Smlouva
o úhradě za svoz, třídění a
odstraňování komunálního odpadu
na území obce Luboměř
Obec Luboměř
Luboměř 93
742 35 Odry
zastoupená starostou obce Mgr. Jiřím Vlčkem
(dále jen „obec“)

a

Jméno a příjmení:
Bydliště:
(dále jen „osoba“)
uzavírají tuto smlouvu
I.
Základní ustanovení
1. Na základě usnesení Zastupitelstva obce Luboměř č. 172/13 ze dne 14. 12. 2009 bude
úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu od fyzických osob účtována na základě této písemné smlouvy.
2. Obec zajišťuje předmět této smlouvy pověřenou právnickou osobou, která má k této
činnosti příslušné živnostenské oprávnění (živnostenský list, koncesní listiny).
3. Osoba je ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších
zákonů původcem komunálního odpadu.
II.
Předmět smlouvy
Smlouvou se obec zavazuje, že umožní osobám využívat systém za dále stanovených
podmínek.
III.
Práva a povinnosti obce
1. Obec se zavazuje zařadit do systému sběrné nádoby na komunální odpad (dále jen
„KO“) ve vlastnictví osoby. Obec se zavazuje v předem stanovených termínech zajistit
odvoz a odstranění odpadu v souladu s platnými právními předpisy.
2. Obec se rovněž zavazuje umožnit ukládání vytříděného odpadu jednotlivých
domácností do sběrných nádob (sklo, papír, bioodpad, kov, potravinářský olej a tuk),

dále zajistí dostatečný počet pytlů k ukládání plastových obalů popř. nápojových
kartonů. Touto smlouvou je dále umožněn občanům sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu formou mobilního sběru v uvedený čas a na uvedeném místě.
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IV.
Povinnosti osob
Povinnosti výše uvedených osob jsou uloženy v obecně závazné vyhlášce č. 1/2019
„O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Luboměř“ vydané na zasedání ZO dne 13. 6. 2019 pod usnesením č. 88/4/2019.
Výše uvedená osoba je odpovědná za to, že odpad ve sběrných nádobách na KO bude
odpovídat svým charakterem stanoveným požadavkům. Z odpadu budou vytříděny
všechny složky obsahující sklo, plasty, papír, bioodpad, kov, potravinářský olej a tuk a
dále odpad nepřípustný ke sběru z technických důvodů (např. žhavý popel, uhynulá
zvířata nebo části jejich těl, tekutiny a další), který svými rozměry či charakterem může
poškodit svozové zařízení.
Do speciálních sběrných nádob je výše uvedená osoba oprávněna odkládat pouze
odpad do těchto nádob určených.
Nebezpečných složek vytřiditelných z KO je výše uvedená osoba povinna se zbavit
v souladu s obecně závaznými předpisy.

V.
Cena a platební podmínky
1. Roční výše platby za komunální odpad je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí
této smlouvy. Příloha se uzavírá každý rok s každou osobou zvlášť. Osoba si zvolí režim
pro příslušný rok a zavazuje se uhradit cenu za sjednanou službu vždy nejpozději do
28.2. příslušného kalendářního roku.
2. Cena u všech režimů zahrnuje:
a)
obsluhu sběrných nádob 110 l komunálního odpadu v daných režimech,
b)
celoroční využití sběrných nádob na skleněné obaly, papír, bioodpad, drobné
kovy, potravinářský olej a tuk,
c)
využití systému svozu plastových obalů, včetně poskytnutí plastových pytlů
popř. pytlů na kartonové obaly,
d)
využití systému kovového, velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s placením peněžitých závazků ze
strany osoby, uhradí tato obci za každý den prodlení úrok ve výši 0,1 % denně z dlužné
částky. Nárok na náhradu škody tímto není dotčen. Obec si současně vyhrazuje právo
pozastavit výkon předmětu plnění do doby, dokud nebudou v celém rozsahu
vyrovnány finanční závazky osoby.
VI.
Trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že v případě jakékoliv změny
v systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Luboměř,
bude nutné uzavřít dodatek k této smlouvě.

2. Obec je oprávněna od této smlouvy odstoupit, jestliže osoba poruší kteroukoliv
povinnost stanovenou mu ustanovením čl. IV. smlouvy nebo jestliže je v prodlení
s placením svých finančních závazků vůči obci.
VII.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom vyhotovení.

V Luboměři dne

……………………………….
osoba

……………………………..
obec

Příloha
Tato příloha je nedílnou součástí smlouvy o využívání systému zavedeného obcí pro nakládání
s komunálním odpadem.
Jméno osoby
Adresa

Roční výše úhrady za svoz, třídění a odstraňování komunálního odpadu platná od
1. 1. 2017

Režim

na domácnost
celkem/rok

počet
známek na
popelnici ks

počet
pytlů ks1

A3

130 Kč

1

3

B4

265 Kč

3

4

C

455 Kč

6

5

D

750 Kč

10

8

E

1 350 Kč

20

10

příplatek2

celkem Kč/rok

150 Kč

280 Kč

205 Kč

470 Kč

295 Kč

750 Kč

300 Kč

1 050 Kč

300 Kč

1 650 Kč

lze si vybrat pytle na plasty (žluté) nebo na nápojové kartony (červené) v libovolné kombinaci
jedná se o příplatek na svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
3
režim je určen výhradně pro domácnost, v níž žije pouze jediná fyzická osoba nebo pro stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kterou má ve vlastnictví fyzická osoba a v níž není
hlášena k trvalému pobytu žádná jiná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za
domácnost v níž žije jediná fyzická osoba
4
režim je určen výhradně pro domácnost, v níž žijí max. dvě fyzické osoby
1
2

Při dalším dokoupení známky na popelnici bude její cena činit 60 Kč a pytle 25 Kč.

Zvolený režim:

A

B

C

D

E

Výše úhrady:
Datum:

Podpis:

