SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ A SBĚRU BIOLOGICKÝCH ODPADŮ
rostlinného původu:
I. Smluvní strany
Městské služby Vimperk, s. r. o.,
se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, okres Prachatice, PSČ 385 01,
IČ: 26015391,
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9133,
zastoupená jednatelem Ing. Janem Králem
dále jen „provozovatel“
a
Obec Svatá Maří,
se sídlem Svatá Maří34, 385 01 Vimperk,
IČ: 00250716
zastoupená starostou František Linha
dále jen „původce“

II. Předmět smlouvy
1. Provozovatel je provozovatelem zařízení pro biologické zpracování biologicky
rozložitelných odpadů ve smyslu ust. § 33b zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a
jako takový je oprávněn soustředit a přebírat od původců biologicky rozložitelného
dopadu rostlinného původu takovýto odpad a zajišťovat jeho druhotné využití
v uvedeném zařízení.
2. Smluvní strany se z uvedeného důvodu dohodly, že provozovatel pro původce zajistí
soustředění a odběr složky jeho komunálního odpadu odpovídající biologicky
rozložitelnému odpadu rostlinného původu v jeho zařízení pro biologické zpracování
biologicky rozložitelných odpadů (dále jen „Kompostárna Vimperk“), a to tak, aby
jednotliví občané a obyvatelé původce měli možnost bezplatně odkládat jimi
produkovaný komunální odpad v podobě biologicky rozložitelného odpadu
rostlinného původu přímo v Kompostárně Vimperk, a to v rámci běžného provozu
uvedeného zařízení během pracovního týdne. Provozovatel na základě této smlouvy
sdělí původci přesný rozsah doby, kdy je možné uvedený odpad v Kompostárně
Vimperk odkládat a soustřeďovat.
3. Bezplatným odběrem se pro účely této smlouvy míní odběr výše uvedené biologicky
rozložitelné složky komunálního odpadu od občanů a obyvatel původce bez toho, aby
od takových obyvatel a občanů bylo odložení takového odpadu v Kompostárně
Vimperk jakkoliv zpoplatněno. Za občana původce se pro potřeby této smlouvy
považuje osoba s trvalým pobytem evidovaným na území původce a za obyvatele
původce se pro potřeby této smlouvy považuje osoba, která je vlastníkem nebo
spoluvlastníkem nemovitosti na území původce, jejíž součástí je i stavba pro rodinné
bydlení nebo pro rekreaci (případně osoba, která je vlastníkem či spoluvlastníkem
takové stavby).

III. Trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že tato doba započíná následující
den po uzavření této smlouvy.
2. Smlouvu může kterákoliv smluvní strana vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní
lhůta činí 1 měsíc/není-li v této smlouvě obsažená výpovědní lhůta jiná/, přičemž
započíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení
výpovědi. V případě, že se původce ocitne v prodlení s úhradou ceny za sběr a
soustředění odpadu dle této smlouvy o více než 15 dní, může provozovatel tuto
smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 15 dní. Tato výpovědní lhůta započíná běžet
následující den po doručení výpovědi původci.

