Smlouva číslo:

SMLOUVA O VYUŽITÍ SYSTÉMU ZAVEDENÉHO OBCÍ HRUBÁ SKÁLA PRO
NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Smluvní strany
1. OBEC HRUBÁ SKÁLA
Adresa: Doubravice 37, 511 01 Turnov
IČO: 00275751
Zastoupená starostkou: Jitkou Šimkovou (dále jen Obec) na straně jedné
a
2. SUBJEKT ……………………….
se sídlem:
IČO:
Zastoupená:

(dále jen Původce) na straně druhé

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených
skutečnostech v souladu s § 17, odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů
v platném znění (dále jen Zákon) tuto

smlouvu o využití Systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem:
I.
Úvodní ustanovení
1. Původce je původcem odpadů podle §4, písm. p, zákona a při své nevýrobní činnosti produkuje
odpad podobný komunálnímu podle §2, odst. 2, vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů).
2. Obec stanovila Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015 ze dne 5. 3. 2015, (dále jen Vyhláška)
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na jejím katastrálním území (dále jen Systém).
II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je činnost související s odpadem, který při své nevýrobní činnosti produkuje
původce a tento odpad má charakter podobný komunálnímu odpadu. Obec touto smlouvou umožňuje
Původci zapojit se do Systému a Původce se za to obci zavazuje platit sjednanou cenu.
III.
Práva a povinnosti Původce
1. Původce se zavazuje využívat Systému stanoveného obcí v souladu s Vyhláškou.
2. Původce se zavazuje využívat Systému pouze pro nakládání s odpadem, vzniklý při jeho
nevýrobní činnosti a zároveň mající vlastnosti podobné komunálnímu odpadu. Dále se zavazuje
tento odpad třídit a zařazovat podle Systému.
3. Původce se zavazuje platit Obci sjednanou cenu za zapojení do Systému.
IV.
Práva a povinnosti Obce
1. Obec se zavazuje, že seznámí písemně Původce s každou změnou Vyhlášky, která je součástí této
smlouvy jako Příloha č.2 a to do dne začátku platnosti změny.
2. Obec se zavazuje informovat Původce o všech termínech ambulantních, nebo mobilních, nebo

mimořádných sběrech a svozech odpadů, které by mohl Původce vzhledem k charakteru
produkovaného odpadu využít, a to nejpozději jeden týden před konáním takového sběru, nebo
svozu.
V.
Cena
1. Cena sjednaná za zapojení do systému je platná po dobu jednoho kalendářního roku a její výše je
uvedena v Příloze č.1. k smlouvě.
2. Cena sjednaná pro následující kalendářní rok se stanoví aktualizovanou Přílohou č.1 ke smlouvě,
kterou předloží Obec a obě strany ji stvrdí podpisem pro vyjádření souhlasu s cenou.
3. Cena je splatná jednorázově při podpisu této smlouvy v hotovosti do pokladny Obce.
VI.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, to znamená vždy na příslušný kalendářní rok.
2. Obec má právo od smlouvy okamžitě odstoupit:
a) pokud Původce nakládá s odpady v rozporu s Vyhláškou a s touto smlouvou.
b) pokud Původce využívá Systému i pro odpad jiný než stanovuje Čl. I., odst.1. smlouvy
3. Původce má právo od smlouvy okamžitě odstoupit:
a) pokud Obec neplní svoje povinnosti ve smyslu Vyhlášky a této smlouvy.
4. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy podle této smlouvy, má Původce nárok na navrácení
poměrné části zaplacené ceny za měsíce, které zbývají do konce příslušného kalendářního roku.
5. Smlouva skončí uplynutím sjednané doby.
VII.
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 písemnými dodatky schválenými smluvními stranami.
4. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení
ustanovením novým, se stejným nebo obdobným účelem.
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.
Příloha č.1: Ceník – využití systému zavedeného obcí Hrubá Skála pro nakládání s komunálním
odpadem za příslušný kalendářní rok
Příloha č.2: Vyhláška
V Doubravicích dne

………………………………………….
OBEC HRUBÁ SKÁLA
Adresa: Doubravice 37, 511 01 Turnov
IČO: 00275751
Zastoupená starostkou: Jitkou Šimkovou

……………………………………………
FIRMA:
se sídlem :
IČO:
Zastoupená:

