Smlouva o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem
na území obce Chýně
kterou v souladu s ustanovením § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon o odpadech“), níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Obec Chýně
se sídlem Hlavní 200, 253 01 Chýně
IČ: 002 41 296,
zastoupená
Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce
č. bankovního spojení: 8825-111/0100
jako zřizovatel systému na straně jedné
(dále jen „zřizovatel systému“)

Jméno a příjmení: _______________________________
Trvalý pobyt: ____________________________________
a

Datum narození: _________________________________
E-mail/tel:_______________________________________
jako uživatel systému na straně druhé (dále jen
„uživatel systému”)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění smlouvy:
I.
Úvodní ustanovení
1.1. Zřizovatel systému prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 17 zákona o odpadech, prostřednictvím pověřené osoby
zajišťuje fungování systému nakládání s komunálním odpadem vznikajícím v katastrálním území obce Chýně.
Konkrétní úprava systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce Chýně, včetně nakládání se stavebním odpadem je stanovena, v souladu s obecně
závaznými předpisy a především zákonem o odpadech, obecně závaznou vyhláškou obce Chýně, přijatou na
základě usnesení zastupitelstva č. 52/2016 ze dne 17.2.2016, č. 1/2016 (dále jen „obecně závazná vyhláška“).
1.2. Uživatel systému je fyzickou osobou nebo zástupcem skupiny fyzických osob, při jejichž činnosti vzniká
komunální odpad.
1.3. Povinnost zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem vznikajícím v katastrálním území obce Chýně
vzniká každému vlastníku nemovitosti, kde vzniká komunální odpad (včetně vlastníků staveb určených nebo
sloužících k individuální rekreaci). Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzniká povinnost zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem
tomuto společenství.
1.4. Uživatel systému se na základě této smlouvy zapojí do systému nakládání s komunálním odpadem vznikajícím
v katastrálním území obce Chýně a zřizovatel systému mu to na základě této smlouvy umožní.
II.
Předmět smlouvy
2.1. Zřizovatel systému se touto smlouvou zavazuje, že uživateli systému prostřednictvím pověřené osoby umožní, aby
za úplatu sjednanou v této smlouvě využíval systém odpadového hospodářství obce Chýně, a to po dobu neurčitou.
Uživatel systému se zavazuje za využití systému odpadového hospodářství obce Chýně platit sjednanou úplatu
v odpovídající výši.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
3.1. Uživatel systému se zavazuje zejména:
a) v případě své jakékoliv produkce odpadu v katastrálním území obce Chýně se neprodleně zapojit do systému
nakládání s komunálním odpadem;
b) splnit oznamovací a registrační povinnost, tzn. řádně vyplnit registrační formulář Identifikace uživatele systému
tvořící Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Registrační formulář“), jakož i neprodleně aktualizovat údaje v něm
uvedené, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne takové změny údajů;
c) umístit nálepku s identifikačním číslem svozové nádoby a s čárovým kódem (dále jen „Identifikační nálepka“) na
svozovou nádobu určenou v Registračním formuláři;
d) řádně a včas platit zřizovateli systému za užívání systému nakládání s komunálním odpadem vznikajícím
v katastrálním území obce Chýně;
e) na vyzvání zřizovatele systému doplatit odpovídající chybějící částku nutnou k provedení svozu komunálního
odpadu;
f) odkládat vytříděné odpady do sběrných nádob určených k jejich odložení dle druhu odpadu, a to tak, aby zabíraly co
nejmenší objem sběrné nádoby;
g) dodržovat všechny povinnosti pro něj vyplývající z obecně závazných právních předpisů upravujících nakládání
s odpadem, a to zejména ze zákona o odpadech a obecně závazné vyhlášky.
3.2. Zřizovatel systému se zavazuje zejména:

