
Obecní úřad Tetčice
Palackého 177, 664 17 Tetčice

Váš dopis Zn.:

Ze dne: 13. 3. 2015
Čj.: 0T0463/2015
Sp. Zn,: S0T0251/2015
Vyřizuje: Jan Šon - starosta
Telefon: 546 411 037
Počet listů: 1
Počet příloh/listů: 4
Datum: 15. 5. 2015

Poskytnutí informací

Vážený pane

dne 13. 3. 2014 byla na podatelnu Obecního úřadu Tetčice doručena Vaše žádost o poskytnutĺ informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
Č. 106/1999 Sb.“), ve které požadujete poskytnutí informací vztahujících se k zajištění služeb v oblasti
odpadového hospodářství pro naši obec pro období roku 2015, tj. konkrétně poskytnutí kopie smluv,
včetně jejich příloh a dodatků.

V souladu s 5 14, zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace.
Údaje dle žádosti jsou uvedeny v příloze tohoto dopisu.

S pozdravem.

Jan Šon — starosta v.r.

iČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
708 88 337 270888337 541 651 111 541 651 209 oosta(~kr-iihomoravskycz wwwkr-jihomoravskv.cz





Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
v obci Tetčice Č. 11 J 08

uzavřená na základě ~ 269 a násl. Obchodního zákoníku, a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, níže
uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami :

KTS EKOLOGIE s.r.o.
se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka
IČ: 283 10942 DIČ: CZ28310942
zastoupená jednateli: lng.Marúš Marek, Josef Hájek
ke smluvnímu jednání oprávněn: Miroslav Dvořáček
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně v oddílu C, vložka 60416
bankovní spojení: KB as« 43 — 3453100227/0100
(dále Jen ‚zhotovitel) na straně jedné

a

Obec Tetčice
se sídlem Palackého 177, 664 17 Tetčice
lČ: 00282928
Zastoupená: Jaroslav Brůža
Bankovní spojení: KB as., č.ú.: 27-0495270247 / 0100

(dále jen ‘objednatel‘) na straně druhé

takto:

I. Základní ustanovení
1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou ve smyslu z.č. 185/2001 Sb., o odpadech, a
oprávněným provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů a je tedy oprávněn k nakládání s odpady.
1.2 Objednatel prohlašuje, že je ve smyslu zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech původcem komunálního
odpadu a odpadu podobného odpadu komunálnímu (dále vše též jen jako “komunální odpad“).
1.3 Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce objednatele při činnosti
fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad (vyjma zeminy, stavební suti, kamení, cihel,
uhynulých zvířat odpadu z vegetace, vánočních stromků a žhavého popele) v prováděcím právním
předpisu k zákonu č. 185/2001 Sb., s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických
osob oprávněných k podnikání. Odpadem podobným odpadu komunálnímu se rozumí odpad takto
zařazený podle Katalogu odpadů, z činnosti právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,
které na základě písemné smlouvy s objednatelem využívají systému zavedeného objednatelem pro
nakládání s komunálním odpadem.

II. Předmět smlouvy
2.1 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy přebírat veškerý komunální odpad
objednatele dle bodu 3.2 této smlouvy (dále vše též jen jako “odpad“), tento přijmout do svého vlastnictví
a v souladu se zákonem o odpadech zajistit jeho využití nebo odstranění.
2.2 Objednatel se zavazuje sjednaným způsobem předávat po dobu trvání této smlouvy odpad
výhradně zhotoviteli, převést vlastnické právo k odpadu na zhotovitele a zaplatit zhotoviteli za převzetí
odpadu sjednanou cenu.

lil. Způsob plnění
3.1 Objednatel se zavazuje zajistit shromažd‘ování odpadů do příslušných shromažd‘ovacích
prostředků (dále jen “sběrné nádoby“) na území obce objednatele a zhotovitel se zavazuje zajistit sběr
takového odpadu a jeho svoz na místo jeho využití či odstranění (dále vše též jen jako “svoz“).
3.2 Zhotovitel se zavazuje:
3.2.1. Zajistit svoz odpadu z míst určených objednatelem v souladu s ust ~ 17 odst 3 zákona č.
185/2001 Sb,, resp. dle dohody stran podle specifikačního listu (viz příloha č. 1) v tomto rozsahu dle
konkrétního požadavku objednatele:





A: svoz směsného komunálního odpadu
B: svoz separovaných složek komunálního odpadu
C: svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
0: svoz velkoobjemového komunálního odpadu (tzv. VOK)

3,2.2. Provádět svoz směsného komunálního odpadu a separovaných složek komunálního odpadu v
pravidelných intervalech a rozsahu stanoveném specifikačním listem a dle přílohy č. 2 - ceníku a,b.
3.2.3. Zajistit pravidelný mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu dle bodu 3.2.1. a
to v rozsahu stanoveném dle přílohy č. 2 d.
3.2.4. Provádět svoz velkoobjemového komunálního odpadu a mimořádných vývozů na základě zvláštní
písemné objednávky objednatele, a to v termínu a rozsahu dle přílohy č. 2 c, na němž se smluvní strany
písemně dohodnou. Zhotovitel je oprávněn odepřít provedení svozu v tomto režimu, jestliže tomu brání
zákonné, technické, organizační nebo kapacitní důvody na straně zhotovitele, případně je-li objednatel v
prodlení s plněním svých peněžitých závazků z této smlouvy vůči zhotoviteli.
3.2.5. Směsný komunální odpad uložený vedle sběrné nádoby bude zhotovitelem odebírán pouze
v případě, že odpad bude uložen v PB pytlích označených logem zhotovitele. Cena za lks PB pytel je
uvedena v příloze č. 2.

IV. Cena za svoz odpadu a platební podmínky
4.1 Cena za svoz odpadu dle této smlouvy je stanovena na základě dohody smluvních stran podle
ceníku, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Cena plnění je stanovena včetně DPH.
4.2 Cena za svoz je splatná po provedení svozu, a to měsíčně pozadu. Zhotovitel provede vyúčtování
provedených svozů k poslednímu dni uplynulého kalendářního měsíce za tento měsíc a předloží jej
objednateli. Cena za svozy provedené v uplynulém měsíci je splatná v následujícím měsíci, a to na základě
daňového dokladu zhotovitele, vždy do 14 ti dnů ode dne odeslání faktury na adresu objednatele
stanovenou v záhlaví této smlouvy.

V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny se objednatel zavazuje zaplatit
zhotoviteli i smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4.3 Sjednaná cena se poměrně zvyšuje:
4.3.1. Při zvýšení cen položek ovlivňujících sjednanou cenu plnění, tj. ke zvýšení ceny PHM, poplatku za
uložení odpadu na skládku ve smyslu zákona č.185J2001 nebo jakémkoliv zvýšení ceny plnění dle této
smlouvy vzniklém na základě nových či změněných právních předpisů či podstatném zvýšení množství
zneškodněného odpadu. Takové zvýšení ceny je vůči objednateli účinné k datu, ke kterému zhotovitel
zvýšení sjednané ceny písemně objednateli oznámil a po potvrzení souhlasu objednatele.
4.3.2. V závislosti na růstu inflace spotřebitelských cen oproti předchozímu kalendářnímu roku,
vyhlašovaném příslušným státním orgánem.

V. Další práva a povinností smluvních stran
5.1. Zhotovitel se zavazuje:
5.1.1. Zajistit svoz (vyprazdňování nádob) řádně a včas dle podmínek stanovených touto smlouvou.
5.1.2. Zajistit navrácení nádob pro pravidelný svoz na jejich stanoviště, a to bez zbytečného odkladu po
jejich vyprázdnění.
5.1.3. Zajistit náhradní svoz odpadu v případě havárie či poruchy na sběrném zařízení (vozidle)
nejpozději následujícího dne po dni plánovaného svozu.
5.1.4. Zajistit neprodleně odstranění nečistoty, dojde-li činností zhotovitele při manipulaci s nádobami
ke znečištění stálého stanoviště nádoby, případně veřejného prostranství.
5.1.5. Zajistit pro objednatele splnění všech jeho povinností ve vztahu k zářazování odpadů podle druhů
a kategorií, k jejich evidenci a ohlašování dle zákona č.185J2001 Sb.

