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V Praze dne 25.4.2013

Vážená panístarostko, váŽený pane starosto,

v minulých letech byly bezplatně zapůjčeny do Vaší obce sběrné nádoby na vyuŽitelné sloŽky
komunálních odpadů v rámci smlouvy o výpůjčce, kterou jste uzavřeli s naší společností.
Smlouvy o výpůjčce existujív současné době v několika tisících obcí celé ČR'

Aos EKo-KoM, a.s. obdžela v roce 2012 od MŽP nové Rozhodnutí o autorizaci, kteým se
změnily některé podmínky pro činnost autorizované obalové společnosti' Nově přibyly také
povinnosti spojené se zajištěním dostatečné a kvalitní sběrné sítě na sběr vyuŽitelných
komunálních odpadů včetně jejich obalové sloŽky' Na základě nových skutečností přistoupila
naše společnost k výměně všech hlavních smluv v rámci systému EKo_KoM' Tato výměna
se týká také všech smluv o výpůjčce.

V příloze dopisu si Vám dovolujeme předloŽit návrh nové smlouvy o výpůjčce. Nová smlouva
nahrazuje všechny předchozí smlouvy o výpůjčce a to včetně jejich dodatků. Je stejná pro
všechny obce v systému EKo_KoM. Principem nové smlouvy zŮstává, stejně jako
v předchozí smlouvě, bezplatná výpůjČka sběrných nádob, které obec pouŽívá v rámci svého
obecního systému pro tříděný sběr vyuŽitelných odpadů (papír, plast, sklo čiré, barevné,
nápojové kartony).

Ve smlouvě je nově zaveden institut ohlašování škod na nádobách včetně totálních zničení
nádob. EKo-KoM, a.s. zřídila v minulém roce dispečink nádob, kteÚ se zabývá krom jiného
také vyřizováním škodních událostí a náhradou poškozených nádob. Podrobný postup při
hlášení škodních událostíje popsán na wmv.qkokom.9e.

Dispečink také zajišt'uje značení sběrných nádob ve vlastnictví naší společnosti' Značení
bude probíhat v průběhu celého roku a budete o něrn včas informováni' Prosíme Vás také o
součínnost přÍ určení umístění konkrétních zapůjčených nádob.

Pokud máte zájem i nadále bezplatně pouŽívat sběrné nádoby' zapůjčené EKo-KoM, á.S.,
zdvoři|e Vás žádáme o potvrzení nové smlouvy o výpůjčce (smlouva+příloha č.1). Jednu
podepsanou kopii, prosím, zašlete na níŽe uvedenou adresu.

V případě dotazů a připomínek kontaktujte, prosím' svého regionálního manaŽera.

Děkujeme Vám a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

,"l1, ilčí-t r;*,s''
",,'.: &-,'-YS

RNDr. Martina Vrbová, Ph.D.
Ředitelka oddělení vyuŽití odpadů
EKO-KOM, a.s.

Adresa: AleŠ Balcar, Dispečink, EKo-KoM, a's.' Na Pankráci 17, Praha 4, 14o 21
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Smlr.rvníStrany:

1. EKO-KOM, a. s.
IČ: 25 l3470l. DlČ: CZ2513470l
se sídle m: Na Pankráci l 685/ l 1. l40 2 l Praha 4.

zapsaná v obchodnínr rcjstříku rr Městského soudu v Praze. odclíl B.. vložka'{763,
jehožjménem jedná RNDr. Ma11irra Vrbová. Ph'D.. rra základč plné ntoci"

1gf.; +420'/A2 057 333, e-rnail: clispccinknadobtiDekokorn.cz
bankovrrí spo.|ení: INC Bank N.V. Pragrre BraIlch ' č' ťrčtu: l0003ó6402/3500
(dále jen '.půjčitel") na strarrě_icdrré

il

2. obec Uhřice
lČ:00287857
adresa: tJhřice Íi4" 768 33 Uhřice.
je.j ímŽ_i rnénenr jedná M i roslava l]artoŠ íková, starclstka.

tel. 5 73 3 70083. e- rnai I : uhrice--km(rlq u i ck.cz.
(dále.ien '.vypťrjčitel") na strattě drtthcl

uzavírají v souladu s r.rst. $ ó_r9 a rrásl. záktlna č. .l0i l964 Sb.' občanskólrcl zákoníku ve zttění pozclě.jších

přeclpisů' na základč plnóhtl konsensu o všeclt tlíŽe uvcdených skLrtečnostcch. tuto

SMLOL]VU O VÝPÚ.lccE

1
J.

I.

