Smlouva o úhradě při nakládání s komunálním odpadem
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená ve smyslu ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů (dále jen zákon o odpadech) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

Obcí Jenštejn
9. května 60, 25073 Jenštejn
IČ: 00240249
na straně jedné, (dále jen „Obec“)
a

objednatelem:
jméno a příjmení:

datum narození:

ulice:

čp.:

tel.:

obec:
na straně druhé,
takto:
Článek 1.
Předmětem této Smlouvy je závazek objednatele
zaplatit Obci úhradu za shromažďování, sběr,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů z výše uvedeného objektu dle § 17 odst. 6
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů (dále zákon o odpadech)
a obecně závazné vyhlášky Obce (dále jen „OZV“).

Článek 2.

Výše úhrady je stanovena podle předpokládaných
oprávněných nákladů Obce vyplývajících z režimu
nakládání s odpadem podle počtu, objemu a
frekvence obsluhy sběrných nádob. Úhrada
zahrnuje:
- svoz a likvidaci zbytkového komunálního odpadu;
- využití kontejnerů na separovaný sběr papíru,
skla, plastů a kovů, které jsou rozmístěny po obci;
- svoz a likvidaci biologicky rozložitelného
komunálního odpadu.

Výše úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce Jenštejn v Kč za rok
Typ nádoby
Nádoba na směsný
komunální odpad,
nádoba o obj. 120 l.
Nádoba na biologicky
rozložitelný komun.
odpad nádoba 120 l.
(jaro – podzim)

Frekvence obsluhy sběrných nádob
1x za 14 dní
1x za týden
1800

2500

600

x

Počet nádob

Objednatel souhlasí s tím, že výše úhrady na následující roky bude stanovena usnesením Zastupitelstva obce
Jenštejn a oznámena výpisem přijatých usnesení.

Článek 3. Způsob úhrady
Úhrady budou prováděny převodem na účet obce
nebo přes platební terminál v kanceláři obce nebo
poštovní poukázkou. Splatnost poplatku je

stanovena na poslední den měsíce února
v příslušném kalendářním roce, přičemž v případě
platby převodem na účet se úhradou poplatku
rozumí připsání dané částky na účet Obce.

Objednatel bere na vědomí, že pokud včas
nezaplatí výše stanovenou úhradu, bude svoz
odpadů z jeho objektu zastaven. Tím není dotčeno
právo požadovat zákonné úroky z prodlení.

Článek 4. Ostatní ujednání
1.

Objednatel obdrží spolu s touto
Smlouvou od obce Jenštejn samolepku, kterou si je
povinen nalepit na každou sběrnou nádobu.
2.
Objednatel či uživatel objektu je
povinen dodržovat zákon o odpadech a OZV Obce.
3.
Sběrné nádoby neoznačené nebo
označené jinak nebudou vysypány.
4.
Řádně označenou sběrnou nádobu
přistaví objednatel či uživatel objektu večer před
svozem na okraj příjezdové komunikace.

Článek 5. Ustanovení společná a
závěrečná
1.
Tato Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu obou
stran. Smlouva též zaniká v případě, že Obec změní
systém nakládání s odpadem a/nebo stanoví např.
místní poplatek.
2.
Změny a doplňky k této Smlouvě lze
provádět pouze písemně po dohodě obou
smluvních stan. Obec je oprávněna zpracovávat
osobní údaje poskytnuté v této Smlouvě za účelem
zajištění plnění této Smlouvy.
3.
Smlouvu
lze
zrušit
výpovědí
s šestiměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba
počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení výpovědi.
.

V Jenštejně dne: ……………..

V Jenštejně dne:_ ……………..

Za obec Jenštejn:

Za objednatele:
Jméno a příjmení: _____________________

Norbert Hlaváček
starosta

Adresa TP: ___________________________
_____________________________________

razítko:

_____________________________________

podpis: _____________________________

podpis: _____________________________

