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Smlouva o využití sběrného dvora ve Vedrovicích  

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito smluvními stranami: 

 

Obec Vedrovice 

se sídlem Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova 

IČ: 00282693,  

zástupce Richardem Janderka, starosta obce 

poskytovatel - na straně jedné  

 

a 

 

Obec Jezeřany-Maršovice  

se sídlem Jezeřany-Maršovice 1, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova 

IČ: 00292931 
zástupce  Ing. Petr Slavík, starosta obce  

 

objednatel - na straně druhé  

 

 

Článek I.  

Úvodní ujednání 

 

1.1 Obec Vedrovice je vlastníkem sběrného dvora umístěného na pozemku parc. č. 3022/1 a parc. 

č. 3019 v k.ú. Vedrovice (dále jen areál sběrného dvora). Sběrným dvorem je prostor určený 

pro odkládání využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu, objemného a 

stavebního odpadu občanů obce Vedrovice a obce Jezeřany-Maršovice.  

 

1.2 Obec Vedrovice prohlašuje, že v červenci 2019 vydala provozní řád sběrného dvora odpadů, 

jenž je schválen rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který tvoří přílohu k této 

smlouvě a je její nedílnou součástí.   

 

1.3 Obec Vedrovice prohlašuje, že dne 30.8.2007 uzavřela se společností SUEZ Využití zdrojů 

a.s., IČ: 25638955 Smlouvu o sběru, svozu a odstraňování odpadu č. 104102666, na základě 

které se SUEZ Využití zdrojů a.s. zavázala odebírat od obce Vedrovice odpady. 

 

 

                                                              Článek II. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

2.1     Poskytovatel se zavazuje od občanů, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v obci Jezeřany-

Maršovice odebírat, ukládat a dále zpracovávat výlučně jen níže uvedené odpady v areálu 

sběrného dvora ve Vedrovicích: 

 

Katalogové 
číslo 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

020108 Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky N 

020109 Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 020108 O 

070213 Plastový obal O 

130110* Nechlorované hydraulické minerální oleje N 

130111* Jiné hydraulické oleje N 

130205* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N 

130208* Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 
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140603* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

150103 Dřevěný obal O 

150104 Kovový obal O 

150105 Kompozitní obal O 

150106 Směsné obaly O 

150107 Skleněné obaly O 

150109 Textilní obaly O 

150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 

150202* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), 
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

160103 Pneumatiky O 

160107* Olejové filtry N 

160113* Brzdové kapaliny N 

160114* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky  N 

160601* Olověné akumulátory N 

160602* Nikl-kadmiový akumulátory  N 

160604 Alkalické baterie O 

160605 Jiné baterie a akumulátory  O 

170101 Beton O 

170102 Cihly O 

170103  Tašky a keramické výrobky O 

170107 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 
17 01 06 

O 

170201 Dřevo O 

170202 Sklo O 

170203 Plasty O 

170401 Měď, bronz, mosaz  O 

170402 Hliník O 

170403 Olovo O 

170404 Zinek O 

170405 Železo a ocel O 

170406 Cín O 

170407 Směsné kovy O 

200101 Papír a lepenka O 

200102 Sklo O 

200110 Oděvy O 

200111 Textilní materiály O 

200113* Rozpouštědla N 

200117* Fotochemikálie N 

200121* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 

200123* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky - ledničky N 

200125 Jedlý olej a tuk (pouze rostlinného původu) O 

200126* Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 N 

200127* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky N 

200131* Nepoužitelná cytostatika N 

200132* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131 N 

200133* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a 
netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie  
– nejedná se o přenosné baterie, ale pouze autobaterie 

N 

200135* Vyřazené elektrické nebo elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky N 

200136 
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení (kopírky, tiskárny atd.) neuvedené pod čísly 200121, 
200123, 200135 

O 

200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137 O 

200139 Plasty O 

200140 Kovy O 

200201 Biologicky rozložitelný odpad O 
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200301 Směsný komunální odpad O 

200307 Objemný odpad O 

 

 (dále jen předmětný odpad). 

 

2.3       Poskytovatel se zavazuje odebírat od občanů obce Jezeřany-Maršovice předmětný odpad pouze 

za podmínky, že: 

a) odpad občan dopraví na vlastní náklady do areálu sběrného dvora v provozní dny určené 

provozním řádem na každé kalendářní dny v každém týdnu, vyjma státních svátků: 

- pondělí v době od 8,00 do 12,00 hodin 

- středa v době od 10,00 do 18,00 hodin a  

- sobota v době od 8,00 do 12,00 hodin; 

b)   občan se prokáže platným občanským průkazem se zápisem trvalého bydliště k objektu 

       v obci Jezeřany-Maršovice; 

c) do provozního deníku vedeného poskytovatelem svým podpisem potvrdí datum, jméno a 

příjmení, bydliště, druh a množství odevzdaného odpadu. 