Úr'odní ustanovení

Vypů-ičitel jako obec v samostattié působnosti a jako orgárr vet'e.jrté správr' v oblasti tldpadového

lrospotlářství podte zákotta č" l85/200l S[r.. cl odpadcch a tl zmčrič některych dalších zákolt[t. ve znění

pozdějších předpisů (dále jcn ..zákon o odpaclech" 1. zabezpcčtrjc sánr nebo lla základě smlttv s oprávněrrými

osobami a clalŠími subjekty organizační a techrlické řeŠenínakládáni s vyuŽitelnýt'ni sloŽkarni kornunálrrích

odpaclů (tj. papír. plast1,' sklo. kovy. rrripoj<rr.e kar1onr')r'četttě _!e.iich obalové sloŽky v souladu se zákonem

o odpadech.

Pů;čitelje akciovtlu společrrtlstí. které b'vlo vr'diiIttl rozhodnutí tl aittt'irizaci podle s l7 z'ákona č' 4111200l

Sb.. o obalech a r.r z'měně některých zákclnťr (zirkon o obaleclr), ve ztrětrí pozdéjšíclr přcdpisů (dále .ien

..zákorr o obaleclr"). Rozltoclnutí bylo vyclárro Ministersivetn životnílto prostředí dne 2tl. ]. 2002. č. j.

OODP19246ll44013l02.llozlroclnutírn Mitristerstva Životrrího prostřeclí č. j' ooDPl5442105 Ze dne 29.3.
2005 byla prodlouŽerta platnost uvede ného rozltodnutí o autorizaci clo 3 l . 12' 20l2 a rozhodnutím

Ministerstva životnílro prostř'edí č. j. l0l565/L]NV/ll.6456ln0ll1 t'e drre f2. 2.2012 byIa procllouŽena

platnclst uveclenélto roz_lroclrtutí o autorizaci do _] l. |2. 202a. Na zrikladč těchto skutečností je společnost v

rárnci jí provozovalrélro systónlu IlKo_KOM oprávněrra za.iišťovat sdrLlžerré plrrění povinnosti zpčtnóho

orlběru a vyuŽití i'rclpaclu z obalri a k tonruto ťtčelu r-rzavírat sntltluvy tl sclruŽetténl pInční.

Vyprrjčitela pťrjčitel spcllu uza'u'řcli snrlouvl-t o z"a.iiŠtčnízpčtnóho cldbčrLr a vy-r-rŽití ocipaclLr z obalťr, na jcjímŽ

základě zajišťuje vypťrjčitel pro pťrjčitele nakláclání s odpacly z obalrj v scluladu sc zákonem o olraleclt.

zákonem tl odpadeclr a rtzavřettou snrlouvtlu. "fato stnlouva o výpfrjčce jc tlzavírárra v trávaznos1i na

uvedenou snrlcluvu o zajištění z-pětného odbČru a vyuŽ-ití odpadu z obalů.

Smlouva o výpŮjčce č. os201320002601
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5.

6.

lv.
0statní podmínky smlouvy

Vypůjčitel je povinerr pečovat o poskytnuté rrádoby s póčí řádrróho hospodáře a chránit je proti poškození'

odcizení nebo zneužiti. Smluvní strany uzaviraji tuto smlr:uvu při vědomí toho, že sběrrré nádoby bLrdou

rrmístěny na veřejných prostranstvích, tj' objektivně nelze trvale 'zamezit přístupu třetích osob k těmto

nádobám a zabránit např. poškození sběrné nádoby v důsledku náhodnélro vandalismu.

Jakéko|iv poŠkození sběnré nádoby, včetně poškození uvedenélto v odstavci 3 tohclto článku smlouvy, je

vypůjčitel povinen nahlásit na dispečirrk společnosti lrKo-KOM a.S', a to písemně rrebo e_mailem, včetrrě

fotodokumentace nádoby a jeiího poškození. vŽdy bez zbytečného odkladu od zjištění poškození a vŽdy s

využitím vzorrr hlášerrí'-uveiěného v příloze č. 4 této smlouvy. BLrde-li se jedrrat o poŠkození zpťrsobené

třetí osobou mimo standardní nakládání se sběrrrými rrádobami (typicky vandalismus), vypůjčitel oznámí

poškození i Policii České republiky.

V případě poškození nádob vIivenr jejich běžnélro opotřebrení zajistí půjčitel opravu' případně výměnu

najouy, a to bez zbytečnéhcl prodlerrí. V případě výnrěny nácloby je předmětem výpůjčky rrově poskytnutá

nádotla namísto nádoby vyměrrěné.

