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Smlouva o odkládání bioodpadu

uzavřená v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Provozovatel :

číslo účtu:
vedený u:

Objednatel:

Ivana Zůčková
IČO: 022 20 881
Bohnická 38
181 00 Praha 8
1208797017/3030
Air Bank a.s.

městská Část Praha-Dolní Chabry
se sídlem: Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha 8
IČO: 002 31 274
DIČ:CZ00231274
zastoupený: Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou, starostkou

Zhotovitel a objednatel dále společně též jako ,,smluvní strany".

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek provozovatele ukládat za podmínek stanovených v této
smlouvě a po dobu jejího trvání níže uvedený odpad od objednatele a osob uvedených v této
smlouvě, a to do zařízení označeného jako ,,Sběrna odpadů ze zeleně" umístěná v bývalém
areálu s manipulační plochou při ulici Spořická, část pozemku parc.č. 1235/28 a parc.č.
1238/1 v k.ú. Dolní Chabry, obec Praha. Provozovatel se dále zavazuje zajistit nezávadné
skladování a zpracování odpadu. Objednatel se zavazuje provozovateli zaplatit za služby dle
této smlouvy odměnu.
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Provozovatel i objednatel se zavazují řídit se platným provozním řádem zařízení ke sběru a
výkupu odpadů IČZ: CZA01544 pro Sběrnu odpadů ze zeleně, který byl schválen
Magistrátem hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí dne 12.10.2020, č.j. MHMP
146/909/2020. Provozní řád je nedílnou přílohou této smlouvy.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

l. Tato smlouva je uzavírána s účinností od l. 2. 2021, a to na dobu neurčitou.
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2. Místem plnění je areál provozovny provozovatele specifikovaný v článku II. této
smlouvy.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

l. Cena za uložení odpadu byla sjednána dohodou smluvních stran a Činí Částku 700,-KČ/t.
Objednatel se dle této smlouvy zavazuje hradit tuto částku pouze za bioodpad, který je do
zařízení provozovatele uložen objednatelem, zaměstnanci objednatele a obyvatelé
objednatele, kteří mají v městské části Praha - Dolní Chabry trvalý pobyt (pro účely tyto
smlouvy dále jen jako ,,původci odpadu").

2. Cena za odložení odpadu bude hrazena v měsíčním intervalu. Provozovatel bude
předkládat daňové doklady objednateli, vždy do 7. dne následujícího měsíce.
Fakturovaná částka za příslušný měsíc bude vypočítána ze skutečně přijatého množství
odpadu, násobené jednotkovou cenou 700,-KČ/t.

3. Přílohou daňových dokladů budou kopie dokladů dle článku V. odst. 5 písm. b) za
příslušný měsíc a současně celková měsíční sumarizace uloženého odpadu, který
provozovatel přijal od původců odpadu. Množství uloženého odpadu bude ze strany
provozovatele průkazně doloženo vážními lístky. Množstevní sumarizace bude obsahovat
minimálně celkové množství odpadu uloženého za příslušný měsíc včetně rozpisu, jaké
množství odpadu bylo uloženo od objednatele a jaké od obyvatel objednatele (jméno,
příjmení, bydliště, uložené množství).

4. Objednatel uhradí daňový doklad provozovateli do 21 dní po jeho obdržení. Úhrada bude
provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Smluvní strany
se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu
objednatele.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Provozovatel se zavazuje na základě této smlouvy od původců odpadu převzít a uložit za
odměnu tyto druhy odpadu:

Katalogové číslo , Název odpadu
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo
17 02 01 Dřevo
20 01 38 Dřevo
20 02 01 Biologický rozložitelný odpad

2. jiný odpad, než stanovený v článku V. odst. l této smlouvy, není provozovatel povinen
od původců odpadu na základě této smlouvy převzít.
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3. Provozovatel se zavazuje na základě této smlouvy převzít shora specifikované druhy
odpadu (bioodpad) pouze od těchto původců odpadu: objednatele a jeho zaměstnanců a
dále obyvatel, kteří mají trvalý pobyt na území městské části Praha - Dolní Chabry.
Provozovatel je povinen zjišt'ovat, zda je u těchto osob splněna podmínka trvalého
pobytu na území městské části Praha - Dolní Chabry.

4. Provozovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytovat občanům objednatele
uložení odpadu specifikovaného v článku V. odst. 1, a to v provozní době PO-PA od 8:00
hod. do 16 hod. a v SO od 8:00 - 15 hod. Úplata za uložení takového odpadu občany
objednatele bude hrazena objednatelem dle článku IV. této smlouvy.

5. Provozovatel je povinen zejména:
a) vést řádnou evidenci osob - původců odpadů ve smyslu této smlouvy, kteří odpad do

zařízení dopravili. Evidencí osob se rozumí evidence ve struktuře: jméno, příjmení,
množství odloženého odpadu, datum uložení, podpis původce odpadu.

b) předat původci odpadu doklad o přijetí odpadu s uvedením jeho druhu a množství

C) po celou dobu platnosti smlouvy disponovat platným souhlasem k provozování
zařízení ve smyslu příslušných právních předpisů

d) dodržovat provozní řád zařízení a umožnit nahlédnout do provozního řádu všem
uživatelům zařízení.

6. Objednatel se zavazuje poučit jeho obyvatele, že ukládaný odpad nesmí obsahovat žádný
komunální ani jiný odpad, než je odpad specifikovaný v článku V. odst. l této smlouvy,
jinak jim budou účtovány náklady s tím spojené.

VI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Provozovatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to

a) za porušení povinnosti dle článku V. odst. 5 písm. a) této smlouvy ve výši 5.000,- KČ

b) za porušení povinnosti dle článku V. odst. 5 písm. b) této smlouvy ve výši 1.000,- KČ,
a to za každý jednotlivý případ

C) za porušení povinnosti dle článku V. odst. 5 písm. C) této smlouvy ve výši 10.000,- KČ

d) za porušení povinnosti dle článku V. Odst. 5 písm. d) této smlouvy ve výši 1.000,- KČ

VII. UKONČENÍ SMLOUVY

l. K ukončení smlouvy dojde uplynutím doby, na kterou je smlouva uzavírána.

2. Smlouva zaniká i vyčerpáním celkové a nepřekročitelné ceny za poskytování služby
sjednané v článku IV. této smlouvy, která činí 499 999 KČ bez DPH.

3. K ukončení smlouvy může dojít na základě písemné dohody smluvních stran.
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4. Tuto smlouvu je oprávněn objednatel písemně vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní
lhůta činí dva měsíce a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po písemném
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

5. Tuto smlouvu je možné vypovědět ze strany objednatele v jednoměsíční výpovědní lhůtě
z důvodu rozhodnuti orgánů obce.

6. Objednatel může od smlouvy okamžitě odstoupit při podstatném porušení povinnosti
druhou smluvní stranou.

7. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude automaticky ukončena v případě
rozhodnutí příslušného správního orgánu o zákazu zařízení provozovatele - Sběrna
odpadů ze zeleně.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
zveřejněním v rejstříku smluv.

2. Uzavření této smlouvy schválila Rada Městské části Praha - Dolní Chabry, a to
usnesením č. 549/20/RMČ ze dne 26. 10. 2020.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom.

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, tato smlouva
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a nepříčí se
dobrým mravům.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je subjektem, na něhož se vztahuje
uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o registru smluv) a tato smlouva tak může podléhat zveřejnění dle tohoto
zákona, případně dalších právních předpisů ukládajících stejnou či obdobnou povinnost,
případné zveřejnění provede objednatel; v tomto případě smlouva pak nabývá účinnosti
nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

8. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, budou
řešeny podle ustanovení občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních
předpisů.

9. Změny a dodatky mohou být provedeny jen se souhlasem smluvních stran, a to písemnou
formou. Změny a dodatky musí být řádně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.
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V Praze dne 8
('l)

L> ' rovozovatel Objednatel

Příloha č. 1 - Provozní řád zařízení ke sběru a výkupu odpadů IČZ: CZA01544 pro Sběrnu
odpadů ze zeleně
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