Smlouva č.

SMLOUVA
O VYUŽITÍ SYSTÉMU ZAVEDENÉHO MĚSTEM O NAKLÁDÁNÍ
S TŘÍDĚNÝM ODPADEM
Smluvní strany
1. Město Unhošť, IČ 00235075, Václavské náměstí 44, PSČ 273 51, jednající
starostkou paní Ing. Ivetou Koulovou
bankovní spojení a číslo účtu : 388138339/0800, ČS a.s. Unhošť
Jméno osoby oprávněné k podpisu smlouvy na základě rozhodnutí RM ze dne 23.05.2016:
Ing. Hana Chvátalová – vedoucí odboru správy majetku města
(dále jen Město) na straně jedné
a
2. Firma : …………. , se sídlem………….. , IČO ……….. , zapsaná o obchodním
rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl … , vložka ……. , jednající panem
………… jednatelem společnosti
Varianta : Podnikatel ………….. , nar. ………… , místem podnikání …….. ,
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném … úřadem v …….
(dále jen Původce) na straně druhé
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o využití systému zavedeného Městem o nakládání s tříděným odpadem:

I. Úvodní ustanovení
1. V souladu s ustanovením § 17 odst.4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech) původci,
kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu
z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na
základě smlouvy s Městem využívat systému zavedeného Městem pro nakládání
s tříděným odpadem.
2. Původce je původcem odpadů podle § 4, písm. p), zákona o odpadech a při své nevýrobní
činnosti produkuje odpad podobný komunálnímu podle § 2, odst. 2, vyhlášky č. 381/2001
Sb. (Katalog odpadů).
3. Město stanovilo Obecně závaznou vyhláškou Města Unhoště č. 2/2015 ze dne 10.2.2015,
(dále jen Vyhláška) systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města
Unhoště ( dále jen Systém).
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II. Předmět smlouvy
1. Původce se zavazuje zapojit do Systému ve smyslu Vyhlášky. Město se zavazuje, že na
základě této smlouvy umožní Původci za úplatu využívat síť separačních kontejnerů
určených pro odkládání vytříděné složky komunálního odpadu – sklo, papír, plasty včetně
PET lahví, rozmístěných na území Města.
2. Původce se za využívání Systému zavazuje zaplatit Městu úhradu dle čl.III. této smlouvy.

III. Cena
1. Cena sjednaná za zapojení do systému je platná po dobu jednoho kalendářního roku a její
výše je uvedena v Ceníku umístěném na webových stránkách Města, cena je každoročně
aktualizována.
2. Cena sjednaná pro rok 2016 činí …… Kč, typ provozu ………Cena od následujícího roku
se řídí dle odst.1 tohoto článku.
3. Cena je splatná jednorázově vždy do 15. ledna příslušného roku, popřípadě do 15. dne
následujícího po měsíci, ve kterém byla smlouva uzavřena (v tomto případě bude hrazena
pouze alikvotní část za příslušný kalendářní rok). Platbu provede Původce převodem na
účet Města Unhoště č.ú. 388138339/0800, zřízený u České spořitelny, a.s., pobočky
Unhošť.
4. V případě pozdní úhrady v termínu splatnosti může Město uplatnit nárok na zaplacení
smluvního úroku z prodlení, který se pro tento případ sjednává ve výši 0,5% z dlužné
částky za každý započatý den prodlení.

IV. Povinnosti smluvních stran
1. Město se zavazuje postupovat tak, aby umožnilo Původci využívání sítě separačních
kontejnerů určených pro odkládání vytříděné složky komunálního odpadu – skla, papírů a
plastů.
2. Původce se zavazuje odkládat do separačních kontejnerů určených pro shromažďování
skla, papírů a plastů pouze odpady, pro které jsou tyto kontejnery určeny. Původce se
zavazuje využívat v Systému především sběrný dvůr umístěný dle přílohy Vyhlášky.

V. Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Město 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.II.,odst. 1,
smlouvy
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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 Města 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.

VI. 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.
4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem o odpadech,
občanským zákoníkem a příslušnými prováděcími předpisy.
5. 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.

V Unhošti dne

………………………………
Město

……………………………..
Původce
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