  

2.4 Poskytovatel se zavazuje od občanů obce Jezeřany-Maršovice odebírat předmětný odpad do 

zařízení sběrného dvora za přítomnosti svého zástupce tak, že nejprve zkontroluje podle 

občanského průkazu ukládajícího občana trvalé bydliště v obci Jezeřany-Maršovice – údaj 

zapíše do provozního deníku sběrného dvora, po té vyzve občana k vyložení odpadu 

z přepravujícího vozidla a umístění na vážné zařízení sběrného dvora – údaj o druhu a 

hmotnosti zapíše do provozního deníku a převzatý odpad občan uloží do nádoby určené 

zástupcem sběrného dvora. Objednatel se zavazuje informovat své občany o způsobech 

odevzdávání odpadu a povinnosti občanů stvrdit svým podpisem zjištěné údaje do provozního 

deníku.  

 

2.5 Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn odmítnout druh odpadu, který není    

uveden v soupisu v odstavci 2.1 této smlouvy.  

 

2.6       Poskytovatel je povinen předkládat objednateli za podmínek sjednaných v čl. III. této smlouvy  

fakturaci obsahující množství odpadů odevzdaných občany obce Jezeřany-Maršovice, 

s uvedením data, druhem a jménem a příjmením odevzdavatele odpadu.  

 

        

Článek III.  

Cenové ujednání 

 

3.1      Poskytovateli přísluší za službu sjednanou v této smlouvě odměna, která vychází ze skutečných 

nákladů poskytovatele za výdaje spojené s dopravou uloženého odpadu ve sběrném dvoře ve 

Vedrovicích na skládku odpadu a výdaje za uložení tohoto odpadu na skládce, vypočtených 

poměrně z celkových nákladů na občany obce Jezeřany-Maršovice, kteří službu v rozhodném 

období využili.    

 

3.2 Strany sjednávají jako rozhodné období pro vystavení faktury k odměně za služby 

poskytovatele kalendářní čtvrtletí s tím, že poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu po dvou 

po sobě uplynulých kalendářních čtvrtletích v případě, kdy v předcházejícím čtvrtletí není 

žádným občanem služba poskytovatele využita.  

 

3.3 Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur v délce 14 dní ode dne vystavení faktury. 

Nedílnou součástí faktury musí být kopie příslušných listů z provozního deníku s uvedeným 

soupisem skutečně provedených vývozů do sběrného dvora.    

             Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a objednavatel je oprávněn ji vrátit. V tom případě se  

             hledí na fakturu jako na nedoručenou. 
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3.3       Součástí sjednané odměny jsou všechny prokazatelné náklady nutné nebo účelně vynaložené 

při plnění závazku dle této smlouvy, tj. za dopravu odpadů ze sběrného dvora na řízenou 

skládku a za náklady spojené s odevzdáním a odstraněním odpadu na této skládce.   

 

Článek IV. 

Doba trvání smlouvy 

 

4.1 Smluvní strany uzavírají smluvní vztah založený touto smlouvou na dobu neurčitou, 

s účinností od 1. 10. 2019. 

 

4.2 Smlouvu lze ukončit dále takto: 

 a) dohodou v písemné formě; 

 b) výpovědí jedné ze smluvních stran s šesti měsíční lhůtou, která počne plynout měsícem 

následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

 

4.3 Pro případ, že bude objednatel v prodlení se zaplacením faktury za poskytnuté služby 

vystavené v souladu s čl. III. této smlouvy více než 30 dnů za jednotlivou fakturu, sjednávají 

strany právo poskytovatele odstoupit od této smlouvy s výpovědní lhůtou v trvání jednoho 

týdne, která počne plynout od doručení výpovědi poskytovatelem objednateli.    

 

Článek V. 

Závěrečná ujednání       

 

5.1 Strany prohlašují, že smlouva je sepsána podle jich skutečné a svobodné vůle, smlouvu 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 

5.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu a každá  

strana obdrží po dvou vyhotoveních.  

 

5.3        Smlouva byla odsouhlasena zastupitelstvem obce Jezeřany-Maršovice dne 18.09.2019, 

             usnesením č. 19/04/2019 a zastupitelstvem obce Vedrovice dne 27.09.2019, 

             usnesením č. 13/10 

 

 

Ve Vedrovicích, dne 30.09.2019   V Jezeřanech-Maršovicích, dne 30.09.2019 

 

Poskytovatel:      Objednatel:   

 

 

              Richard Janderka v.r.                                                  Ing. Petr Slavík v.r. 

 

 _____________________________   _______________________ 

 Obec Vedrovice     Obec Jezeřany-Maršovice 

 Richard Janderka      Ing. Petr Slavík 

starosta obce      starosta obce 


