecne s fakturou na cenu služeb. Spolecná fáktura je splatná ctrnáctý den ode dne jejího vystaveni.
V prípade bezhotovostní platby se platba objednatele považuje za uhrazenou, je-li rádne identinkována (oznacena
variabilním symbolem) a pripsána v predepsane výši na úcet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy
Zmeny baRkovních úctu jsou si smluvní strany povinny bez zbytecného odkladu písemne oznámit.
Poskytovatel je oprávnen menit cenu/y za služby uvedené v ceníku (clánek 2 této smlouvy). O zmene ceníku informuje
poskytovatel objednatele vhodným zpusobem (za splneni této informacní povinnosti se pro úcely této smlouvy považuje
zverejnení ceníku na internetových stránkách poskytovatele) nejméne jeden mesíc prede dnem úcinnosti zmen ceníku.
Teto oznámeni je po'!ažo'/ánc za návrh zmen cen za poskytc'-'ané služby- Objednatel je povinen se se zmenami ceníku
seznámit. Neprojeví-li objednatel bez zbytecného odkladu písemne vuli k odstoupeni od smlouvy, stává se nove
stanovená cena služeb závazná pru další trvání smluvního vztahu ode dne úcinnosti ceníku. Odstoupí-li objednatel do
uvedené thuty od smlouvy, úcinnost smlouvy konci posledním dnem mesíce, v nemž bylo písemné odstoupeni doruceno
poskytovateli. Písemné odstoupeni predstavuje dohodnutý výlucný nástroj nro vysloveni nesouhlasu se zmenami ceníku.

7.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty
Pro prípad prodlení objednatele s úhradou kterékoli splatné pohledávky (penežitého dluhu) podle této smlouvy je
objednatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné cástky za každý i zapocatý den
prodlení.
Objednatef je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500,-- KC za každé porušeni povinnosti, jež vyplývá
z clánku 8.. odstavec 2. této smlouvy. V prípade nesplneni povinnosti objednatele dle clánku 8., odstavec 2. písmene: ?) je
poskytovatel rovnež oprávnen úctovat objednateli úhradu zUstatkové ceny nádoby dle platného ceníku poskytovatele.
Uplatnením smluvní poKuty není dotceno právo poskytovatele na odstoupeni od této smlouvy, ani není dotcen rlárQk
pQskyto\/atele na náhradu škody a úrok z prodlení.
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Práva a povinnosti smluvních 3tran
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Poskytovatel se zavazuje:
zajistit svez rádne a vcas a dle podmínek stanovených touto smlouvou.
zajistit navráceni nádob pr(j pravidelný svoz na jejich stanovište, a to bez zbytecného odkladu po jejich vyprázdneni.
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zajistit náhradní' svoz odpadu v prípade havárie ci poruchu na 'mzidle nebo \1 prípade jiné záv"ažné události neipozdeii
následujícího dne po dni plánovaného svozu.
Zajistit náhradní svoz odpadu v prípade prokazatelne nevykonané služby.
Zajistit na své náklady opravu nebo výmenu poškozené nádoby (týká se výlucne nádob poskytnutých poskytovateli).
Zajistit neprodlene odstraneni necistoty, dojde-li cinnosti poskytovatele pri manipulaci s nádobami ke znecišteni
stanovište nádoby, prípadne verejného prostranství.
2.
Objednatel je povinen:
zajistit volný prístup k nádobám v 3ouladu s dohodnutým svozovým plánem.
zajistit sjízdnost vozovek a schudnost prístupových cest vedoucích k jednotlivým stanovištím nádob.
zajistit, äby odpäd riebyl úkládán mimo urcené nádoby. Pokud bude vedle nádob odloZen odpad, poskytovatel není
povinen jej odvézt.
zajistit, aby nedocházelo ke znehodnocováni odpadu odpadem, ke kterému není urcena tato smlouva (napr. zemina,
stavební sut, kameni, cihly. uhynulá zvírata, odpad z vegetace, vánocní stromky: odpad, který má nebo muže mít
nebezpecné vlastnosti, napr baterie, léky, zárivky apod.)
Nahlásit poskytovateli a príslušnému obv. odd. Policie CR vzniklé poškozeni, zahoreni, ztrátu nebo zniceni nádoby bez
zbytecného odkladu (v prípade poskytnuti nádoby k používáni). Obv odd. Policie CR vyhotovené potvrzeni (protokol)
predat neprodlene poskytovateli, který na základe tohoto poNrzeni (protokolu) dodá objednateli nádobu.
