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S m l o u v a 

č. O – Spojil/2019, uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění 

 

 

Poskytovatel: SmP - Odpady a. s. 

  se sídlem 530 12 Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803, 

  zastoupen ve věcech smluvních: 

             Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva a.s. 

  ve věcech technických: 

  Ing. Jiřím Strouhalem, výkonným ředitelem a.s., 

  č.ú.: 8052765001/5500 veden u Raiffeisenbank, a.s. 

  IČ: 27547230   DIČ: CZ 27547230 

  Obchodní rejstřík KS Hradec Králové oddíl B, vložka 2804 
 

  na straně jedné, dále jen " poskytovatel " 

 

 

a 

 

Objednatel: Obec SPOJIL 

  Na Okrajích 100, 530 02 Pardubice 

  zastoupena starostkou paní Radkou Ministrovou 

IČ: 001 90 900 
   

  na straně druhé, dále jen " objednatel " 

 

 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění služeb souvisejících 

se svozem a likvidací odpadu 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Poskytovatel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí zajistit pro 

obec Spojil likvidaci komunálního odpadu a práce s tím spojené na separačním dvoře 

v obci Dražkovice.   Rozsah a specifikace prací jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2. 

 

2. Objednatel se zavazuje zabezpečit pro poskytovatele objem prací dle této smlouvy pro 

příslušný kalendářní rok a uhradit za tyto práce sjednanou cenu. Poskytovatel se zavazuje 

provádět veškeré práce v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 
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II. 

Termín plnění 

 

1. Poskytovatel se zavazuje   provádět   práce sjednané v článku I. této smlouvy o zajištění 

služeb od 1.3. 2019. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že při stanovení a posuzování plnění termínů budou 

respektovány závislosti na klimatických podmínkách. 

 

 

III. 

Cena za dílo 

 

Účtovány budou skutečné náklady dle ceníku (příloha č.1).  

  

1. Ceny jsou sjednány bez příslušné DPH. 

 

 

IV. 

Platební podmínky 

 

1. Poskytovatel do 10. dne kalendářního měsíce vystaví a doručí objednateli fakturu za 

plnění díla uskutečněná v předcházejícím měsíci. 

 

2. Splatnost všech faktur na účet poskytovatele se sjednává na l4 dnů ode dne doručení. 

 

 

V. 

Kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel má právo vyzvat poskytovatele k provedení kontroly provádění služeb: 

 - při zjištění zjevných nedostatků neprodleně 

 

2. Poskytovatel je povinen zajistit oprávněného zástupce na provedení kontroly provádění 

služeb v rozsahu uvedeném v předešlém odstavci. 

 

VI. 

Sankce 

 

1. V případě nesplnění konkrétního termínu dle zadání ve smlouvě a následné průběžné 

objednávce, zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty 

nesplněných prací za každý den prodlení. 

 

2. V případě nezaplacení vystavené faktury v termínu dle této smlouvy zaplatí objednatel 

poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. 

 

3. Sjednané pokuty nemají vliv na právo smluvních stran uplatnit nárok na celou náhradu 

škody vzniklé nesplněním podmínek této smlouvy. 
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VII. 

Součinnost objednatele 
 

1. Objednatel je povinen v případě potřeby nejméně tři pracovní dny před koncem každého 

měsíce projednat s poskytovatelem konkrétní, upřesňující zadání nebo podstatné změny 

prací prostřednictvím oprávněných zástupců na další měsíc. 
 

2. Nesplnění součinnosti objednatele má za následek posun termínu plnění. 
 

 

VIII. 

Platnost smlouvy 
 

1) Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se 

na dobu určitou do 31.12.2019. 
 

- Předčasné ukončení platnosti této smlouvy je možné: 
 

a) dohodou smluvních stran 

b) odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran z důvodu podstatného porušení 

této smlouvy stranou druhou. 
 

Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují: 

a) prodlení s úhradou faktur delší než 3 měsíce 

b) prodlení s plněním konkrétních termínů delším než l měsíc 
 

Nutnou podmínkou pro ukončení platnosti této smlouvy je prokazatelné vyzvání druhé 

strany ke smírnému vyřešení nesplněných povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Změny této smlouvy nebo jejich příloh jsou možné pouze očíslovanými písemnými 

dodatky podepsanými oběma zástupci ve věcech smluvních. 
 

2. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků Občanským 

zákoníkem a předpisy souvisejícími. 
 

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po  

1 výtisku. Na znamení souhlasu s obsahem smlouvy připojují její účastníci své podpisy. 