5.2. Objednatel se zavazuje:
5.2.1. Zajistit volný přístup k nádobám v souladu se svozovým kalendářem.
5.2,2. Zajistit sjízdnost vozovek vedoucích k jednotlivým stanovištím nádob.
5.2.3. Zajistit, aby odpad nebyl ukládán mimo určené sběrné nádoby (mimo FE pytle).
5.2.4. Předložit zhotoviteli Seznam sběrných míst s uvedením jejich přesné adresy, označení příslušné
~‘zické nebo právnické osoby, typu a počtu nádob, a to neprodleně po uzavření této smlouvy.
5.2.5. Zajistit, aby využitelný separovaný odpad nebyl znehodnocován jinými složkami odpadu.
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5.2.6. Zajistit, aby nádoby na využitelný separovaný odpad neobsahovaly nežádoucí složky, tj. nádoba
na papír nesmí obsahovat uhlový papír (tzv. kopírák), nádoba na sklo nesmí obsahovat porcelán,
keramiku, varné sklo, drátosklo a televizní obrazovky.

5.3. Zhotovitel je oprávněn odmítnout svoz odpadu:
5.3.1. V případě nesjízdnosti vozovek vedoucích ke sběrným nádobám.
5.3.2. V případě) kdy sběrné nádoby nebudou volně přístupné.
5.3.3. Pokud se odpad nachází mimo sběrné nádoby (mimo FE pytle).
5.3.4. Na který se nevztahuje zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo tato smlouva.
5.3.5. Pokud sběrná nádoba obsahuje nedovolené složky odpadu (zemina, stavební sut, kamení, cihly,
uhynulá zvířata, odpad z vegetace, vánoční stromky a žhavý popel, odpad s nebezpečnými vlastnostmi).

VI. Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy
6.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
6.2 Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět,

- je-li objednatel v prodlení se zaplacením sjednané ceny za svoz odpadu delším než 30 dní a tuto
svou platební povinnost nesplnil ani v dodatečné přiměřené lhůtě) kterou mu k tomu zhotovitel
písemně poskytl,

- v případě opakovaného porušení kteréhokoliv závazku objednatele vyplývajícího z této smlouvy.
6.3 Objednavatel je oprávněn smlouvu vypovědět v případě opakovaného porušení kteréhokoliv
závazku zhotovitele vyplývajícího z této smlouvy.

6.4. Výpověď musí být učiněna písemně, jinak je neplatná. Výpověď musí být zaslána doporučenou
poštou na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6S. Výpovědní lhůta je dvanáctiměsíční.

VII. Závěrečná ujednání
7.1 V případě změny nebo doplnění této smlouvy bude vyhotovena smlouva nová, která zcela nahradí
tuto smlouvu.
7.2 Smlouva se řídí ustanoveními z.č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.
7.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom z nich.
7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu nemá vliv na případnou povinnost k náhradě škody způsobené
porušením smluvních či zákonných povinností.
7.5. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, obsahu
smlouvy porozuměli a tato odpovídá jejich svobodné, vážné a pravdivé vůli, učiněné nikoli v tísni či za
nápadně nevýhodných podmínek na důkaz toho připojují níže na smlouvě své vlastnoruční podpisy.
7.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dne 1.1.2009.

V Zastávce dne 11. listopadu 2008 V Tetčicích dne ý~?

flvť
gMĺČý

• Ing. Matúš Marek Jaé~sl96 Brůža
jednatel společnosti KTS EKOLOGIE s,r.o. starosta obce

; Josef Hájek
jednatel společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o.

Přílohy: č. 1 - specifikační list
č. 2 - ceníky

3





Příloha č~1 ke smíouvě č.11/08

S~ecifikační list
Obec: Tetčice

Kontaktní osoba: Jan Šon
Funkce: starosta obce
Telefon: +420546411037 B-mail: starosta@tetcice.cz

Počet obyvatel : 1070
Počet rekreačních objektů : 14

Směsný komunální odpad
Četnost svozu: 26 x ročně -lx za 14 dní

Nádoby u obiektů spravovaných obcí:
Obecní úřad 1 X 110, 1 X 120 I
Knihovna lxllO
Mateřská školka 2 x 1100 I, 2 x 110
Základní škola lx 110

