Smlouva č. … . . … . . . .

O VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ZAVEDENÉHO OBCÍ PRO
NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
uzavřená mezi těmito smluvními stranami

I.
Smluvní strany
OBEC BOLATICE
Sídlo:
Hlučínská 95/3, PSČ 747 23 Bolatice
IČO:
00299847
DIČ: CZ00299847
Bank.spoj.:
Komerční banka a.s., pobočka Opava, č. ú: 43-7019400217/0100
Zast.:
Mgr. Herbertem Paverou, starostou obce
Telefon:
553 654 999
Fax:
553 655 073
dále jen „obec“
a
Jméno, příjmení: .................................................................................................................................................................
Ulice: ................................................................................... číslo popisné: ......................... číslo orientační: ..................
Tel:

.....................................................
dále jen „osoba“

II.
Základní ustanovení
1. V souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015 má obec Bolatice stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území (dále jen „systém“).
2. Obec zajišťuje předmět této smlouvy pověřenou osobou, která má k této činnosti příslušné živnostenské oprávnění (živnostenský list,
koncesní listiny).
3. Osoba je ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem komunálního odpadu.

III.
Předmět smlouvy
1. Smlouvou se obec zavazuje, že umožní osobám využívat systém za dále stanovených podmínek.

VI.
Práva a povinnosti obce
1. Obec se zavazuje zařadit do systému dohodnutý počet sběrných nádob na komunální odpad (dále jen „KO“) ve vlastnictví nebo v nájmu
osob. Obec se zavazuje ve stanovených termínech zajistit odvoz a odstranění odpadu v souladu s platnými právními předpisy.
2. Obec se rovněž zavazuje umožnit osobám uložení jednotlivých složek vytříděného odpadu do sběrných nádob (pytlů), které jsou zařazeny
do systému a slouží k odkládání využitelného odpadu (např. skleněných, kartonových a plastových obalů). Obec také umožní uložení
velkoobjemového komunálního odpadu (např. koberce, matrace, nábytek apod.) do sběrných nádob, které jsou umístěny v katastru obce ve
sběrném dvoru na ulici Hlučínská. V tomto sběrném dvoru lze také odevzdat kovy a papír.
3. Sběr odpadu rostlinného původu je zajištěn v místě shromažďování v Borové (areál bývalé skládky), případně na sběrném místě v areálu
bývalého zemědělského družstva Opavice v Bolaticích.
4. Obec má právo vykonávat kontrolu nad způsobem, kterým osoba systém využívá. Zejména má právo kontrolovat před výsypem obsah
sběrných nádob, zda neobsahují odpad, který nesmí být podle této smlouvy odkládán do sběrných nádob. Kontrolu jménem obce vykonávají
písemně pověření zmocněnci, kteří jsou oprávněni si k výkonu kontroly přizvat další osoby.

V.
Povinnosti osob
1. Povinnosti výše uvedených osob jsou uvedeny v obecně závazné vyhl. č. 1/2015 obce Bolatice v čl. 3, 4, 5, 6 a 7.
2. Výše uvedená osoba je odpovědná za to, že odpad ve sběrných nádobách na KO bude svým charakterem stanoveným požadavkům
odpovídat. Z odpadu budou vytříděny všechny nebezpečné složky, využitelné složky (např. sklo, plasty) a dále bude vytříděn odpad
nepřípustný ke sběru z technických důvodů (např. žhavý popel, uhynulá zvířata nebo části jejich těl, tekutiny a další odpady, které díky svým
rozměrům nebo charakteru mohou poškodit svozové zařízení – suť, beton, stavební odpad) a bioodpad.
3. Do speciálních sběrných nádob je výše uvedená osoba oprávněna odkládat pouze odpad do těchto nádob určený (např. sklo a plasty,
velkoobjemový odpad, příp. nebezpečný odpad).
4. Nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu a nebezpečného odpadu, je výše uvedená osoba povinna se zbavit v souladu
s obecně závaznými předpisy.

VI.
Počet a umístění sběrných nádob na KO
1.

Do systému budou zařazeny následující sběrné nádoby osoby:
Počet (ks)

..........osob
CENA CELKEM
*Uvede se, není-li stanoviště shodné s adresou osoby.

