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SMLOUVA O DÍLO
č. 951538/2019

Smkxiva byía schválena 
Radou moste Opočně

a na ................
usnesením č.

I.
Smluvní strany

u pro město Opočny----------
MĚSTO ÓPOČNO Zpracovatel:

jKDoSodne: ■ U■ / /// Spisový znak:
</'/. /

Počat Hstůy5- Přílohy: Skartačni znak:

Město Opočno
Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno 
IČO: 00275191
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Opočno, č.ú.: 19-1242059309 / 0800 
Tel./fax: 494 668 331-2, 724 156 743 / 494 668 631

dále jen objednatel, zastoupený Šárkou Škrabalovou, starostkou města

a

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
ICO: 42194920, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Hradci 

Králové oddíl B., vložka č. 389, spisová značka B.389, den zápisu 04.12.1991 
DIČ: CZ42194920
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, č.ú. 8787063 / 0300

dále jen zhotovitel, zastoupený Jiřím Heroldem, oblastním manažerem
jednajícím na základě plné moci

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,NOZ“), tuto smlouvu za podmínek 
uvedených v následujících článcích:
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II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zabezpečení sběru, třídění, svozu a odstraňování odpadů pro město 
Opočno na území ve správě města Opočno, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, příslušnými souvisejícími 
právními předpisy a obecně závaznými vyhláškami města Opočno.

1. Zhotovitel zaj istí pro objednatele v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě 
nakládání s komunálním odpadem v následujícím členění:

1.1 Sběr, svoz a odstranění směsného KO
- rozsah služby je specifikován v příloze č. 1 - Směsný komunální odpad

1.2 Sběr a svoz separovaného odpadu k využití - plasty, papír, sklo, drobný kovový odpad
- rozsah služby je specifikován v příloze č. 2 - Separované složky komunálního odpadu

1.3 Sběr, přeprava a odstranění nebezpečných složek vytříděných z KO
- rozsah služby je specifikován v příloze č. 3 - Nebezpečné složky komunálního odpadu

1.4 Sběr, přeprava a odstranění objemného KO
- rozsah služby je specifikován v příloze č. 4 - Objemný odpad

1.5 Pytlový sběr a svoz plastů a tetrapacků
- rozsah služby je specifikován v příloze č. 5 - Pytlový sběr a svoz plastů a tetrapacků

1.6 Plnění smluvních podmínek s obalovou společností EKO-KOM a.s. (čtvrtletní hlášení)

2. Místem plnění jsou katastrální území města Opočna - k.ú. Opočno pod Orlickými horami 
(vč. lokality Vodětín) a k.ú. Čánka (lokality Čánka a Dobříkovec). Původcem komunálního 
odpadu, vzniklého z činnosti fyzických osob, je město Opočno.

3. Obě smluvní strany souhlasí, že zavedení dalších aktivit podle požadavku může být 
projednáno v rámci dodatku k této smlouvě nebo formou jednorázového ujednání.

III.
Definice pojmů ve smlouvě použitých

Objednatel je původcem komunálního odpadu (dále jen KO), dle § 4, písm. x) zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a touto smlouvou pověřuje zhotovitele nakládat s KO, který je ve 
vlastnictví objednatele.

Zhotovitel jako oprávněná osoba ve znění § 4, písm. y) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, se zavazuje, že zajistí pro objednatele nakládání s KO, (zařazení dle Vyhlášky 
MZP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává kategorizace a katalog odpadů).

Smluvní strany se shodly na tom, že pro účely této smlouvy se budou řídit při výkladu 
pojmů a obecných povinností zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a předpisů 
souvisejících.
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Součinnost — činnost objednatele i zhotovitele směřující k řádnému zajištění služeb 
v rozsahu této smlouvy a v plném souladu s touto smlouvou.

IV.
Práva a povinnosti objednatele

1. V souladu s příslušnými vyhláškami objednatele přiděluje objednatel zhotoviteli výhradní 
právo nakládání s KO ve smyslu a rozsahu dle této smlouvy na katastrálním území města 
Opočno po dobu platnosti této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje k zajišťování průjezdnosti komunikací dle daného svozového 
harmonogramu. V případě jakýchkoli prací, které budou probíhat na území města Opočno, 
jsou ohlášeny a mohly by omezit průjezdnost komunikací, objednatel vyrozumí zhotovitele 
o této skutečnosti, a to v předstihu, tak aby mohly být projednány náhradní svozové trasy 
nebo termíny svozu.

