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S m l o u v a 
 

o ukládání odpadu na skládce ostatních odpadů 
skupiny S OO 3 v Bohuňovicích 

 
 
 
I.  

Smluvní strany. 
 

Obec Bohuňovice   
Se sídlem:   6. května 109, 783 14 Bohuňovice 
Zastoupená:   RNDr. Josef Fryčák – starosta obce 
IČ:     00298697 
DIČ:     CZ00298697  
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    1800109359/0800 
 
(dále jen „provozovatel skládky“) 
 
 
Město Moravský Beroun  
Se sídlem:                        náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun                      
Zastoupená:    Ing. Tomáš Feranec – starosta města  
IČ:        00296244 
DIČ:     CZ00296244 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    1847891309/0800 
 
(dále jen „původce“) 
 
 
 

II. 
Předmět smlouvy. 

 
 

 
Předmětem smlouvy je ukládání směsného komunálního odpadu - 200301 (obsah sběrných 
nádob dovezených svozovou technikou) z obce Moravský Beroun na skládce ostatních odpadů 
skupiny S OO 3 v Bohuňovicích. 
 
 

 
III. 

Smluvní podmínky. 
 

1. Provozovatel skládky bude ukládat odpad původce za podmínek a v souladu s provozním 
řádem skládky ostatních odpadů skupiny S OO 3 v Bohuňovicích. 

2. Původce zajišťuje dovoz odpadu na skládku na své náklady prostřednictvím dopravce 
odpadu. 

3. Původce bude hradit provozovateli skládky níže dohodnutou cenu za 1 tunu odpadu 
uvedeného v článku II. této smlouvy skládající se z: 
části a) - poplatku za uložení za 1t odpadu dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a 
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části b) - ceny za vlastní uložení 690 Kč/t  
K ceně za vlastní uložení odpadu (část b) bude připočtena DPH ve výši sazby daně dle 
aktuálně platné legislativy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
4. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně (opakované zdanitelné plnění) na základě vážních 

lístků převzatých provozovatelem skládky v průběhu daného zdaňovacího období se 
splatností 14 dnů. 

5. Návoz odpadu provádí původce prostřednictvím dopravce odpadu v provozní době 
skládky stanovené provozním řádem a po dohodě s provozovatelem skládky. Návoz mimo 
provozní dobu je možný pouze po vzájemné dohodě s provozovatelem skládky. 

 
 
 

IV. 
Ukládání odpadu a kontrola provozu. 

 
1. Na skládku smí být ukládán pouze odpad definovaný čl. II. této smlouvy v souladu 

provozním řádem skládky a dodaný původcem pouze z jeho správního území nebo 
provozu, na který se smlouva vztahuje. 

2. Původce je povinen nejpozději do 30. 11. každého roku vyzvat provozovatele skládky 
k odsouhlasení množství uloženého odpadu v daném roce. 

3. V případě porušení provozního řádu skládky se původce zavazuje k náhradě škody 
vzniklé provozovateli skládky. 

  
 
 

V. 
Ostatní ustanovení. 

 
1. Provozovatel skládky si vyhrazuje právo na zvýšení ceny za uložení odpadu, pokud dojde 

k nárůstu cen pohonných hmot, materiálů či služeb nezbytných pro provoz skládky o více 
jak 10%. V tomto případě nebude uzavírán samostatný dodatek ke smlouvě. Původce má 
právo vyžadovat od provozovatele doložení zvýšených nákladů. Provozovatel skládky je 
oprávněn účtovat poplatek za uložení odpadu ve výši upravené právním předpisem ve 
znění účinném ke dni účtování tohoto poplatku. Původce se zavazuje poplatek za uložení 
odpadu v takto stanovené výši provozovateli skládky uhradit. 

2. Smluvní vztah založený touto smlouvou lze ukončit dohodou smluvních stran nebo 
výpovědí kterékoliv z nich. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a začíná běžet od prvního dne 
následujícího měsíce po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně. V písemné 
výpovědi nemusí být uveden výpovědní důvod. V případě prokazatelného opakovaného 
porušení provozního řádu skládky může provozovatel skládky tuto smlouvu vypovědět 
bez výpovědní doby. 

3. Závazek provozovatele skládky přebírat od původce odpad dle této smlouvy zaniká ke 
dni, kdy provozovatel skládky pozbyde oprávnění k nakládání s odpady dle právních 
předpisů, zejména zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

4. Skládka bude od 01.04.2022 vybavena přejezdovou váhou, kde bude každé svozové 
vozidlo zváženo (před výsypem a po bezprostředně po něm). Do této doby nebo 
v případě poruchy této váhy bude využito mostní váhy střediska živočišné výroby ZD 
Bohuňovice, v případě nemožnosti jejího užití bude provozovatel skládky fakturovat 
množství uloženého odpadu podle vážních lístků jiných mostních vah. 
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VI. 
Závěrečná ustanovení. 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2022. 
2. Tato smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom.  
 
 
 
 
 
 

 
 
V Moravském Berouně dne                        V Bohuňovicích dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                         ……………………………….. 
       Ing. Tomáš Feranec                                                      RNDr. Josef Fryčák 
           starosta města                                                                 starosta obce 
  /původce/               /provozovatel skládky/ 
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