V případě poškozerrí nádob vlivem opakovaného ltrontadění nadbyečného odpadu. nevhodné manipulace s

ni*i.'.1inotro poškození nebo zničení nádoby (nejedná-li se o běžrré opotřebení). nebo v případě poškození

vzniklého v soltvislosti s porušenínr smluvníclr povirrrrostí vypůjčitele, zodpovídá za vzniklou škodu a její

rráhradu vypůjčitel. Za poškození vzniklé v souvislosti s porušenínr smluvních povinností vypůjčitele se

nepovaŽuje poškození nádob způsobené náhodnýrn vandalismenr či poŠkození v důsledku přírodní

kaiastrofy, oi ;lne poškození vzniklé v důsledku okolností vylučujících odpovědnosl ve srnyslu {i 374

zákona č. 513/l99l Sb.. obclrodní zákoník. ve znění pozdějších předpisů.

Vypťrjčitelje povinen pro umožnční opravy nebo výrrrěny nádob zajistit součinnost S poskytovatelenr sluŽeb

1opravnenou osobou, rraklár1ající s odpaáy pro vypťrjčitele) týkající se rnaItipltlace s nádobami a.je.jich

vyprázdnční.

Vypůjčirel je povinen po clobu trvání tóto srnlouvy pcluŽívat poskytrruté nádoby celoročně výhradně pro sběr

výuziternycrr utoz"k komunálrrich odpadů, pro ktere jsou nádoby určeny, v rámci systérnu shromaŽďování'

uúěru, přlprauy, třítlění a vyuŽíváni a oditraňování kor'nurrálních odpadů v souladlr s obccně závaznou

vyhláškou' Vypťljčitelje opr,ávněn vyrržíva1 vypůjčené ná<loby jen pro shronraŽd'ování a sběr komunálrrího

orlpadu v rámci systému sdruženého plnění I:Ko-KoM'

Vypůičitel je povirren umístit po dobu trvárrí této srnlouvy poskytnuté nádoby rta vhodnó veřejné

prostianstvi-s dostatečnou k tomu určenou ploclrou. v soulaclu s podmírrkami výrobcc nádob pro pouŽívání

nádob. umožňující snadnou a bezpečrrou rnanipulaci s poskytrrutýnri nádobami ve správnírn území

vypůjčitele. Výpů.ičiteI .ie povinerr vést seznam jeclnotlivých vypůjčených nádob s jejich přesnýrn

urnístěním. Aktuální seznam'je vypůjčitel povinen poskytrrout pť{čiteli, a to krez odkladu na.jeho vyŽádát]i'

Náklady spr:jené s rozmístěnínr a umís1ěnínr náclob,.iakoŽ iostatní náklady související s pouŽíváníIn nádob,

s výjimi,:u ,iattua,i na opravu či výrněnu pod|e odstavce 3 tohoto článku smlouvy. nese vypůjčitel'

Vypůjčitel .je povirren .zabez-peóitna svó náklady pravidelnó a dostatečriě Óasté vyprazdňování nádob k tomu

npů*.,cnou osobou, dle vlastního výběru uypťliEirele' která zajistí následné materiálové vyuŽití sebrarrých

vyuŽitelných složek komunálních odpadů ille zákona o odpadech a zákona o obalech.

Půjčitel.ie po předclrozím oznátncní vypůjčiteli oprávněn manipulovat se zapůjčenýrni rrádobami za ťlčelem

kontroIytechnickélro stavu nádob, jeiich npruu a případné výrrrěny. kontroly plnění povinností vypťrjčite|e,

doplnění či zrněny označení nádob a provádění ostattrí kontrolní čirrrrosti.

Smlouva o výpůjČce Č' os201 320002601
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l.

vl.
Závěrečná ustanovení

-I.ato snllouva se řídí právním řátlern České republiky. zejrnéna pak příslušrrýnri ustanovenírni občarrskélro

zákorríku upravujícími výpťrjčku ({i 659 a násl. občanskélro zákoníku)'

Tato snlouva se řídí právrrím řá<Jen České republiky' zejmérta pak zákonem o otralcch a obclrodnínt

zákoníkem' Smluvní strany současně sjedrJvají fro řesání siorů ' této snrlouvy jako místně příslušný soud

příslušný po<llc rnísta_sícllí společnosti v době uávření této smlouvy(Q 89a obč' soud' řádu)'

l [lilffi {lilllilllilllilillilllilffililillililffi ill

Smlouva č. oS20 l32000260l

na vlastním pozemku vypůjčitele je vypůjčitel

písernrrýln či jinak věrohodně prokazatelným

s tímto vlastníkem-

t2.

