Obec Strážkovice, Strážkovice čp. 95, 374 01 Trhové Sviny
IČO: 00245461, Tel. 387 996 052, e-mail: podatelna@strazkovice.cz Bank.spoj: KB Č.B. č.ú. 12823-231/0100

Smlouva o využití systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem zavedeného
obcí Strážkovice
Číslo smlouvy: ………..
uzavřená jako smlouva nepojmenovaná dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)
I. Smluvní strany
Původce: ………………………………………………………………………………………...
Zastoupená: ..................................................................................................................................
IČ: …………..
Bankovní spojení: ………………………………………………………………………………
Tel: ........................................................, Email: ....................................................
Poskytovatel: Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Trhové Sviny
Zastoupená Hanou Halamovou – starostkou obce
IČ: 00245461
Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice, č.ú. 12823231/0100
Tel: 387 996 052, Email: podatelna@strazkovice.cz
II. Předmět smlouvy
1) Tato smlouva se týká původců odpadu, podle § 4 odst. 1 písm. x) zákona, kteří
produkují odpad podle § 4 odst. c) zákona o odpadech a podpisem této smlouvy budou
využívat systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a využitelných složek z těchto odpadů dle obecně závazné
vyhlášky Obce Strážkovice, v platném znění.
2) Předmětem této smlouvy je odpad, který při své nevýrobní činnosti produkuje původce
a tento odpad má charakter podobný komunálnímu odpadu. Město touto smlouvou
umožňuje původci zapojit se do systému a původce se zavazuje platit sjednanou cenu.
3) Původce se touto smlouvou zavazuje provádět separaci (třídění) odpadů. Vytříděnými
složkami komunálního odpadu (separací) se rozumí:
 papír (kat. č. odp.: 200101): veškerý papírový neznečištěný odpad včetně kartonu
a krabic, noviny, časopisy, papírové obaly.
 plasty (kat. č. odp.: 200139): veškeré plastové obaly a folie, které nejsou
znečištěny nebezpečnými látkami.
 sklo (kat. č. odp: 200102): veškeré lahve a tabulové sklo, nepatří sem sklo lepené
(automobilní) a drátěné, dále skla znečištěná nebezpečnými látkami.
 kovy (kat. č. odp: 200140): veškeré plechovky od potravin, nápojové plechovky,
ostatní kovové obaly (alobal, víčka od jogurtů, tuby apod.), nádoby od kosmetiky,
ostatní kovy z domácností (nádobí apod.), zátky od piva a limonád.

4) Vytříděné využitelné složky odpadu budou původcem ukládány do separačních
kontejnerů dle jednotlivých komodit (papír, plast, sklo, kov) v rámci tzv. separačních
hnízd v katastrálním území obce Strážkovice. S jiným odpadem než uvedeným v
článku II. této smlouvy je původce povinen nakládat v souladu s § 16 zákona o
odpadech.
III. Cena
1) Ceník pro právnické osoby a fyzické osoby, oprávněné k podnikání na základě
živnostenského oprávnění při zapojení do systému nakládání s odpady obce
Strážkovice.
Velikost nádoby
Svozová nádoba 110 l
Svozová nádoba 1100 l
Roční poplatek

počet nádob
…… ks
…… ks

cena /ks
1.000 Kč
10.000 Kč

Při četnosti svozu:
v období 01.11. do 31.03.
v období 01.04. do 31.10.

cena celkem
……………. Kč
……………. Kč
……………. Kč

1 x týdně
1 x za 14 dní

2) Dohodnutá cena je splatná do 31.03. každého běžného roku nebo při podpisu smlouvy
této smlouvy a to hotově do pokladny poskytovatele nebo převodem na účet
poskytovatele do sedmi dnů od podpisu této smlouvy. Variabilní symbol: 60837187,
specifický symbol: 111.
3) Po zaplacení celého ročního poplatku bude původci předána samolepka svozové firmy
na příslušný kalendářní rok na každou zaplacenou nádobu.
IV. Další ujednání
1) Původce je povinen zajistit si svozovou nádobu na vlastní náklady.
2) Každá svozová nádoba musí být označena samolepkou svozové firmy pro příslušný
kalendářní rok, jinak nebude nádoba vyvezena.
3) Odpad uložený mimo svozové nádoby (např. igelitové pytle s odpadem) nebudou
sváženy.
V. Závěrečná ustanovení
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od ………….. Změny a doplňky k této
smlouvě lze provádět jen po dohodě smluvních stran, a to vždy jen písemně.
2) V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených platí ustanovení občanského
zákoníku a dalších obecně závazných předpisů v platném znění.
3) Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení.
4) Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli podle své pravé, svobodné a vážné vůle,
za oboustranně výhodných podmínek, bez tísně a nátlaku a na důkaz souhlasu s jejím
obsahem připojují své vlastnoruční podpisy.
5) Osoby, které podepsaly tuto smlouvu, prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním
úkonům a oprávněné podepsat tuto kupní smlouvu.
Ve Strážkovicích dne: ………………………………..
…………………………………
za poskytovatele

……………. …………..........
za původce

