DOHODA č. 11…
o likvidaci separovaného odpadu ve městě Nýřany

Na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve
znění pozdějších předpisů
uzavírají
firma
sídlo
zastoupené
IČO
DIČ:
bankovní spojení
variabilní symbol
(jako zhotovitel)

Město Nýřany
330 23 Nýřany – Benešova tř. 295
místostarostkou paní Pavlínou Caisovou
00 25 81 99
CZ 00 25 81 99
19-826371/0100 (KB Nýřany)
372511001

a
firma / podnikatel
sídlo
zastoupená
IČO
DIČ
bankovní spojení
telefon
pro provozovnu
(jako objednatel)

tuto dohodu o likvidaci separovaného odpadu:

1.
Předmět dohody
Předmětem dohody je likvidace separovaného odpadu ve městě Nýřany.

2.
Platební podmínky
2.1/

Částka za likvidaci separovaného odpadu činí za každý započatý kalendářní měsíc
150,00 Kč + 21% DPH. Celková částka za rok (včetně DPH) činí 2.178,00 Kč.
Výše částky byla schválena radou města Nýřany dne 22. 06. 2009.
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2.2/

Úhradu provede objednatel pololetně ve výši 1.089,00 Kč, v termínu do 31. ledna a
31. července kalendářního roku. Uvádějte přidělený variabilní symbol! Město je
plátcem DPH.

2.3/

Zhotovitel si vyhrazuje právo účtovat penále ve výši 0,05 % z uvedené částky za
každý den prodlení po termínu splatnosti. Neuhrazená platba může být výpovědním
důvodem zhotovitele.

2.4/

V případě ukončení činnosti objednatele bude úhrada vypořádána na základě jeho
žádosti.

3.
Povinnosti objednatele
3.1/

Objednatel je povinen odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k dalšímu
využití.

3.2/

Do příslušných kontejnerů na papír, sklo a plast smí být ukládán pouze tříděný
odpad.

3.3/

Zakázáno je ukládání sutě, trávy, železa, dřeva, chemikálií a nebezpečných složek
odpadů, které nelze považovat za komunální odpad podle katalogu odpadů ze
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

3.4/

Objednatel je povinen v případě ukončení činnosti dané provozovny toto oznámit
zhotoviteli.

4.
Povinnosti zhotovitele
4.1/

Zhotovitel zajistí u svozové firmy odvoz ve sjednaných termínech.

4.2/

V případě závažných provozních důvodů zhotovitel dohodne náhradní termín.

5.
Všeobecné podmínky
5.1/

Veškerá smluvní činnost se řídí platnými právními předpisy o nakládání s odpady.

5.2/

Zhotovitel je oprávněn provést změnu ceny na další období ve všech případech,
kdy dojde k prokazatelnému zvýšení nutných provozních nákladů (např. zvýšení
ceny PHM, nádob, poplatků za skládku apod.), případně k nárůstu inflace – podle
platného věstníku ministerstva financí.

5.3/

Svoz komunálního a nebezpečného odpadu si objednatel zajišťuje sám
prostřednictvím vybrané svozové firmy.
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6.
Závěrečná ustanovení
6.1/

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s možností výpovědi jedné nebo druhé
strany. Výpovědní lhůta je jeden měsíc, počíná běžet prvním dnem následujícího
kalendářního měsíce.

6.2/

Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

6.3/

Účinnost dohody je od 00. 00. 2014.

6.4/

Dohoda je pořízena ve třech vyhotoveních (2x město Nýřany, 1x podnikatel).
Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

Nýřany, dne 00. 00. 2014

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Pavlína CAISOVÁ
místostarostka města

…………………………..

