SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI LIKVIDACI ODPADŮ
uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
(dále jen „smlouva“), mezi těmito smluvními stranami:
1. Smluvní strany:
1.1.

Poskytovatel služby:

EKO-PF s.r.o. se sídlem: Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora,
IČ: 62525816 DIČ: CZ 62525816
zapsaná v OR, vedeném u KS v Č. Budějovicích pod spisovou zn. odd. C, vložka 5059
zastoupená:
Ing. Fousek Karel, jednatel společnosti
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s., číslo účtu: 102293350/0300
Vyřizuje:
Hana Maxová, DiS., - obchodní manažerka
adresa pro doručování
korespondence:
Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora,
na straně jedné (dále jen poskytovatel služby)
1.2.

Příjemce služby:

Město/Obec:
IČ,

DIČ:

Zastupuje:
Bank. spojení:
Vyřizuje:
Tel.:

mob.:

email:

na straně druhé (dále jen příjemce služby, resp.: město/obec)
2. Předmět smlouvy:
2.1. Poskytovatel služby prohlašuje, že poskytne příjemci služby dohodnutý počet sběrných nádob
o objemu 240 l, zelené barvy. Přičemž roční poplatek za službu je stanoven na 950,00 Kč/ za
1 rok (bez DPH) za 1 ks nádoby. Služba zahrnuje dodání nádob/y včetně technické úpravy
vhozu, svozu odpadu, jeho likvidaci a vedení evidenční agendy odpadu po celou dobu
poskytovaní služby.
2.2. Nádoby jsou určeny pro účely ukládání separovaného odpadu původci odpadu, kterými se pro
účely této smlouvy rozumí osoby mající bydliště na území obce.
2.3. Separovaným odpadem pro účely této smlouvy jsou upotřebené potravinářské oleje a tuky
původců uvedených odpadů, které mohou být ukládány do sběrných nádob pouze v pevných
obalech (např. PET lahve).
2.4. Pro účely této smlouvy poskytovatel služby dodal 999 ks nádob na olej o objemu 240 l.
2.5. Nádoby budou zajištěny proti ztrátě ze strany příjemce služby.
2.6. Cílem této smlouvy je na maximální možnou míru snížit vypouštění potravinářských olejů a
tuků původci odpadů, uvedených v odst. 2.2. článku smlouvy, do veřejné kanalizace.

3. Čas plnění a ostatní ujednání:
3.1. Poskytovatel služby se zavazuje, že zajistí postup při likvidaci obsahu sběrné nádoby nebo
nádob, jako to probíhá u separačních kontejnerů v intervalu 1 až 4 měsíců (nebo po dohodě
s příjemcem služby, na základě jeho monitoringu).
3.2. Obec se zavazuje, že v rámci této služby ze strany jejího poskytovatele umístí pro účely sběru
uvedeného separovaného odpadu označené separační nádoby na místech k tomu na území
obce určených podle přílohy č. 1.
3.3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od data JJJJJJJJJ.
3.4. Uvedenou smlouvu lze ukončit:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) písemnou výpovědí, kterékoliv ze smluvních stran, a to bez udání důvodu.
3.5. Výpovědní doba se stanoví jako tříměsíční a počíná běžet od prvního dne následujícího
měsíce po doručení výpovědi.

4. Podpisy smluvních stran:
4.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom výtisku.
4.2. Tuto smlouvu je možné doplňovat písemnými, číslovanými dodatky, jejichž obsah bude
předem odsouhlasen oběma smluvními stranami.
4.3. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb.
4.4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním bez omezení, že si tuto
smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a konstatují, že byla
uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni
nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho ji stvrzují svými podpisy.

V Hlincové Hoře dne JJJJJ

JJJJJJJJJJJJJJJ..
EKO-PF s.r.o.
Ing. Karel Fousek
jednatel

VJJJJJ dne JJJJJJJJ

JJJJJJJJJJJJJ
(objednatel)

Příloha č.1
Rozmístění nádob obec: GPS souřadnice
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