IV. Úhrada za sběr a soustředění odpadu
1. Původce se zavazuje hradit provozovateli úhradu za náklady na soustředění, sběr a
likvidaci biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu ve smyslu čl. II této
smlouvy, a to za uvedené odpady převzaté od občanů a obyvatel původce. Výše
úhrady je stanovena dle přílohy č. l této smlouvy. K úhradě se připočítává příslušná
DPH. Úhrada za soustředění, sběr a likvidaci odpadů dle této smlouvy bude
provozovatelem původci fakturována vždy za předchozí čtvrtletí se splatností do 10.
dne prvního měsíce následujícího čtvrtletí.
2. V případě, že se původce ocitne v prodlení s úhradou faktury, zaplatí provozovateli
smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den z prodlení z částky /bez DPH/ u níž je
v prodlení.
3. Provozovatel má právo jednostranně změnit výši úhrad za přebírání biologicky
rozložitelné složky komunálního odpadu dle této smlouvy, přičemž takovou změnu
musí písemně nejméně 15 dní dopředu oznámit původci. Pokud původce do 15 dnů
poté, kdy mu bude takováto změna oznámena, tuto smlouvu nevypoví, platí, že
počínaje 16. dnem po doručení oznámení o změně výše úhrady bude původce povinen
hradit provozovateli takto nově stanovenou výši úhrady.
V. Další podmínky smlouvy
1. Provozní doba Kompostárny Vimperk pro veřejnost, tedy i pro občany a obyvatele
původce je určena v příloze č. 2 této smlouvy. Provozovatel si vyhrazuje právo tuto
provozní dobu jednostranně změnit, je však povinen alespoň 15 dní dopředu o takové
změně písemné informovat původce.
2. Provozovatel zajistí identifikaci občanů a obyvatel původce včetně evidence množství
a druhu od těchto občanů převzatého odpadu. Identifikace občanů a obyvatel se bude
provádět výhradně na základě předložení občanského průkazu (případně výpisu
z katastru nemovitostí u obyvatel). Do veškeré dokumentace týkající se odpadů
převzatých od občanů a obyvatel původce má původce právo nahlížet nebo si
pořizovat na své náklady kopie této dokumentace.
3. Provozovateli vzniká převzetím odpadu k takovému odpadu vlastnické právo, se
kterým je spojena odpovědnost za jakékoliv další využívání a likvidaci odpadu ve
smyslu platných obecně závazných právních předpisů týkající se nakládání s odpady.
4. Provozovatel je oprávněn odmítnout převzetí jiných druhů odpadů, než biologicky
rozložitelného odpadu rostlinného původu. Je věcí původce, aby informovala své
občany a obyvatele o druhu odpadu, který mohou bezplatně předat k likvidaci dle této

smlouvy a o povinnosti předložit provozovateli sběrného dvora občanský průkaz a jiné
doklady prokazující nárok na bezplatné odložení dopadu dle této smlouvy.
5. 5. Tato smlouva nahrazuje povinnost původce danou ustanovením § 17 odst. 3 zák. č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, ve vztahu k biologicky rozložitelné složce
komunálního odpadu.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Změny této smlouvy je možné činit pouze formou písemných dodatků, které budou
číslovány.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech z nichž jeden obdrží každý z účastníků
a jeden Město Vimperk.
3. Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Svatá Maří č. 1/2015 ze
dne 6.2.2015
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu ze strany obou
účastníků.

Ve Vimperku dne 1.4.2015

Přílohy: 1/ Ceník a seznam odpadů přijímaných do Kompostárny Vimperk
2/ Provozní doba Kompostárny Vimperk

-----------------------------------------------Městské služby Vimperk, s. r. o.
Ing. Jan Král – jednatel

----------------------------------------------Obec Svatá Maří
František Linha - starosta

Příloha č. 1
Ceník odpadů:
580,- Kč bez DPH za tunu odpadu

Seznam odpadů kategorie "O" přijímaných do Kompostárny Vimperk:
kód druhu odpadu

název druhu odpadu

02 01 03
02 01 07
03 01 01
03 01 05
15 01 03
17 02 01
20 01 38
20 02 01

odpady rostlinných pletiv (tráva, větve, seno)
odpady z lesnictví
odpadní kůra a korek
piliny, hobliny
dřevěné obaly (bez kovu)
dřevo
dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
biologicky rozložitelný odpad

kategorie
O
O
O
O
O
O
O
O

Příloha č. 2:
Provozní doba Kompostárny Vimperk:
od 1. března do 30. listopadu
Sobota: 15:00 - 18:00
Na zavolání (tel: 606 66 49 49) od 1. dubna do 30. listopadu v tyto hodiny:
Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Úterý: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

