
Smlouva č. ………… 
o odstraňování komunálního odpadu uzavřená v souladu s ustanoveními Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů 
            
Obstaravatel:  Technické služby Třebechovice p.O.,  Heldovo náměstí 528 
                           503 46 Třebechovice p.O.,  
                             IČO :  68212135,    DIČ: CZ 68212135 

bankovní spojení :  KB Hradec Králové, č.ú.  :  107- 4376200287/0100 
zastoupené : Ing. Richardem Nádvorníkem – ředitelem TS 
tel.:   495 592 129           

                          
                                                                            a 
 
Objednavatel:  Jméno : ……………… ………………………….…… tel: ………. 
 
                  Ulice :  ……… …………………………….……...…  č.p.: ………………… 
 

Obec: ………………………………………………………… PSČ…..…………                                                            
 

Pokud majitel nebydlí na uvedené adrese, složenku zaslat na : 
   

Ulice :  …………………………………………….……...…  č.p.: ……………………… 
 

Obec: ………………………………………………………… PSČ:  .……………………                                                            
 
uzavírají níže uvedeného dne , měsíce a roku tuto  smlouvu. 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že jejich právní vztah, týkající se odstraňování komunálního odpadu (dále jen 
KO) se bude řídit ustanoveními Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně platných vyhlášek města pro 
odstraňování KO. Ostatní náležitosti této smlouvy, pokud není uvedeno jinak, se řídí občanským zákoníkem ve znění 
pozdějších předpisů. 

II. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této  smlouvy je pravidelný svoz a odstraňování veškerého KO z výše uvedeného objektu, který vzniká od 
fyzických osob s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, 
prostřednictvím oprávněné osoby, popř. jiných pracovníků obstaravatele v souladu s platnými zákony a obecně 
závaznými vyhláškami. Svoz bude prováděn v rozsahu  dle touto smlouvou sjednaného požadavku objednatele a to 
popelnic 110 a 120  litrů nebo kontejnerů BOBR 1100 litrů.  
 

III. 
Druhy svozu 

Druh svozu Počet 
svozů  / rok 

Označení   
( nálepka ) 

K úhradě cena 
za rok v Kč 

s DPH * 

Počet nádob 

Celoroční 52 zelená 4 450,-  
Kombinovaný 41 červená 3 500,-  
Poloviční 26 žlutá 2 500,-  
Měsíční 13 modrá   1 300,-  
Dvouměsíční 6 fialová  600,-  
 
Kontejner 1100 litrů „BOBR“ 

Druh svozu Počet 
svozů  / rok 

Označení   
( nálepka ) 

K úhradě cena 
za rok v Kč 

s DPH * 

Počet nádob 

Celoroční 52 zelená 30 700,-  
Poloviční 26 žlutá 15 350,-  
* cena je uvedena včetně příslušné platné sazby DPH 
 

 
 
 
 
 



IV. 
Cenová ujednání 

 
 

1. Cena bude obstaravatelem účtována za požadovaný druh svozu a počet nádob, a to na základě zaslané 
složenky s výši částky k úhradě za objednaný svoz KO. Druh svozu lze zvolit dle usnesení Rady města 
č.6/111-2003, kterým  Rada města stanovila minimální hranici četnosti svozu komunálního odpadu dle počtu 
osob v domácnosti: 

        - 1       osoba……………. minimální  počet svozů      7 ročně ………  1 x  za 2 měsíce 
-  2 - 3 osoby……………  minimální  počet svozů    13 ročně ………   1x za měsíc 
-  4 – 6 osob  ……………..minimální počet svozů     26 ročně………   1 x za 14 dní 
-  7 – 8 osob  ……………..minimální počet svozů     41 ročně………   1 x za týden v zimě 

                                                                                                                                 1x za 14 dní v létě 
                

Splatnost složenky je do 31. března běžného roku. Tato cena, viz výše uvedená tabulka, může být upravena  
jen  na základě meziročního růstu nákladů města na odstraňování odpadů. Cena je uvedena včetně příslušné 
platné sazby DPH, protože se Technické služby staly s účinností od  1.4. 2009 plátcem DPH. Den 
uskutečnění zdanitelného plnění je 1.1.příslušného roku nebo den účinnosti smlouvy. 

              Úhradu může zaplatit na základě prohlášení , které je uvedeno v článku V. této smlouvy: 
a) společný zástupce domácnosti 
b) vlastník nebo správce rodinného nebo bytového domu, případně jiné nemovitosti 

 
2. V případě uzavření dodatku  nebo při jejím zrušení v průběhu roku, uhradí objednavatel jen poměrnou část 

na základě ohlášení změny a to do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
 

3. V případě prodlení objednavatele se zaplacením úhrady za svoz, sjednané podle této smlouvy, delším než 15  
 dní po splatnosti úhrady, může být obstaravatelem vyměřena smluvní pokuta ve výši 50% dlužné částky, 
nejméně však 130,-Kč. 
 
 

V. 
Prohlášení společného zástupce k placení úhrad za svoz a odstraňování komunálního odpadu 

Objednavatel tímto prohlašuje, že uzavřel tuto smlouvu a zároveň uhradí požadovanou částku ve smyslu této smlouvy  
jako  společný  zástupce níže uvedených poplatníků: 
 
 

Jméno a příjmení Datum narození Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p.) 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

  

   

   

   

   

   

                                                     



 
                                                                                            VI. 

Ostatní ujednání 
1. Objednavatel vlastní, nebo má pronajatu odpovídající nádobu(y)  na ukládání komunálního odpadu. 
2. Objednavatel obdrží spolu s potvrzenou smlouvou na svoz KO samolepku dle zvoleného druhu svozu v 

příslušné barvě, kterou si nalepí dle návodu na svoji nádobu.  Samolepka se vydává zdarma. 
3. Nádoby neoznačené nebo označené neplatnými samolepkami nebudou vyváženy. 
4. Řádně označenou nádobu přistaví objednatel večer přede dnem svozu nebo brzo ráno v den svozu na 

okraj příjezdové  komunikace  v termínech dle svozového kalendáře, který objednavatel obdrží spolu 
s potvrzenou smlouvou. 

5. Plná nádoba nesmí při přistavení vážit více než 60 kg a víko musí být zavřeno. 
6. Objednavatel může využívat služby sběrného dvoru v Třebechovicích pod Orebem. 
7. Objednavatel může zároveň využívat sítě mobilních kontejnerů na tříděný odpad. 

 
 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva se uzavírá  na dobu neurčitou. 
2. Případné spory se smluvní strany zavazují řešit především dohodou. Pokud v této smlouvě není 

stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 
3. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze formou  písemnou, které odsouhlasí obě 

smluvní strany.  
4. Smlouva nabývá platnosti po jejím uzavření smluvními stranami, účinnosti nabývá počínaje dnem  

……… Smlouva se vystavuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Zánik této smlouvy může nastat výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou nebo po dohodě obou stran 
 okamžitě. V případě neplnění platebních podmínek objednavatelem je obstaravatel oprávněn zrušit 
smlouvu s okamžitou platností. 

6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a že smlouva byla sepsána podle 
jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz  toho připojují své podpisy. 

   

 
 
V Třebechovicích p.O. dne                                                                                    Účinnost  od:  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 …………………………………                                                   …………………………… 
         Ing. Richard Nádvorník 
                 ředitel TS 

 