Separované složky komunálního odpadu
Sklo bílé typ nádoby 11001 počet nádob 4 ks četnost svozu lx za měsíc
Sklo barevné typ nádoby 1100 I počet nádob 3 ks četnost svozu 1 x za měsíc
Plasty typ nádoby 1100 I počet nádob 8 ks četnost svozu 1 x týdně
Papír typ nádoby 11001 počet nádob 9 ks četnost svozu lx za 14 dní
Nádoby ve vlastnictví objednatele

Plasty typ nádoby 11001 počet nádob ‚ks četnost svozu lx týdně
Nádoby ve vlastnictví EKOKOM

NK typ nádoby 11001 počet nádob 1 ks četnost svozu lx měsíčně
BIO typ nádoby 2401 počet nádob 15 ks četnost svozu lx‘ za 14 dní od 1.4. do 30112015
Nádoby ve vlastnictví zhotovitele

Nebezpečně složky komunálního odpadu
Druh svozu: mobilní
Četnost svozu: 2 x ročně

Obiemné složky komunálního odpadu
Typ kontejneru:
Počet kusů:
Četnost svozu: na zavolání

V Tetčicích dne 22. edna 2015

ĺ ~7t;j~!

Y ‘ . - ..-

Zhotovitel Objednavatel

OBEC TÉTČ~CE
Palackého 1773 664 17 Tetó~oe

IČO~ 44 94 79 17
teL/fax; 546411 037
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Příloha Čd ke smlouvě čfl / 08

Specifikační list
Obec: Tetčice

Kontaktní osoba: Jan Šon
Funkce: starosta obce
Telefon: +420546411037 E-mail: starosta@tetcice.cz

Počet obyvatel : 1070
Počet rekreačních objektů : 14

Směsný komunální odpad
Četnost svozu: 26 x ročně - lx za 14 dní

Nádoby u obiektů spravovaných obcí:
obecní úřad 1 X 110, 1 X 120 I
Knihovna lxllO
Mateřská školka 2 X 11001,2 x 110
Základní škola 1 X 110

Separované složky komunálního odpadu
sklo bílé typ nádoby 1100 I počet nádob 4 ks četnost svozu 1 x za měsíc
Sklo barevné typ nádoby 11001 počet nádob 3 ks četnost svozu lx za měsíc
Plasty typ nádoby 1100 I počet nádob S ks četnost svozu 1 x týdně
Papír typ nádoby 11001 počet nádob 9 ks četnost svozu lx za 14 dní
Nádoby ve vlastnictví objednatele

Plasty t~p nádoby 11001 počet nádob I ks četnost svozu lx týdně
Nádoby ve vlastnictví EKOKOM

NIK typ nádoby 11001 počet nádob 1 ks četnost svozu lx měsíčně
Bio typ nádoby 2401 počet nádob 15 ks četnost svozu lx za 14 dní od 1.4. do 30.11.2015
Bio typ nádoby 11001 počet nádob 3 ks četnost svozu lx za 14 dní od 1.4. do 30.11.2015
Nádoby ve vlastnictví zhotovitele

Nebezpečné složky komunálního odpadu
Druh svozu: mobilní
Četnost svozu: 2 x ročně

Objemné složky komunálního odpadu
Typ kontejneru:
Počet kusů:
Četnost svozu: na zavolání

vTetčicích dne 1. dubna 2015 ( N

... / :.: .:.:

.~;/‚ ! . :

Zhotovitel Objedna‘I~teI

.

P~ť~ckéhc‘ 177, RF~. 17
iÓoH~.~:7~i7

Tzj.: 7~0~i1 037
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Příloha č.2 ke Smlouvě Č. 11/08
o odstraňování a separaci komunálního odpadu ve obci Tetčice pro rok 2015

a) Cena za svoz a odstranění komunálního odpadu

Uvedené ceny obsahují:
. Svoz odpadu od objektů původce dle stanovené četnosti včetně nádob
~ Úklid stanoviště odpadové nádoby, a případných úletů odpadů nebo komunikace.
~ Navrácení svozové nádoby na původní stanoviště.

b) Cena za separaci vytříděných složek komunálních odpadů
Komodita / typ nádob Cena za vývoz Cena za vývoz

bez DPH včetně DPH
SKLO / 1100 145,-Kč 167,-Kč
PAPÍR / 1100 140,-Kč 161,-Kč
PLASTY / 1100 140,-Kč 161,-Kč
NIK / 1100 140,- Kč 161,- Kč
BIO! 240 46,- Kč 53,- Kč

Cena je stanovena dle skutečnosti předcházejícího období a vyúčtování bude provedeno po skončení
kalendářního roku.