 
 

V Pardubicích dne: 

 

 

 

 

….....................................................               …...............................................…………                                                                                

             Ing. Aleš Kopecký                                                  Radka Ministrová         

 místopředseda představenstva a.s.                                              starostka obce Spojil 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. O – Spojil/2019 
 

Ceník prací a služeb pro kalendářní rok 2019 
        Jednotka cena za jed. v Kč  

Likvidace odpadu:        (bez DPH) 
 

- likvidace odpadu 20 03 07 vč. evidence   t   1546,00 

  (k cenám se připočítává místní poplatek 500,- Kč/t – nepodléhá DPH) 

- likvidace 17 01 07 vč. evidence    t   460,00 

- likvidace odpadu rostlinného původu – tráva 20 02 01 t   235,00 

- likvidace odpadu rostlinného původu – větve 20 02 01 t   395,00  

- likvidace stav. materiálů obs. azbest 17 06 05 (N)  t   4226,00 

- likvidace izol. materiálů obs. nebezp.látky 17 06 04 (O) t   4226,00 

- likvidace kovů 20 01 40 a 17 04 05  vč. evidence  t   0,00 
  

výše uvedené ceny zahrnují náklady na dopravu 

 

Ceník likvidace odpadů katagorie „nebezpečný“ 
          

Katalogové číslo                       druh odpadu    Kč/kg     
 

150202  Absorpční činidla, filtrační materiály, sorbenty 12,50 

160107  Olejové filtry      7,00 

160113  Brzdová kapalina     8,50 

160601  Olověný akumulátor     0,00 

200113  Rozpouštědla      17,10 

200114  Kyseliny      12,20 

200115  Zásady       13,00 

200117  Fotochemikálie     13,50 

200119  Pesticidy      17,00 

200126  Olej, tuk      7,20 

200127  Barvy, lepidla, pryskyřice    13,10 

200129  Detergenty      11,00 

200132  Léčiva       17,00 
    

*) Pozn. Pokud budou označené druhy odpadů kompletní, mohou být po dohodě  

s poskytovatelem převzaty v rámci zpětného odběru elektrozařízení zdarma. 
 

 

V Pardubicích dne: 

 

 

….....................................................               …...............................................…………                                                                                

             Ing. Aleš Kopecký                                                  Radka Ministrová         

 místopředseda představenstva a.s.                                              starostka obce Spojil 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. O – Spojil/2019 
 

Na separačním dvoře v Dražkovicích mohou občané obce Spojil ukládat bezplatně 

níže uvedené druhy odpadů kategorie „O“ (ostatní) i „N“(nebezpečný) mimo stavební suti a 

eternitu v množství max. 300 kg na osobu měsíčně. Limitní množství pro uložení stavební suti 

je 200 kg na nemovitost měsíčně. Eternit lze odevzdat maximálně v množství 50 kg na 

nemovitost měsíčně. Občan je povinen se prokázat při předávání odpadu obsluze separačního 

dvora občanským průkazem s místem trvalého bydliště v obci Spojil. Jméno občana, adresa, 

množství a druh uloženého odpadu bude zaznamenán v provozní evidenci. Tato evidence 

bude podkladem k fakturaci. Provoz separačního dvora se řídí provozním řádem, který je 

uložen u obsluhy dvora. Občané obce Spojil ukládající odpad na separačním dvoře se budou 

řídit pokyny obsluhy a tímto provozním řádem. Na separačním dvoře je zakázáno odkládat 

odpad z podnikatelské činnosti. 
 

Kategorie „O“     Kategorie „N“ 

           - sorbenty, filtrační materiály 

- ostatní objemný odpad - olejové filtry 

- kompostovatelný odpadu (větve, zeleň..) - brzdová kapalina 

- stavební suť - textil znečištěný nebezp. látkami 

- izolační materiály - rozpouštědla 

- kovy - kyseliny 

  - hydroxidy 

  - fotochemikálie 

  - pesticidy 

  - olej, tuk 

  - barvy, lepidla, pryskyřice 

  - detergenty, odmašťovací přípravky 

  - izolační materiály obs.azbest  

 

 

 

Otevírací  doba: 

 
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek   6,30 – 15,00 hodin 
Středa      6,30 – 17,00 hodin 
 
V případě, že na otevírací den separačního dvora připadne státní svátek nebo den pracovního 
volna, bude separační dvůr uzavřen. 

 

V Pardubicích dne: 

 

 

 

 

 

 

….....................................................               …...............................................…………                                                                                

             Ing. Aleš Kopecký                                                  Radka Ministrová         

 místopředseda představenstva a.s.                                               starostka obce Spojil 


