Smlouva o využíváníslužeb Sběrného dvora - Řevnice

Město Řevnice
se sídlem
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74

232 30 Řevnice

lč:00241639
Zastoupená: lng. Tomášem Smrčkou, starostou
Zastoupená ve věcech technických:
Davidem Velkem, vedoucím sběrného dvora tel: 702 041 431, email: velek@ revnice.cz
lng. Mojmírem Mikulou, vedoucím technických služeb tel: 7O2 O41, 425, emaiI: t5@revnice.cz

_

a

obec skuhrov
se sídlem
Hatě 46
267 27 Liteň
lč: O0233790
Zastoupená: lng. Lucií Živnou, starostkou
Uzavřely dle ustanovení§ 1746, odst. 2 zákona č.89/2OL2 5b., občanský zákoník,
ve znění pozdějšíchpředpisů, tuto smlouvu o využíváníSběrného dvora Řevnice:

l.

Předmět smlouvy

1.

Předmětem smlouvy je vyuŽívání služeb Sběrného dvora Řevnice, na adrese Na Bořích 1077,
Řevnice za podmínek nížeuvedených v této smlouvě.

ll.
Pravidla využíváníSběrného dvora
1.

Služeb sběrného dvora jsou oprávněny využívatfyzické osoby - obyvatelé obcí Drahlovice,
Hatě, Hodyně, Leč, Skuhrov a osoby, které vlastní nemovitost k rekreačnímuúčeluna území
obcí, a mají zaplacen poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívánía odstraňování komunálních odpadů. Tyto osoby mají stanoven bezplatný limit na
jednotlivé druhy odevzdaných odpadů. Bezplatný limit je stanoven V ,,ceníku" sběrného dvora
Řevnice. Nad rámec bezplatného limitu budou zmíněnéosoby služby sběrného dvora hradit
dle ceníku.

Občanéobce Drahlovice, Hatě, Hodyně, Leč, Skuhrov se obsluze sběrného dvora prokážou
občanským průkazem. Osoby, které vlastní nemovitost k rekreačnímuúčeluna územíobce, se
prokážou potvrzením Obecního úřadu.
Provozní řád Sběrného dvora v Řevnicích tvořípřílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy.

/

lll,
Práva a povinnosti smluvních stran

1.
/
2.

Město Řevnice se zavazuje zajišťovatřádné plnění služeb podle této smlouvy a odpovídá za
dodrŽování bezpečnostních,hygienických, protipožárních a dalšíchprávních předpisů a
opatřeníve Sběrném dvoře Řevnice.
Obec Skuhrov se zavazuje hradit provozní náklady spojené s využíváním s|užeb Sběrného dvora

3.

Řevnice,
Obec Skuhrov bude hradit na počátku každéhočtvrtletíčástku ve v!ýši 51,- Kč za osobu dle odst.
1 Čl. ll, jako podíl na provozních nákladech na základě faktury vystavené městem Řevnice. Tato

4.

Částka mŮže biit každéčtvrtletíupravena podle aktuálního počtu obcívyužívaníchsběrný dvůr.
PoČet osob dle odst. 1 čl. ll sdělíobec dle stavu k 1. 1. daného roku městu Řevnice nejpozději

5.

do 15. 1. daného roku.

smluvnístrany se dohodly, že k podílu na provozních nákladech podle odst. 3 lll této sm|ouvy
bude vystaveno Vyúčtovánískutečně přijatého odpadu občanůobce Skuhrov v rámci
be2platného limitu podle oddělené evidence Vedené na sběrném dvoře a dle platného ceníku
uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.
6. Město Řevnice si vyhrazuje právo v průběhu platnosti smlouvy ceník upravit a to především
z dúvodu změny cen dodavatelských služeb či právních předpisů. Změny se město Řevnice
zavazuje s obcíSkuhrov předem projednat.
7. První platba zálohy V roce 2020 bude poměrnou částíplatby na dané čtvrtletí.Při podpisu
smlouvy sdělíobec Skuhrov počet osob k 1. 1. 2020.
8. V případě, že obec Skuhrov neuhradí fakturu v době splatnosti, zaplatí městu Řevnice smluvní
pokutu ve vtiši 0,05 % za každý den prodleníz neuhrazené částky.
9. Město Řevnice je povinno zajistit oddělenou evidenci odpadů obce skuhrov předaných do
sběrného dvora Řevnice. Obec má právo do této evidence nahlížet a pořizovat na své náklady
kopie této dokumentace. Ročníhlášení a dalšívýkazy vztahující se k odpadům za obec si bude
zpracovávat obec skuhrov samostatně na základě zaslaných podkladů.
10. Město Řevnice mŮže omezit přijímání odpadu kat.číslo 20 02 01 (bioodpad - tráVa, listí)
z dŮvodu naplnění ročníkapacity kompostárny. O této skutečnosti vyrozumí město Řevnice
obec písemně předem, při naplnění kapacity kompostárny na 90% ročníhopříimu.
11. Ve vrljimečných případech si město Řevnice vymezuje právo omezit přijímání odpadů od
obyvatel obce Skuhrov. Mezi takové případy patří především vyššímoc nebo extrémní
klimatické podmínky.

lv.
ukončenísmluvního t/,ztahu

1,
2.
3.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou

smlouva můžeb,ýt měněna a doplňována pouze dodatky, kteíébudou mít písemnou formu,
budou takto nislovně označeny a budou podepsány zmocnénými zástupci obou smluvních
stran
Obě smluvní stranyjsou oprávněny písemnou formou smlouvu vypovědět, přičemž výpovědní
lhůta činní3 měsíce a začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručenívrýpovědi
druhé straně.

v.
závěrečná ustanovení
1.

z.
3.
4.

S.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem iejího podpisu smluvními stranami.

Tato smlouva býla schválena za'tupitelstvem obce Skuhrov na veřejném zasedání
zastupitelstva, dne 12.8.2o2o usnesením č. 181/15/2020,
Tato smlouva byla schválena radou města Řevnice dne 26,8,2o2o, vizaápis č,84,
stran
smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních
obdržípo iejich podpi5u jedno Vyhotovení.
porozuměly, že smlouva
Smluvní .iriny po přečtení smlouvy powrzu.ií, že obsahu smlouvy

vyjadřujejejichpravou,svobodnouavážnouvůli,nebylauzavřenaVtísničizanápadně
podepisují,
nernýhodných podmínek a na.důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně

V Řevnicích dne:

j1.6. zau

ve skuhrově

rvlÉsíoŘevxlce
z Poděbrad 74
nám. Kíále Jiřlho
252 30 Revnice

Příloha č. 1- ceník uloženíodpadu
Příloha č. 2 - provozní řád sběrného dvora Řevnice
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