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SMLOUVA

A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
NA

O PŘEVODU ODPADU DO VLASTNICTVÍ
OPRÁVNĚNÉ OSOBY V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
ÚZEMÍ OBCE A MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Smluvní strany:

RUMPOLD-P s.r.o., lČ: 61778516
se sídlem: Čs. armády 29, 261 01 Příbram
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 312359
provozovna: Sušice se sídlem: Nová 240, 342 01 Sušice
zastoupená: ve věcech smluvních:

ve věcech obchodních:
ve věcech technických: V

DIČ: CZ61778516 lČZ: CZP00374 - Nová 240, Sušice
Bank. Spojeni: Raiffeisenbank a.s. lČZ: CZP00162 - Strakonická Horažd'ovice
Tel./Fax:376 520 519, 376 523 060 Číslo účtu: 5030012072/5500
E-mail: susice@rumpold.cz

jako zhotovitel na straně jedné
a

Obec Babylon,
se sídlem:
Zastoupená:
DIČ:
Bank. spojeni:
Tel./Fax:
E-mail:

lČ: 00572551
Babylon 27, 344 01 Domažlice
ve věcech smluvnich: Pavlem Bambáskem - starostou obce
CZ00572551
Česká spořitelna a.s. äsio účtu: 762082399/0800
Tel: 379 793 275 Mobil 724 287 936, 607 536 906, 724 857 661
info@baby|on-obec.cz , starosta@baby|on-oDec.cz , m.pitipacova@seznam.cz

jako objednatel na straně druhé

uzavÍrajÍ niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku
v platném znění tuto:

smlouvu o převodu odpadu do vlastnictví a poskytnuti služeb oprávněné osoby v oblasti nakládáni s odpady na
území obce a mistnich části

Preambule

1. Objednatel je podle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktuálním znění (dále jen ,,zákon")
původcem odpadů vznikajících na území obce z činnosti fyzických osob, neboť' původcem odpadů je obec od
okamžiku, kdy nepodnikajici fyzická osoba odpad odloži na místě k tomu určeném a obec se současně stane
vlastníkem tohoto odpadu.

2. Zhotovitel je oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. y) zákona, je právnickou osobou podnikajÍcÍ
zejména v oblasti nakládáni s odpady a nakládáni s nebezpečnými odpady. Zhotovitel splňuje všechny předpoklady
stanovené pro osobu oprávněnou k převzetí odpadů ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona. V souladu s tímto
ustanovením je k převzetí odpadu do svého vlastnictví oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba
oprávněná k podnikáni, která je provozovatelem zařÍzení k využití nebo k odstraněni nebo ke sběru nebo k výkupu



určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízeni podle § 14 odst. 2 zákona nebo
provozovatelem zařízeni podle § 33b odst. 1 písm. b) zákona.

3. Zhotovitel prohlašuje, že objednateli řádně prokázal, že je oprávněn k převzetí odpadů ve smyslu výše uvedeného
ustanoveni zákona a objednatel toto výslovně potvrzuje.

Předmět smlouvy

Předmětem plněni podle této smlouvy je převod odpadu označeného podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů,
jako:

20 01 25 - jedlý olej a tuk - kategorie komunálni odpady (odpady z domácnosti a podobné živnostenské,
průmyslové odpady a dopady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru

do vlastnictví zhotovitele, jako osoby oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona. K převodu vlastnického práva
k předmětnému odpadu na zhotovitele dochází okamžikem jeho převzetí zhotovitelem. Zhotovitel s takto převzatým
odpadem dále naloží v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy v oblasti nakládáni s
odpady, tedy zejména zajisti jeho další využ ivání či odstranění.

V plněni poskytovaném na základě této smlouvy není obsažen pronájem sběrných nádob.

Dojednané převody (svozy) odpadů podle této smlouvy jsou sjednány od 1. 1. 2020 (datum zahájeni plněni).

0

Podrobnosti poskytnuti plněni zhotovitelem

1. Objednatel objednává převzetí odpadu, jeho odvoz a následné zajištěni využití či zneškodněni tohoto odpadu
zhotovitelem jakožto oprávněnou osobou ze sběrných nádob umístěných na území obce Babylon a poskytováni
služeb stlm spojených. Četnost vývozu stanovuje zhotovitel operativně, aby nedocházelo
k přeplňováni nádob. Přesné umístěni sběrných nádob, jejichž vyprazdňováni bude zhotovitel zajišt'ovat, objednatel
sdělí zhotoviteli písemně s dostatečným předstihem před prvním plánovaným svozem na základě této smlouvy.

