INFORMACE PRO PODNIKATELE
Město Blatná nabízí podnikatelům možnost zapojení do systému
nakládání s odpady ve Městě Blatná. Tato služba je určena především
pro drobné podnikatele, pro které by bylo výhodné vkládat vytříděný odpad
(plast, papír, sklo, nápojový karton) do zvonů stejně jako občané města.
Jako na původce odpadů se na podnikatele vztahují povinnosti vyplývající
ze zákona o odpadech (zejména v ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb.).
Jednou z povinností je odpad třídit a předávat jej pouze oprávněným osobám.
Pokud podnikatelé nebudou zapojeni do systému města, nesmí ukládat vytříděný
odpad do barevných zvonů, ale mají ho povinnost předávat osobám oprávněným
k jeho převzetí dle zákona o odpadech.
Pokud v rámci své podnikatelské činnosti produkujete odpad podobný
komunálnímu odpadu a máte zájem o využívání odděleného sběru odpadů
zavedeného v rámci systému pro nakládání s komunálním odpadem pro občany
města, máte možnost uzavřít smlouvu s Městem Blatná o zapojení do systému
pro nakládání s komunálním odpadem. Cena za tuto službu se vypočte z Vámi
vyprodukovaného vytříděného odpadu za minulý rok.
Návrh smlouvy je k dispozici na další straně.
V případě zájmu o uzavření smlouvy se obracejte na odbor životního prostředí,
MěÚ Blatná, Ing. Jana Šustrová – odpadové hospodářství, tel.: 383 416 233,
e-mail: sustrova@mesto-blatna.cz.

Smlouva o využití systému zavedeného městem pro nakládání
s komunálním odpadem č. xxx
ve smyslu § 17, odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany
xxx
se sdílem xxx
IČ:
DIČ:
Výpis z OR: xxx

xxx
xxx

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zastoupená:

xxx
xxx
xxx

(dále jen Odběratel)

a

MĚSTO BLATNÁ
se sídlem tř. T.G.Masaryka 322, 388 01 Blatná
Zastoupené:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČP:

Bc. Kateřinou Malečkovou, starostkou Města Blatná
00250996
CZ 00250996
ČSOB
271688994/0300
002509960322

(dále jen Dodavatel)

II.
Předmět plnění
Předmětem této smlouvy je využití systému zavedeného dodavatelem pro nakládání
s tříděným komunálním odpadem (dále jen Systém) pro druhy odpadů vymezené v této
smlouvě vyprodukované Původcem při jeho nevýrobní činnosti v provozovně xxxx (IČP
xxx).

III.
Povinnosti
1. Odběratel povede v souladu s ustanovením § 16, odst. 1, písm. g) zákona o odpadech
průběžnou evidenci o množství odpadu ukládaného do sběrných nádob na tříděný odpad a je
povinen ji předložit Dodavateli kdykoliv na požádání.
2. Odběratel se zavazuje využívat Systému pouze pro odpad vzniklý při jeho nevýrobní
činnosti, který má vlastnosti podobné komunálnímu odpadu. Dále se zavazuje tento odpad
třídit a zařazovat podle Systému. Odběratel je povinen vytříděný odpad přesahující hmotnost
25 kg od každého druhu za jeden den uložit do sběrných nádob na sběrném dvoře města
Blatná.
3. Pokud Odběrateli vzniká množství větší než 100 kg vytříděných odpadů od každého druhu
za kalendářní měsíc, je povinen tento odpad ukládat do sběrných nádob na sběrném dvoře
města Blatná.
4. Odběratel se zavazuje využívat Systému stanoveného Dodavatelem v souladu s Obecně
závaznou vyhláškou města Blatná o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Blatné, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen Vyhláška).
5. Odběratel se zavazuje platit Dodavateli sjednanou cenu za zapojení do Systému.

IV.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na jeden rok od podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami.
2. Dodavatel má právo od smlouvy odstoupit:
a) pokud Odběratel nakládá s odpady v rozporu s Vyhláškou nebo zákonem
o odpadech;
b) pokud Odběratel využívá Systému i pro odpad jiný než stanovuje Čl.II smlouvy;
c) při prodlení Odběratele se zaplacením ceny po dobu delší než jeden měsíc;
d) pokud Odběratel nepředloží evidenci dle č. III bodu 1. této smlouvy nejpozději
do pěti pracovních dnů ode dne doručení žádosti Dodavatele.
Smlouva dle bodu 2. písm. a),b),c),d) zaniká doručením písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně.
3. Účastníci mohou smlouvu prodloužit o další rok dodatkem, ve kterém bude stanovena cena
za zapojení do Systému pro toto období.
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. Odběratel má nárok na navrácení
poměrné části zaplacené ceny za měsíce, které zbývají do konce kalendářního roku od měsíce,
ve kterém byla smlouva ukončena.

V.
Cena
1.Cena sjednaná za zapojení do systému je platná po dobu jednoho roku a její výše
je následující:
Druh odpadu
(kód odpadu)
Plast (200139)
Papír (200101)
Sklo (200102)
Nápojový karton (150105)
Celková cena

Množství
(kg)

Cena za svoz
(Kč za kg)
6,-7,-6,-6,--

Cena celkem

Cena je uvedena včetně DPH ve výši 21 %.

Adresa místa vzniku odpadu:
xxx
2. Cena je splatná do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla smlouva nebo
dodatek k ní uzavřen.
3. Cenu Odběratel zaplatí v hotovosti, případně převodem na účet Města Blatná
č.ú. 271688994/0300, zřízený u ČSOB, variabilní symbol 2018xx3722.
4. Cena se vypočte jako součin produkovaného odpadu podle evidence a svozových nákladů
za minulý rok. Minimální cena činí 1000 Kč (včetně DPH).

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva byla sepsána při shodné vůli účastníků. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti
dnem podpisu.
2. Dodatky ke smlouvě musí být pořizovány pouze v písemné formě.
3. Vztahy mezi smluvními stranami, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, se řídí
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.
Dodatky ke smlouvě se provádí ve stejném počtu výtisků.

Dne ……………………
Za Dodavatele:

Dne .........................
Za Odběratele:

…………………………

……….……………………

Bc. Kateřina Malečková
starostka Města Blatná

xxx