V případě umístěrrí nádob (odst' 7) na jiném pozenrku neŽ

pouin"n zajistit, aby k takovémLr urnístění došlo pouze s

souhlasem vlastníka pozenrku či na základě písenrné dohody

Půjčiteltírnto zřizuje ve prospěch vypůjčitele přeclkupní právo.ke sběrrrým nádobárn' které jsou předmětem

výpůjčky pcrdle této ,,*iouu1,. v óiipáoc- z. se pn;oitel rozhodne sběrné nádoby prodat, je povinen je

ne.jprve nabídnout ke koupi vypůjčiteli. za podrnínei upravených v $ 602 a násl' občanského zákorríkr"r'

Vpřípadě,Žedojdekzánikurozhodntttíoautorizacipodlečl.Iodst.2,alližbytotorozhodnutíbylo
nahrazeno jinýrn obdobným rozhodnutím či v|půjčite t zist<at jirré obdobrré oprávnění k zajišťovárrí ěinnosti

poclle čl. I odst' 2 věty čtvrté, je půjčitel poún"n nabídn<rut vypůjčiteli ke koupi všechny sběrné nádoby,

které jsou předmětenr výpůjčky podle této'smlouvy. Nabídku ;"'pqeit"t povirren učinit do jednoho měsíce

rrd zániku rozhodnutí o autorizaci. Kupní .",]u u nabírlce musí or1pcrvídat obvykló ceně nádob s

přihlédnutínr k jejich stáří a opotřebení. olaouna povinnost tíží půjčitele v případě, že dojde k zániku této

snrlouvy z dťrvodu na slraně půjčitele (q. pokucl nápř. pť1ičitel smlouvrr vypoví. aniž by dťtvodern výpovědi

bylo porušcní povinnosti ze strany vypůjčitele)'

v.
Sankce

V připadě, že vypťrjčitel prokazatelně porrrší některou ze smluvních povinností uvedených v čl' lV' odst' l'

6, 7 nebo 8 této smlou vy, zavazuje se uhra<iit pťrjčiteli na jelro-výzvu smluvní pokutu ve výši 2'000'-Kč za

kaŽdé .iednotlivé porušeni .,r',louuy, pokud ," poruiení tý[á Víc; rládob' pokládá se za jednotlivé porušení

smlouvy nakláclání v rozporll S touto smlouvou s každou takovou nádobou. Vypůjčitel _ie povinerr zaplatit

snrluvní pokutu, i kclyŽ porušení povinnosti nezavinil, |edaŽe jeho odpovčdnost za porrršení smlouvy

nevylučtrjiokolnosti vylučrrjící odpovědnost (čl. lV odst.4). Půjčite|je oprávněn požadovat náhradu škody

způsobené porušenírn iovinirosti l,vpůjčitele bez olrleclr'r na r-rjednání o smluvní pokutě'

Vpřípadě.žepťrjčitelprokazatelněporušísmluvnípovinnostuvedenouvčl.IV.odst'3tétosmlouvy,
zavazuje se uhradit vypůjčiteli na ;eno uy.'uu .*lůuní pokutu ve výši 2.000.-Kč za kaŤ-dé jednotlivé

porušerrí smlouvy.

Pťrjčiteljcvpřípac1ěopakovanéhoporušerrírrčkterézpovinnostivypůjčitelepodlečlánkLrlVsrnlouvy
oprávněrr od tÓto smlouvy odstoupit a poŽadovat k okamŽiku odstouplní od smlouvy vrácení poskytnutých

nádob. Vypťrjčitel .ie povirren vrátit v takovérn přípaclě půjčiteli nádoby čisté, bez odpadů a ve stavu' ktery

odpov íclá běž.nénru opotřeberr í'

Před uplatnčnírn rrároku na smiuvrrí pokutu jc strana' která lrodlá rrárok uplatnit, nejprve povinna věc

projedrrat s clrultou smluvirí stranou. a poluj to povaha věci připouští, nejprve ji vyzvat k nápravě v

doclatečrré přirnčřené lhťrtě: pokud je tato náp,u"u ziednána' nárok na snlluvní pokutrr nevzniká'

l.

2.

).

)

Smlouva o výpŮ'jČce Č' os201320002601
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Smlouva č. oS20l 320002ó01
.derrční číslo: 30/0l 74

ř

3. Změny a doplnění této smlouvy (s lyjirnkou postupr"r podle ustanoverrí čl' lI odst' 2), jakoŽ i právní úkony

směřu_iící ke zrušení této smlouvy, je moŽrré prouáaet pouze písemnými, oběma stranami odsouhlasenýrrri

dodatkY.

