SMLOUVA
o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
od fyzických osob
Obec Třebichovice
se sídlem Třebichovice 89, 273 06 Libušín
IČ: 00235016
zastoupená Markétou Jehličkovou, starostkou obce
Tel.: 312 672 216
E-mail: obectrebichovice@seznam.cz
(dále jen obec) na straně jedné
a
Jméno a příjmení:

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

Tel.:

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

Datum narození:

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

E-mail:

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

Adresa nemovitosti:

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

Kontaktní adresa:

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

(dále jako fyzická osoba) na straně druhé
uzavírají v souladu s §17, odst. 5 zákona č 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
(dále jen zákon), tuto
smlouvu o úhradě za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
od fyzických osob

1.

1.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

I.
Úvodní ustanovení
Obec stanovila Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015 ze dne 30. 3. 2015 (dále jen vyhláška) systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na svém katastrálním území (dále jen systém).
II.
Předmět smlouvy
Obec se zavazuje pro fyzickou osobu zajistit provozování systému a fyzická osoba se zavazuje platit za provozování systému obci úhradu
ve výši a způsobem stanoveným touto smlouvou.
III.
Úhrada
Výši úhrady za systém stanoví zastupitelstvo obce vždy nejpozději do konce předchozího roku s platností od začátku roku následujícího.
Její výše je uvedena v Příloze č. 1 k této smlouvě.
Výše úhrady pro následující kalendářní roky stanoví zastupitelstvo obce aktualizovanou Přílohou č. 1 ke smlouvě na základě návrhu ceny
svozové firmy pro další kalendářní rok.
Úhrada za směsný komunální odpad se provádí jednorázově nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 31. 1. a do 30. 6. příslušného kalendářního roku a to v hotovosti v sídle OÚ Třebichovice v pokladních
hodinách.
Úhrada za BIOodpad se provádí jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku a to v hotovosti v sídle OÚ Třebichovice
v pokladních hodinách.
V případě, kdy se fyzická osoba přistěhuje do obce a začne využívat systém, se výše úhrady stanoví jako 1/12 výše roční úhrady
násobeno počtem zbývajících měsíců do konce kalendářního roku.
Fyzická osoba bere na vědomí, že pokud nezaplatí úhrady včas a ve správné výši, bude svoz odpadů zastaven.
IV.
Známky

1.
2.

Známky – samolepky pro jednotlivé velikosti nádob a interval svozu jsou distribuovány na Obecním úřadě Třebichovice.
Fyzická osoba vylepí novou známku na přední straně nádoby a starou známku odstraní. Nádoby (popelnice) neoznačené nebo označené
jinak nebudou vysypány.

3.

Fyzická osoba požaduje tento počet známek (samolepek):

Druh služby

Typ nádoby

Počet
Počet
Typ nádoby
kusů
kusů

týdenní svoz

120 l

240 l

čtrnáctidenní svoz

120 l

240 l

měsíční svoz

120 l

240 l

kombinovaný svoz

120 l

240 l

+ jednorázový svoz

120 l, pytel

240 l

Druh služby

BIO mini
BIO MAXI

Typ nádoby

Počet
kusů

140 l
240 l

V.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

4.
5.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu.
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nich každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a rušit písemnou formou. Se změnou a doplněním musí souhlasit obě smluvní strany. Ke zrušení
smlouvy dojde na základě jednostranného právního úkonu ze strany obce zrušením obecně závazné vyhlášky, nebo ze strany fyzické
osoby ukončením využívání systému z důvodu odstěhování.
Fyzická osoba, která tuto smlouvu uzavírá jménem smluvní strany, tímto prohlašuje, že je plně oprávněna k platnému uzavření této
smlouvy.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Ve Třebichovicích dne
Za obec

Za fyzickou osobu

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

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

Markéta Jehličková, starostka

Příloha č. 1: Úhrada za zapojení do systému pro kalendářní rok 2016
CENÍK úhrad za likvidaci směsného komunálního odpadu pro rok 2016
Cena
Počet
Druh služby
Typ nádoby
celkem
svozů/rok
vč. DPH
týdenní svoz

120 l

52

1 734

čtrnáctidenní svoz

120 l

26

1 074

měsíční svoz

120 l

12

648

kombinovaný svoz

120 l

39

1 572

jednorázový svoz

120 l, pytel

1

54

Typ nádoby

Počet
svozů/rok

Cena
celkem
vč. DPH

BIO mini

140 l

14

748

BIO MAXI

240 l

14

964

Poznámka

ZIMA 1x týdně, LÉTO 1x14 dní

CENÍK úhrad za likvidaci BIOodpadu pro rok 2016
Druh služby

Poznámka
cena obsahuje nájem nádoby,
svoz a zpracování BIO

Pozn.: u nádob 240 l je cena za známku dvojnásobná; pytel může být jakýkoli, popř. lze zakoupit pytle AVE na OÚ.