2. Okamžikem převzetí odpadu je fýzické umístěni odpadu do nákladového prostoru vozidla, resp. zahájeni manipulace
se sběrnou nádobou, nastane-li dřive než fyzické umístěni odpadu do nákladového prostoru vozidla

3. V případě potřeby změny systému svozu odpadů se zhotovitel a objednatel dohodnou v minimálně dvoutýdenním
předstihu před zavedením změny. Změna bude sjednána elektronickou poštou.

4. Objednatel touto smlouvou pověřuje zhotovitele, aby na území obce a místních části za něj vykonával práva
a povinnosti stanovené pro obec jako původce odpadu zákonem, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v této
smlouvě.

5. Pokud bude zhotovitelem zjištěno, že do sběrné nádoby byly uloženy předměty nebo materiál, který
do ni nepatři, např. do nádoby bude vložen kovový šrot, stavební odpad, dřevo, tekuté a mokré odpady, popel, jedy a
jejich obaly, toxické a infekční látky, rozměrné odpady, které zůstávají v nádobě viset apod.,
je zhotovitel oprávněn plněni neposkytnout, takovou nádobu nechat nevyprázdněnou a oznámit objednateli
z jakého důvodu se tak stalo. Náhradní způsob převodu odpadu zhotovitel projedná s objednatelem.

Ill.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zajistit plněni podle této smlouvy spočÍvajici v převzetí odpadních potravinových olejů
a tuků, tj. sběr svoz a odstraňováni odpadů a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem,
ostatními obecně závaznými právními předpisy, obecně závaznou vyhláškou obce o nakládání s odpady, plánem
odpadového hospodářství obce a touto smbuvou.



2. Zhotovitel je pQviňen řídit se pokyny objednatele. Pokud však shledá tyto pokyny nevhodnými, je povinen
na tuto skutečnost objednatele neprodleně písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá
za připadnou vzniklou škodu. Pokud bude objednatel na nevhodném pokynu trvat, nese odpovědnost
za připadnou vzniklou škodu objednatel.

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele poskytnout další informace o zajišt'ovaných službách a umožnit
objednateli průběžnou kontrolu odvozu odpadů, následného využiti či zneškodněni odpadu, převzatého zhotovitelem
od objednatele, a kontrolu plněni smlouvy. zjisti-li objednatel, že plněni je prováděno zhotovitelem v rozporu s touto
smlouvou, vyzve písemně zhotovitele k odstraněni zjištěných nedostatků v přiměřené lhůtě, kterou zhotoviteli urči.

4. Zhotovitel je povinen zajišt'ovat převzetí a svoz odpadních potravinových olejů a tuků z určených míst
a stanovišť'. Zhotovitel převezme odpadni potravinové oleje a tuky ze všech svozových nádob nacházejících se na
určených místech a stanovištích a tyto budou vyprazdňovány bez ohledu na jejich naplněnost. Zhotovitel nebude
přebírat jiný druh odpadu, který bude uložený mimo sběrné nádoby na sběrných místech.

5. Zhotovitel zajisti, aby při svozu v místě nakládky odpadních potravinových olejů a tuků ze sběrných nádob
do vozidla, nedošlo ze strany zhotovitele ke znečištěni okdi odpadem z těchto nádob. zajisti,
aby se bezprostředně po svozu v místech vyprazdňovaných sběrných nádob (veřejné prostranství, komunikace)
nenacházely žádné zbytky odpadních potravinových olejů a tuků z vyprázdněných nádob. Pokud dojde při nakládce
odpadu ke znečištěni, zhotovitel neprodleně na vlastní náklady zajisti odstraněni takových nečistot z trasy přesunu od
sběrné nádoby do místa nakládky.

6. Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy zabránit vzniku škod, které by svoji činnosti mohl způsobit objednateli nebo
jiné třetí osobě. V případě vzniku škody, která je prokazatelně způsobena zhotovitelem, je zhotovitel povinen tuto
škodu neprodleně na vlastni náklady odstranit, pokud se s poškozeným nedohodne na finanční náhradě škody.