4. Fyzické osoby, které tirto snrlouvu uzavírajijrnérrem jeclnotlivýc1r::|1:T:*::::::]j:::,::"?:::*:?i:;lyzlcKe Osooyt ÁL(;l(' I

plně oprávněny k platnJmu uzavřeni s*louuy' Vypůjiitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Že tento právni

ikon byl schválen Radou / Zastupitelstvem obce / města

5. 'I'ato smlouva je vylrotovena ve <lvou vylrotoveních. z rrichž kaŽdá Stralra obdrži po'iednorn'

6. K této srnlouvě byly dolrodou smluvníclr stran přitož-eny následující přílohy. které tvoří nedílnou součást

smlouvy:

* Přiloha č. 1 Seznatn a popis vypťrjčenýclr sběrrrých rrádob rra odpacl

* Příloha č. 2 Předávací protokol (vzor)
* Příloha č. 3 Protokol o zrněně (vzor)
* Příloha č. 4 tllášení o poškození nádob (vzor)

1. Smluvní strany dále shodně prolrlašují, Že si text této smlouvy přečetly' s jejím obsalrenr souhlasí' a na

důkaz těchto skutečností podle své ruobndné a váŽné vůle piipoju.ií osoby jednající jejiclr jménem své

podpisy.

V Praze dne: 30.4.201 3

ffiK@ffiffi
r1i]Tr-iíil7_i}VÁti jl { j *p'Lí]'ťi s řil LFť; i'i {isT
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EKO-KOM, a.s.
jako pťrjčitel

obec Uhřice
jako vypťrjčitel

Smlouva o výpůjčce č. os201320002601
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denční číslo: 30/0l74 Smlouva č. oS20l 32000260 1

Pfftoha č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nádob

Poskýnuté nádoby dle čl. II odst. l

K-S-GW 1500 Kontejner - Spodní vysyp - Sklo bílé 1

V

obec Uhřice
jako vypůjčitel

Příloha ě'1 ke smlouvě o uýpůjčce nádob č. os201320002601
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flvidenční číslo: 30/01 74 Smlouva č. oS20 l 320002601

Příloha č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nádob

Předávací protokol ke smlouvě o qýpůjčce

Potvrzujeme, že jsme převzali qýše uvedené sběrné nádoby bezzjevnýchzávad a poškozeni
a Y€ stavu' který je způsobilý k jejich řádnému používání.

Vypůjčitel
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Příloha č'2 ke smlouvě o výpůjčce nádob Č. oS201320002601
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číslo: 30/0174 Smlouva č. oS20l 32000260l

Přítoha č.3 ke smlouvě o výpůjčce nádob

Protokol o změně stavu poskytnrrtých nádob ke smlouvě o výpůjčce

Vvsvětlivkv:

Tvp
V - vrácení nádob
N - náhrada nádob ze škodni události

Potvrzujeme, Že jsme*

_ převzali výše uvedené sběrné nádoby jako náhradu v fm1|škodní událostič'

báz zjevnýcb závada poškození a ve stavu, kteď je způsobilý k jejich řádnému pouŽívání'

_ převzali výše uvedené sběrné nádoby vrácené vypůjčitelem bez zjevných závad a poškození a ve stavu,

který je způsobilý kjejich řádnému používání'

* nehodící se škrtněte

Vypůjčitel Půjčitel
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Příloha č.3 ke smlouvě o výpůjčce nádob Č. os201320002601
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-'videnční číslo: 30/0 l 74 Smlouva č. oS20 l 32000260 l

Příloha č. 4 ke smlouvě o výpůjčce nádotl

Hr'ÁŠExÍ o ŠronĚ NA SBĚRxr sÍrt A NÁDoBÁcH

I-Itťt'šení tl škatlě tt příltlhv:u,š!ele nu c-rnuil: di'spet'inknutloh|tĎekoknt'c'z

ffilzezakreslitpoškozenínadalŠímlistutétopřítohyzakresletezde)

ŘozslH poŠxozrrqí:

lD:146295
Příloha č'4 ke smlouvě o výpŮjčce nádob č os20132000260'1

^4 
41ňň ň/

Název: obec Uhřice
Evid č.. 30la174Sídlo: Uhřice 84, 768 33 Uhřice

Nádoby obsluhuje / svozová firma

Výsyp horní / spodní:

Adresa umÍstění nádoby / GPS:

Datum vzniku škody:

Nádoba poiištěna ano / ne.
Hlášeno Policii ČR ano / ne:

hanismusVýsypu,dno,vhozovýotvor'tělokontejneruatd.
HornI výsyp: po.iezd, otevíraci áecnanismus, víko, poiistný mechanismus' tělo kontejneru atd


