Smlouva číslo:

Evidenční číslo:

Smluvní strany
1. EKO-KOM, a.s.
IČO: 25134701,
se sídlem: Na Pankráci 1685/ 17,19,140 21 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4763,
jehož jménem jedná Tomáš Pešek na základě plné moci,
tel.: 721 562 554, e-mail: pesek@ekokom.cz,
bankovní spojení: ING Bank N.V. Prague Branch, č. účtu: 1000366402/3500,
(dále jen „půjčitel“).
a
2. Město
IČO:
Adresa:
Evidenční číslo EKO-KOM:
jejímž jménem jedná:
adresa elektronické pošty:
(dále jen „vypůjčitel“)
na straně druhé.
uzavírají v souladu s ust. § 659 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
v platném znění tuto

S m l o u v u o v ý p ů j č c e:
I.
Úvodní ustanovení
1.

Vypůjčitel jako obec v samostatné působnosti a jako orgán veřejné správy v oblasti
odpadového hospodářství zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)
zabezpečuje sám nebo na základě smluv s oprávněnými osobami a dalšími subjekty
organizační a technické řešení nakládání s využitelnými složkami komunálních
odpadů (tj. papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartony) včetně jejich obalové složky
v souladu se zákonem o odpadech.

2.

Půjčitel je akciovou společností, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci podle § 17
zákona o obalech. Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí dne 28.
3. 2002, čj.: OODP/9246/1440/3/02. Na základě této skutečnosti je společnost v rámci
jí provozovaného systému EKO-KOM oprávněna zajišťovat sdružené plnění
povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů a k tomuto účelu uzavírat
smlouvy o sdruženém plnění. Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí čj.
OODP/5442/05 ze dne 29. 3. 2005 byla prodloužena platnost uvedeného rozhodnutí o
autorizaci do 31. 12. 2012.
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Evidenční číslo:
II.
Předmět smlouvy

1.

Aby půjčitel splnil své povinnosti ze zákona o obalech a za účelem provádění činnosti
vypůjčitele popsané v čl. I. této smlouvy, v rámci krajského projektu „Intenzifikace
odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů
včetně jejich obalové složky,“ přenechává půjčitel touto smlouvou vypůjčiteli
k bezplatnému užívání odpadové nádoby popsané v příloze č. 1 této smlouvy.
III.
Doba plnění

1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je
uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2012.

2.

Smlouva nabývá účinnosti převzetím nádob vypůjčitelem, nebo jím pověřenou
osobou, které vypůjčitel potvrdí podpisem předávacího protokolu, který je přílohou č.
2 této smlouvy.

3.

Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 se doba plnění mění na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Smlouvu může bez udání důvodu vypovědět kterákoliv
ze smluvních stran, s tím, že výpovědní lhůta začíná plynout prvním dnem
následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

IV.
Ostatní podmínky smlouvy
1.

Opravy a údržbu poskytnuté odpadové nádoby bude po dobu trvání této smlouvy
zajišťovat na své náklady vypůjčitel. V oprávněných případech, kdy dojde vinou
vypůjčitele ke zničení nebo odcizení poskytnuté nádoby je půjčitel oprávněn
požadovat náhradu.

2.

Vypůjčitel je povinen po dobu trvání této smlouvy používat poskytnuté nádoby
výhradně pro sběr využitelných složek komunálních odpadů, pro které jsou určeny v
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování
komunálních odpadů v souladu s obecně závaznou vyhláškou.

3.

Vypůjčitel je povinen umístit poskytnuté nádoby na veřejné prostranství v obci a
zabezpečit jejich pravidelné vyprazdňování oprávněnou osobou, která zajistí následné
materiálové využití sebraných využitelných složek komunálních odpadů dle zákona o
odpadech.
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V.
Sankce
1.

V případě, že vypůjčitel nedodrží některou ze smluvních povinností uvedených v čl.
IV. této smlouvy, je půjčitel oprávněn s okamžitou platností odstoupit od této smlouvy
a požadovat k okamžiku odstoupení od smlouvy vrácení poskytnutých nádob.
Vypůjčitel je povinen vrátit v takovém případě nádoby čisté, bez odpadů ve stavu,
který odpovídá běžnému opotřebení.

VI.
Závěrečná ustanovení
1.

Otázky v této smlouvě neupravené se řídí občanským a obchodním zákoníkem
v platném znění.

2.

Vypůjčitel má k poskytnutým nádobám předkupní právo, tj. půjčitel je před případným
prodejem třetím osobám nejprve nabídne k odprodeji jemu. Pokud vypůjčitel do 30-ti
dnů od předání nabídky k odprodeji neprojeví o odprodej poskytnutých nádob zájem,
předkupní právo zaniká.

3.

Změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými oběma stranami
odsouhlasenými dodatky.

4.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto
prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření smlouvy.

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po
jednom.

6.

Smluvní strany dále shodně prohlašují, že si text této smlouvy přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, a na důkaz těchto skutečností podle své svobodné a vážné vůle
připojují osoby jednající jejich jménem své podpisy.

V Pardubicích, dne

Tomáš Pešek, regionální manažer
Půjčitel

V

dne

…………………….....................
Vypůjčitel
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Příloha č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
Specifikace poskytnutých nádob dle čl. II odst. 1 smlouvy:
Typ

Objem (v
litrech)

Barva

Materiál

Určeno pro
sběr odpadu

Výrobce

HV 0056

1100

žlutá

plast

plast

MEVATEC

HV 0054

1100

modrá

plast

papír

MEVATEC

MINI A

1500

zelená

sklolaminát

sklo barevné

REFLEX Zlín

MINI A

1500

bílá

sklolaminát

sklo bílé

REFLEX Zlín

H-B

1800

bílá / zelená

sklolaminát

sklo
bílé/zelené

REFLEX Zlín

Počet
kusů

-

Celkový počet poskytnutých nádob činí:
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Příloha č. 2
Předávací protokol ke smlouvě o výpůjčce
Specifikace poskytnutých nádob dle čl. II odst. 1 smlouvy:
Typ

Objem (v
litrech)

Barva

Materiál

Určeno pro
sběr odpadu

Výrobce

HV 0056

1100

žlutá

plast

plast

MEVATEC

HV 0054

1100

modrá

plast

papír

MEVATEC

MINI A

1500

zelená

sklolaminát

sklo barevné

REFLEX Zlín

MINI A

1500

bílá

sklolaminát

sklo bílé

REFLEX Zlín

H-B

1800

bílá / zelená

sklolaminát

sklo
bílé/zelené

REFLEX Zlín

Počet
kusů

Potvrzujeme, že jsme převzali výše uvedené odpadové nádoby bez zjevných závad
a poškození.

V

dne

…………………….....................
Vypůjčitel
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