Navrátit poskytovateli po ukonceni platnosti této smlouvy bez odkladu dohodnutý pocet a druh nádob uvedený v této
smlouve, jejich prílohách Cl V jeiich dodatcích.
Poskytovatel je oprávnen odmítnout svoz odpadu v prípade, že objednatel nesplnil touto smlouvou sjednané povinnosti,
nebo je objednatel v prodlení s úhradou kterékoliv cástky dle této smlouvy. V prípade, že je y dusledku porušení smluvních
povinnosti objednatele nutné provést náhradní svoz odpadu, je objednatel povinen uhradit poskytovateli náklady vznikié
s provedením náhradního svozu.
g.
Doba
>...Gú· y m její
Smlouva se uzavírá na dobu neurcitou. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy obema smiuvnImi stranami a
úcinnosti dnem, který je uveden v clánku 2 této smlouvy (ve specifikacním listu).
Obe smluvní strany jsou oprávneny smlouvu vypovedet s výpovední íhutou tri mesíce. výpovední lhUta pocíná bežei
prvního dne mesíce násiedujiciho po mesíci, v nemž druhá smluvní strana obdrZi písemnou výpoved rádne dorucenou na
její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Poskytovatel má právo od této smlouvy odstoupit. dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny na základe
danového dokladu - fáktury o vice než 30 (slovy: tricet) dnu ode dne splatnosti danového dokladu. Oznámeni o
odstoupeni domCi poskytovatel na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Úcinky odstoupeni nastávají ke
dni, kdy objednatel obdrží písemné oznámeni o odstoupeni od smlouvy.
Odstoupeni od této smlouvy má úcinky jen do budoucna. V prípade odstoupení nekteré strany od této smlouvy nejsou
strany povinny si vrátit plneni, která si na základe této smlouvy doposud poskytly, a zustávají zachovány veškeré nároky
které stranám z této smlouvy a "g souvislosti s ni vznikly do doby odstoupeni od ni.
10.
Dohoda stran
Dnem podpisu této smlouvy se mši veškeré smlouvy uzavrené mezi smíuvními stranami. jejichž predmetem je shodné
plneni, na nejž se vztahuje tato smlouva..
11.
Záverecná ustanovení
Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se rídí zákonem c. 1135/2001 Sb., o odpadech, ve znení
pozdejších predpisu, a zákonem c. 89,/2012 Sb., obcanský zákoník, ve znení pozdejších predpisu.
Veškeré zmeny této smlouvy je možné cinit jen po vzájemné dohode smluvních stran brmou písemných dodatku, které
musí být podepsány obema smluvními stranami. Touj ujednáni se nevztahuje na ustanovení týkající se ceníku.
Prípadná nicotnost, neplatnost, neúcinnost ci nevynuuteinost nekterých ustanovení této smlouvy nemá \jl"v ria existenc "
platnost, úcinnost ci vynutitelnost ostatních ustanovení, pokud lze nicotná, neplatná, neúcinná ci nevynutitelná ustanovem
od ostatních ustanovení oddelit. Strany íl této sou'jisiosti sjednávajl, že za nenahraditelné a neoddelitelné ve smyslu práye
uvedeného považuji jakékoliv ustanovení této smlouvy (j urceni zpusobu výpoctu odmeny zhotovitele dle této smlouvy.
Strany sjednávají, Ze y rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou mají ustanovení zákona, jež nemají donucujici
úcinky, prednost pred zvyklostmi. Ustanovení § 558 odst. 2, vety druhé zákona C. 89/2012 Sb., obcanského zákoníku, \1
platném znení, se nepoužije.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou shodných stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Pro vyloucení pochybností se uvádí. že žádný závazek z této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 obcanského
zákoníku
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou shodných stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, že ji uzavrely ze své pravé a svobodné vUle, na
dUkaz cehož pripojuji své niže uvedené podpisy.
V Plzni, dne

Martin Be
objednatel
p kýto iatel
Pozn.. smíouvámusi tjýt podepŠán oclrá'/nenou Qsotjou (oo]edna[e|e) netjo Dsobou ,K1ér"á je zplnomocnená k jecjnáni (pril.plnou moc)
Zádame Vás o doplneni nás|edujicich úciaju p®pisující qsoô'/'
jméno a príjmeni: .... . . .
RC... ..
....
.. ..... .. .,..
Trvalé bydlište: .. .... ... .
C.OP'