7. Zhotovitel je povinen neprodleně upozornit objednatele na poškozené sběrné nádoby. V případě poškozenI sběrné
nádoby ze strany zhotovitele, zajisti zhotov|te| na své náklady její opravu či výměnu.

lV.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen spo|upúsobit při zajišt'ováni činnosti zhotovitele na správním území obce a poskytovat
zhotoviteli včas informace nezbytné pro poskytováni plněni podle této smlouvy.

2. Dopravním značením a jinými opatřeními je objednatel povinen vytvořit zhotoviteli předpoklady k volnému přístupu do
mist, kde jsou umístěny svozové nádoby určené k vyprázdněni, případně pro svoz v souladu s dohodnutou rajonizaci
svozu pro obec.

3. V případě nepřístupnosti některých svozových mist připravovanými opatřeními, která podléhají schválení obce
(uzavírka komunikace, stavební činnost apod.), je objednatel povinen informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu
a zajistit, aby sběrné nádoby byly umístěny na dohodnutém přístupném místě či dohodnout se zhotovitelem náhradní
řešeni svozu v daném místě.

4. V případě přeňstěni sběrné nádoby je objednatel povinen upozornit na změnu všechny uživatele sběrné nádoby.
5. Objednatel je povinen informovat všechny uživatele sběrných nádob, jaký odpad jsou povinni do určené svozové

nádoby ukládat, a to ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 93/2016 Sb., o
katalogu odpadů v platném znění. Při porušení této povinnosti objednatel odpovídá zhotoviteli za škodu, která mu
v důsledku toho vznikne.

6. V případě pronájmu sběrové nádoby je objednatel povinen se o ni řádně starat a po ukončeni platnosti smlouvy ji vrátit
zpět zhotoviteli ve stavu odpovidajicÍmu stáři a opotřebeni. V případě ztráty nádoby, jejího zničení či poškozeni
způsobeném špatným zacházením ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli v případě ztráty či
zničeni zůstatkovou hodnotu této nádoby, v případě poškozeni náklady potřebné na její opravu.



V.
Cena za poskytované plněni a podmínky platby

1. Cena za poskytnuté plněni podle smlouvy v rozsahu článku l. a ||. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran
ve smyslu § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách.

Odstraněni (tj. svoz, manipulace a zneškodněni) odpadních potravinových olejů a tuků:
Zdarma

2. Fakturace bude zhotovitelem prováděna lx měsíčně. Částka bude účtována podle skutečného množství a druhú
svezených odpadů na základě evidence zhotovitele

3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je platná od 1. 1. 2020. Pro každé další období, vždy v trvání jednoho
kalendářního roku, bude cena stanovena písemným dodatkem k této smlouvě, uzavřeným nejpozději do 31. ledna
daného kalendářního roku, podepsaným oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn sjednanou cenu
jednostranně zvýšit, a to vždy od 1. 1. každého nás|edujÍcÍho ka|endářnjho roku o částku odpovÍdajici miře inflace,
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za předchozí rok v procentech, kterou vyhlási
či zveřejni příslušný orgán statistiky České republiky. Objednatel je povinen toto navýšeni ceny přijmout. Objednatel
se zavazuje, že mimo změny ceny v návaznosti na miru in¶ace, projedná změnu ceny v případě podstatných změn
rozhodujicich položek jejich nákladů nebo změnou poplatků za sk|ádkováni. Návrh zhotovitele na změnu ceny a její
zdůvodněni, včetně kalkulace, zhotovitel předloží objednateli, který je povinen návrh posoudit a rozhodnout o jejím
schváleni či neschváleni. Neschváli4i objednatel novou výši ceny dle předchozí věty, nejpozději do 31. 1. daného
ka|endářního roku, je zhotovitel oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty

VI.
Sankce, smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn, v případě opakovaného porušeni a neplněni povinnosti uvedených v článku Ill. zhotovitelem,
u kterých zhotovitel neprokáže objektivní překážky, a na jejichž porušeni či neplněni byl zhotovitel písemně upozorněn
a nezjednal v přiměřené nezbytně nutné lhůtě nápravu, zajistit si jejich splněni jiným způsobem, a to na náklady
zhotovitele. Objednatel je dále v takovém případě oprávněn tuto smlouvu vypovědět, a to s 1 měsíční výpovědní
lhůtou, běžící od prvního dne měsíce nás|edljjÍcÍho po měsíci, ve kterém byla výpověď' zhotoviteli doručena.