Režim svozu
A
B
C
D
---

Stanoviště sběrné nádoby *

---

Cena za svoz

2. K označení sběrných nádob obdrží osoba od obce příslušnou svozovou známku nebo žeton, kterou je povinna vylepit na stěnu sběrné nádoby
zařazené do systému nebo zavěsit na sběrnou nádobu zařazenou do systému.
3. Svozový systém je organizován:
- režim svozu A:
12 svozů za rok vždy první svoz v měsíci,
- režim svozu B:
26 svozů za rok při pravidelném svozu 1x za 14 dnů,
- režim svozu C:
svoz tzv. žetonovým způsobem (osoba si zakoupí od obce nejméně 6 ks žetonů za rok a žeton před svozem zavěsí
na sběrnou nádobu),
- režim svozu D:
ukládání a svoz do dalších speciálních sběrných nádob (např. na sklo a plasty, velkoobjemový odpad, příp.
nebezpečný odpad).

VII.
Cena a platební podmínky
1. Dohodnutá cena služby je pro období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 stanovena ve výši:
- při režimu svozu A: 650 Kč/nádoba/rok
- při režimu svozu B: 1 400 Kč/nádoba/rok
- při režimu svozu C:
60 Kč/nádoba/rok (min. 360 Kč/rok - 6 ks nádob/rok)
- při režimu svozu D: 150 Kč/rok/pro jednoho občana hlášeného k trvalému pobytu
Tato cena zahrnuje:
• obsluhu 1 ks sběrné nádoby 110 l komunálního odpadu v režimu A,B,C
• celoroční využití sběrných nádob na skleněné obaly vytříděné osobami v režimu svozu D
• využití systému svozu odpadu (nápojový kartón, plasty, polystyrén) uloženého do plastových obalů v režimu svozu D včetně poskytnutí
potřebného počtu plastových pytlů.
• využití sběrného dvoru pro odložení velkoobjemového a nebezpečného odpadu, popř. využití systému svozu velkoobjemového odpadu
a nebezpečného odpadu.
• využití sběrných míst pro shromažďování bioodpadu rostlinného původu (areál bývalého ZD Opavice v Bolaticích na ul. Mírová, místo
shromažďování Borová)
2. Výše uvedenou cenu je osoba povinna uhradit v termínu do 30. 6. 2017.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s placením peněžitých závazků ze strany osoby, uhradí tato obci za každý den prodlení
s placením úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen. Obec si současně vyhrazuje
právo pozastavit výkon předmětu plnění, do doby, dokud nebudou v celém rozsahu vyrovnány finanční závazky osoby.

VIII.
Trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018.
2. Obec je oprávněna od této smlouvy ihned odstoupit, jestliže osoba poruší kteroukoli povinnost stanovenou mu ustanovením čl. IV. smlouvy
nebo jestliže je v prodlení se splacením svých finančních závazků vůči obci. Smluvní strany prohlašují, že každé porušení kterékoli
povinnosti stanovené čl. IV. smlouvy osobou, považují za podstatné porušení smlouvy.
3. Právo využívat systém zaniká dnem ukončení trvání smlouvy nebo doručením oznámení o odstoupení od smlouvy osobami.

IX.
Závěrečná ustanovení
1. Závazek mezi smluvními stranami zaniká, jestliže okolnosti, ze kterých smluvní strany vycházely při podpisu této smlouvy, se do té míry
změnily, že nelze na závazné straně rozumně požadovat uzavření takové to smlouvy. Podmínkou zániku závazku je skutečnost, že změna
okolností plnění bude druhé smluvní straně oznámena bez zbytečného odkladu poté, kdy se zavázaná strana o těchto skutečnostech dověděla
nebo dovědět mohla.
2. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně nestanovené se řídí obecně závaznými předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník.
3. Od poplatku 150 Kč/osoba může být osvobozena osoba pouze na základě čestného prohlášení, že se osoba celoročně zdržuje mimo obec
(provdaná nebo ženatý v cizině).
4. Tato smlouva je projevem svobodné a pravé vůle obou smluvních stran, přičemž strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvě
seznámily a s obsahem souhlasí.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Tuto smlouvu je možno
měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

V Bolaticích dne ............................................

........................................................................................
majitel

.....................................................................................
Obec Bolatice