a) po splnění oznamovací a registrační povinnosti uživatelem systému, tedy po odevzdání řádně vyplněného
Registračního formuláře a uzavření této smlouvy, umožnit uživateli systému zapojení se do systému nakládání
s komunálním odpadem vznikajícím na území obce Chýně a předat uživateli systému Identifikační nálepku/nálepky;
b) vést evidenci jednotlivých svozů komunálního odpadu; jednou ročně nebo do 10 pracovních dnů od vyžádání
předložit vyúčtování svozů za uplynulé období;
IV.
Cena za využití systému a platební podmínky
4.1. Uživatel systému se zavazuje za využití systému nakládání s komunálním odpadem zaplatit zřizovateli systému
úplatu ve výši stanovené podle Ceníku tvořícího Přílohu č. 2 této smlouvy.
4.2. Uživatel systému je povinen úplatu stanovenou podle předchozího odstavce tohoto článku hradit v hotovosti na
pokladně obecního úřadu Chýně nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet obce Chýně uvedený v záhlaví
této smlouvy. Variabilním symbolem platby je přidělené číslo svozové nádoby uvedené v Registračním formuláři a
na Identifikační nálepce. V případě registrace více sběrných nádob lze jako variabilní symbol použít číslo libovolné
přidělené Identifikační nálepky.
4.3. První platbu v minimální výši odpovídající pěti svozům všech registrovaných svozových nádob je uživatel systému
povinen provést při podpisu této smlouvy, což uživatel systému stvrzuje svým podpisem. Tato částka bude připsána
uživateli systému jako kredit a po každém provedeném svozu svozové nádoby z ní bude odečtena částka dle ceníku
uvedeného v Příloze č. 2. Další platby budou uživatelem systému prováděny podle aktuálního stavu kreditu tak, aby
výše kreditu vždy postačovala pro úhradu provedených svozů.
4.4. V okamžiku, kdy předplacený kredit uživatele systému klesne pod částku odpovídající dvěma svozům
komunálního odpadu všech registrovaných svozových nádob, bude uživatel systému vyrozuměn zřizovatelem
systému na kontakt uvedený v Registračním formuláři.
4.5. Pokud kredit uživatele systému klesne pod minimální hodnotu nutnou k úhradě provedených svozů a pokud
zároveň do dvou týdnů od upozornění zřizovatelem systému dle čl. 4.4. uživatel systému nedoplní kredit, nebudou
svozové nádoby uživatele systému vyvezeny, a to do opětovného doplnění kreditu v dostatečné výši.
4.6. Aktuální stav kreditu si uživatel systému může ověřit telefonickým nebo emailovým dotazem u zřizovatele systému
nebo v ročním vyúčtování.
4.7. Ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy tvoří cena za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, za
možnost ukládání separovaného odpadu (z nevýrobní činnosti) do veřejných separačních nádob a za možnost svozu
a likvidace bioodpadu ukládaného do vlastních nádob uživatele systému.
V.
Ukončení smlouvy, smluvní sankce
5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
5.2. Závazkový právní vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran.
Tuto smlouvu lze také ukončit písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany, a to i bez udání důvodu. Výpovědní
lhůta činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé
smluvní straně.
5.3. Za každý jednotlivý případ porušení povinností stanovených v odst. 3.1. písm. a), b) a c) této smlouvy smluvní
strany sjednávají smluvní pokutu až do výše 1.000 Kč. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení
výzvy adresované smluvní straně povinné k úhradě smluvní pokuty. Písemná výzva musí obsahovat popis
konkrétního porušení povinnosti, zdůvodnění výše požadované smluvní pokuty a číslo účtu smluvní strany
oprávněné.
VI.
Závěrečná ustanovení
6.1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž zřizovatel systému obdrží jedno vyhotovení, druhé je
určeno pro uživatele systému.
6.2. Tato smlouva je pro obě smluvní strany závazná ode dne jejího podpisu. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze
prostřednictvím číslovaných písemných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
6.3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
6.4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním jednáním a oprávnění k uzavření této smlouvy
a že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují svými níže připojenými
podpisy.
V Chýni dne ____________
__________________________________
zřizovatel systému
Obec Chýně
Mgr. Anna Chvojková, starostka

_____________________________
uživatel systému

Příloha č. 1

IDENTIFIKACE UŽIVATELE SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM
ODPADEM VZNIKAJÍCÍM NA ÚZEMÍ OBCE CHÝNĚ
A. ÚDAJE O UŽIVATELI SYSTÉMU
Datum narození:

...............................

Jméno a příjmení

...............................

Adresa trvalého pobytu:

...............................

email:

...............................

telefon:

...............................

kontaktní adresa (pokud se liší od trvalé):

...............................

B. ÚDAJE O NEMOVITOSTI/NEMOVITOSTECH
1. Ulice, číslo popisné (orientační):

...............................

2. Ulice, číslo popisné (orientační):

...............................

3. Ulice, číslo popisné (orientační):

...............................

C. SEZNAM SBĚRNÝCH NÁDOB (1)
Pořadové číslo

Typ a objem nádoby(2)

Identifikační číslo (vyplní zřizovatel)

1.
2.
3.
4.

D. VYÚČTOVÁNÍ
Žádám o zasílání vyúčtování každý měsíc/jednou ročně(3,4).
E. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU DLE ZÁSAD OBCE č. 1/2016
Já, níže podepsaný uživatel systému, žádám/nežádám(3) o poskytnutí příspěvku na odpadové hospodářství v souladu se
zásadami obce č. 1/2016.
Já, níže podepsaný uživatel systému, prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v prohlášení jsou úplné a pravdivé.
V Chýni dne _______________

Potvrzení přijetí prohlášení zřizovatelem:

………………………..………………….
uživatel systému

……………………………………….

(1) V případě, že počet sběrných nádob převyšuje počet řádků v tabulce, přiložte seznam na zvláštním listu.
(2) Vyplňte jednu z následujících možností: SKO 120 l, SKO 240 l, SKO 1100 l, BIO 120 l, BIO 240 l
(3) Nehodící se škrtněte.
(4) Zasílání vyúčtování každý měsíc je možné pouze pokud je uveden e-mailový kontakt.

Příloha č. 2 – Ceník za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu
Svozová nádoba o objemu 120 l: 90 Kč
Svozová nádoba o objemu 240 l: 180 Kč
Svozová nádoba o objemu 1100 l: 600 Kč
Nádoba na bioodpad o objemu 120 l nebo 240 l: zdarma
Ceny jsou uvedeny za jeden svoz nádoby.