Uvedené ceny obsahuií:
. Vývoz papíru v intervalu lx za 14 dnítj. 26 x ročně
. Vývoz plastů 1 xtýdně tj. 52 x ročně
. Vývoz skla a nápojových kartonů lx za měsíc tj. 12 x ročně
~ Vývoz biologicky rozložitelných odpadů v období od 1.4. do 30.11.2015v intervalu lx za 14 dní
. Recyklace vytříděných složek a odstranění nezpracovatelných zbytků.
~ Úklid stanoviště nádob na separovaný sběr včetně případných úletů na přilehlou komunikaci.

c) Cena vývozu obiemného odpadu

km
Služba

1 jízdy vozidlem dost
1 km
Manipulace

jízdy vozidlem do~ t

Cena za vývoz
bez DPH

22,- Kč1 km
30,- 1Kč/ km

65,- 1Kč / zdvih

Cena včetně DPH
25,- 1Kč / km
34,-Kč/km

78,- Kč / zdvih

Služba Cena bez DPH Cena včetně DPH
Pronájem kontejneru 0,- Kč/ den 0,-Kč! den
Cena za uložení odpadu k.č. 200307
(objemný kom. odpad -~ skládka) 1 245,- 1Kč! t 1 432,- Kč / t

Cena za likvidaci odpadu kč. 200307
( objemný kom. Odpad - spalovna ) 1030,-Kč/t ~ 185,-Kč!
Cena za uložení odpadu kč. 150102
(sut) 198,- Kč! t 240,- Kč!

Cena za odpad kč. 200201 (kompost) 387,- Kč/t 445,- Kč/t

Cena na občana rok Cena na občana rokČetnost odvozu
bez DPH včetně DPH

26 svozů ! rok 375,-Kč 431,-Kč

Cena je včetně poplatku za uložení a finanční rezervy ve výši stanovené z~konem č.iSS/20015b.o odpadech.



d) Odvoz nebezpečného odpadu

Kat.č, Název odpadu Cena bez DPH Cena včetně DPH
150104 0/N Nádoby ze želez, kovů znečištěné škodlivinami 16,-Kč/kg 19,-Kč/kg

(prázdné 1)
150102 O/N Plastové nádoby od škodlivin (prázdnél) 16,-Kč/kg 19,-Kč/kg
1601030 Pneumatiky

- osobní 30,-Kč/ks 36,-Kč/ks
- nákladní 89,-Kč/ks 107,-Kč/ks

- traktorové 298,-Kč/ks 357,-Kč/ks
16 0107 N Olejové filtry 16,-Kč/kg 19,-Kč/kg
16 01 14 N Nemrznoucí kapaliny 16,-Kč/kg 19,-Kč/kg
20 01 13 N Rozpouštědla 16,-Kč/kg 19,-Kč/kg
20 01 14 N Kyseliny 18,-Kč/kg 22,-Kč/kg
20 01 19 N Zbytky prostředků na ochranu rostlin 26,-Kč/kg 31,-Kč/kg
20 01 26 N Olej a tuk neuvedený pod číslem 2001 25 16,-Kč/kg 19,-Kč/kg
20 01 27 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 16,-Kč/kg 19,-Kč/kg

obsahující nebezpečné látky
20 01 32 N Vyřazené léky 22,-Kč/kg 26,-Kč/kg

Cena zahrnuje:
a Úklid místa odvozu po odjezdu techniky.

e) Cena jízdního výkonu při vývozu nebezpečných odpadů

Služba Cena bez DPH Cena včetně DPH
1 km jízdy vozidlem ADR 26,- Kč / km 29,- Kč / km

Služba Cena bez DPH Cena včetně DPH
Cena za zastávku 695,- Kč I 840,- 1Kč

V případě změny DPH bude od data změny účtována sazba dle platných zákonů.

Datum účinnosti: od 1.1.2015

Příloha je vyhotovena vpočtu dvou stejnopisů, přičemž každá ze smluvních stran obdrží Po jednom z nich.
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