2. Zhotovitel je oprávněn v případě opakovaného porušeni a neplněni povinnosti uvedených v článku lV. objednatelem,
u kterých objednatel neprokáže objektivní překážky, na jejichž porušeni či neplněni byl objednatel písemně upozorněn
a nezjednal v přiměřené nezbytně nutné lhůtě nápravu, zajistit si jejich splněni jiným vhodným způsobem, a to na
náklady objednatele.

3. Ujednáni v odst. 1 a 2. tohoto článku se nevztahuji zejména na případy neplněni z důvodů nesjízdnosti a
neprůjezdnosti komunikace pro svozovou techniku, z důvodů nesprávně zaparkovaných automobilů, vlivů
způsobenými vyšší moci, pokud na tuto skutečnost zhotovitel či objednatel druhou smluvní stranu neprodleně
upozorní. Náhradní plněni bude poskytnuto po odpadnutí této překážky dle dohody s objednatelem a na jeho náklady.

4. V případě, že nebude objednatelem řádně a včas uhrazena faktura, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplaceni. Smluvní pokuta je splatná do
14 dnů ode dne doručeni výzvy k zaplaceni.

VII.
Doba trvání a možnosti ukončeni smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran k sjednanému datu.
3. Tuto smlouvu každá ze smluvních stran může vypovědět písemnou výpovědi v šestiměsični výpovědní lhůtě, která se

počne běžet prvním dnem kalendářniho měsíce následujiciho po dni doručeni výpovědi druhé smluvní straně.



4. V případě, že objednatel neuhradí včas a řádně jakoukoli fakturu, vystavenou zhotovitelem, či bude vůči objednateli
zahájeno insolvenčni řízeni, zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět bez sjednané výpovědní lhůty,
avšak nejpozději do splněni povinnosti ze strany objednatele. Smlouva pak konči k poslednímu dni měsíce, ve kterém
byla výpověď' doručena.

5. Za doručeni písemnosti - výpovědi smlouvy podle této smlouvy se považuje i vráceni doporučené zásilky poštou
odesi|ate|i s vyznačením např., že adresát si zásilku nevyzvedl, odmítl převzít, nebo adresát nezastižen.

6. Ukončeni platnosti smlouvy nikterak neovlivňuje povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli za již poskytnuté plněni.

VIII,
Závěrečná ustanoveni

1. Smluvní strany prohlašuji, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i způsobilost ke
všem souvisejícim právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena.

2. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky, které budou číslovány a podepsány oběma smluvními stranami.

3. Stane-li se jakékoli ustanovení této smlouvy neplatné či nevynutitelné, zůstávají zbývající ustanoveni této smlouvy
platná a účinná. V tomto případě smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě nezbytný k tomu, aby v zákonných
mezích byly zachovány či dosaženy účinky co nejvíce odpovÍdajÍcÍ zamýšleným účinkům neplatného či
nevynutitelného ustanoveni.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom.

5. Smluvní strany výslovně souh|así s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezeni, včetně všech případných
osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálních webových stránkách obce Babylon a to včetně
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany proh|ašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udäuji svoleni k jejich užiti a zveřejnění bez stanoveni
jakýchkoli dalších podmínek.

6. Po přečteni této smlouvy její účastnici prohlašuji, že smlouva byla sepsána podle jejich svobodné vůle, jejímu obsahu
porozuměli, s obsahem smlouvy souh|asi a na důkaz tuto smlouvu dnešního dne podepisují.

V Sušici dne: /9 /Z . &19

Za zhotovitele, RUMPOLD-P s.r.o.
RUMPOLD - ps.'.o.
Čs, armády 29, 261 01 př[br8m

|./Fax: 376 523 060 G)
78516, OlČ: CZ6177851.3

Ředitel provozovny Sušice

V Babyloně dne: 16. 12. 2019

Za objednatele, obec Babylon

,/k:ve| Bambásek

Starosta obce