3. Objednatel se zavazuje, že bude dodavateli platit řádně a včas za poskytnuté služby dle čl. 
II odst. 1 cenu dle čl. VI odst. 1 této smlouvy.

4. Objednatel je povinen předat zhotoviteli úplný seznam rozmístění odpadových nádob pro 
zajištění jednotlivých činností plnění této smlouvy. Seznam musí být aktuální kdatu 
započetí plnění předmětu této smlouvy a musí obsahovat veškeré údaje, pro kvalitní 
zajištění daných služeb.

5. Objednatel se zavazuje informovat producenty odpadu o pravidlech a podmínkách 
provádění aktivit v oblasti nakládání s odpady. Obě smluvní strany se dohodly, že budou v 
této oblasti úzce spolupracovat (součinnost).

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění předmětu této smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn požadovat řádné plnění veškerých činností, které jsou předmětem 
této smlouvy, v odpovídající kvalitě a včas dle harmonogramů, platných pro jednotlivé 
činnosti a ostatních stanovených podmínek.

V.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Odpady kategorie "O", které nelze dále využít jako surovinu, bude zhotovitel ukládat na 
skládkách komunálních odpadů v souladu s provozními řády a pravidly pro ukládání 
odpadů na těchto skládkách.

Zhotovitel je zodpovědný za nakládání s odpady v rozsahu této smlouvy v souladu s 
požadavky příslušné legislativy. Veškeré činnosti spojené s plněním této smlouvy budou 
zajišťovány v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a všemi jeho prováděcími 
vyhláškami.
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3. Zhotovitel zajistí plnění smluvních podmínek s obalovou společností EKO-KOM a.s., 
jedná se o zpracování a odeslání pravidelných čtvrtletních a celoročních výkazů. Kopie 
hlášení bude zaslána odpovědným pracovníkům Městského úřadu v Opočně. Zhotovitel se 
zavazuje, že hlášení bude poskytnuto nejpozději do konce měsíce následujícího po konci 
čtvrtletí. Hlášení bude městu poskytováno písemnou formou nebo je možné průběžně 
zasílat elektronickou poštou (E-mail). V případě požadavku a na základě pověření městem 
Opočno zhotovitel sebere údaje o dalších vytříděných komoditách od ostatních 
provozovatelů sběren na území města Opočno a tyto údaje zahrne rovněž do hlášení pro 
EKO-KOM, a.s.

4. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli k odsouhlasení harmonogramy svozů, dle 
kterých budou plněny činnosti, které jsou předmětem této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen provádět řádné plnění veškerých činností, které jsou předmětem této 
smlouvy, v odpovídající kvalitě a včas dle harmonogramů, platných pro jednotlivé činnosti 
a ostatních stanovených podmínek.

6. Zhotovitel je povinen používat pro plnění předmětu této smlouvy výhradně techniku a 
vybavení, splňující zákonné požadavky a požadavky na ochranu životního prostředí.

7. V případě náhlého výpadku svozové techniky (porucha, nehoda ...) se zhotovitel zavazuje 
do 5-ti hodin zajistit techniku náhradní, která svoz odpadu uskuteční.

8. Pro sběr, svoz a odstranění odpadu, který není předmětem této smlouvy, je zhotovitel 
připraven na žádost objednatele zajistit potřebnou techniku a vybavení za podmínek, které 
budou součástí zvláštní objednávky nebo dodatku k této smlouvě.

9. Zhotovitel je oprávněn v odůvodněných případech (vždy však po předchozí dohodě 
s objednatelem) jednorázově změnit dohodnutý termín svozu.

10. Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele potřebnou součinnost zejména v zajištění 
přístupu ke sběrným nádobám a kontejnerům na shromažďování odpadů a sběrným 
stanovištím mobilního sběru a svozu nebezpečných složek KO. V případě vzniklé škody 
dle bodu 7, bude o charakteru a rozsahu případné škody učiněn úřední záznam za 
přítomnosti odpovědného pracovníka dodavatele nejpozději do 3 dnů od zjištění škody.

11. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením služby třetí osobu, výhradně však po 
předchozím písemném souhlasu objednatele.

12. Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele řádné a včasné zaplacení za poskytnuté 
služby dle čl. II odst. 1 cenu dle čl. VI odst. 1 této smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen počínat si při zpracovávání osobních údajů fyzických osob při plnění 
předmětu této smlouvy dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.
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VI.
Ceny a platební podmínky

Ceny za poskytované služby v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 1 a příloh k této smlouvě, 
které jsou její nedílnou součástí, je stanovena takto:

1.1 Cena za zajištění služeb celkem v Kč:

Typ služby Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH

sběr, svoz a odstranění odpadu 1 796 225,00 269 433,75 2 065 658,75

1.2 Cena za zajištěním služeb s rozdělením na:

cena bez DPH DPH včetně DPH % z celku

směsného KO I 117 767,00 167 665,05 1 285 432,05 62,2
separovaných složek 
KO 361 486,00 54 222,90 415 708,90 20,1

nebezpečných odpadů 35 554,00 5 333,10 40 887,10 2,0

objemných odpadů 188 418,00 28 262,70 216 680,70 10,5
pytlový sběr a svoz 
plastů a tetrapacků 93 000,00 13 950,00 106 950,00 5,2

2. Uvedené ceny jsou pevné a jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné se započtením 
veškerých nákladů, rizik, zisku, finančních vlivů (např. inflace) apod. po celou dobu trvání 
smlouvy. Změna (překročení) cen je možné pouze v případě že:
a) objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou předmětem této 

smlouvy a jejichž rozsah nebyl zhotoviteli ani objednateli při podpisu této smlouvy 
znám,

b) objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací, než bylo uvedeno v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky,

c) dojde k významné změně termínu realizace, 
b) změní se daňové předpisy,
e) změní se zákonem stanovené poplatky (např. základní poplatek za ukládání odpadů dle 

zákona o odpadech).

3. Zálohy na služby nebudou poskytovány. Úhrada služby bude provedena fakturou měsíčně. 
Fakturace bude prováděna do 15. dne následujícího měsíce. Dnem zdanitelného plnění je 
poslední den v měsíci, v němž je služba poskytována.

4. Splatnost faktury je 30 dní ode dne vystavení. Termínem úhrady se rozumí den potvrzení 
platebního příkazu bankou objednatele.

5. Daňový doklad (faktura) musí splňovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními 
předpisy ČR, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
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6. Celková výše měsíční úhrady za služby v rozsahu dle čl. II, odst. 1) a příloh k této smlouvě 
bude stanovena jako součet Vi2 jednotkových cen uvedených v čl. VI. odst. 1.2.

7. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli 
nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku 
(např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak uhradit náklady spojené 
s jejím odstraněním.

8. Pokud se v průběhu provádění vyskytnou projektem nespecifikované a nepředvídané 
práce nebo dojde po vzájemné dohodě obou stran na odlišnostech předmětu, rozsahu a 
provádění díla, bude upravena cena díla dodatkem.

9. V případě potřeby doobjednání nebo naopak vrácení PE pytlů na pytlový sběr a svoz 
plastů a tetrapacků dle přílohy č. 5 smlouvy je jednotková cena za 1 ks PE pytle 
stanovena ve výši 2,50 Kč/kus bez DPH.

VII.
Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu dle této smlouvy uplatní objednatel sankční opatření ve výši 
0,05 % z ceny díla za každý den prodlení včetně DPH.

2. Jestliže objednatel neuhradí v dohodnutém termínu předepsanou částku, je povinen za 
každý započatý den prodlení zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení včetně DPH.

VIII.
Trvání smlouvy

1. Tato smlouvaje uzavřena na dobu určitou v trvání od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.

IX.
Komunikace mezi smluvními stranami

1. Odpovědnými pracovníky provozovny Náchod, která bude zajišťovat poskytování služeb 
jsou:

a) ve věcech obchodních: Jiří Herold, oblastní manažer
Tomáš Babka, obch. zástupce

b) ve věcech provozních: Michal Kárník
Daneš Raich

c) ve věcech administrativních:Petra Možnarová
d) ve věcech fakturace: Radka Rejzková

mobil 602 626 839 
mobil 721 577 065 
mobil 734 411 019 
mobil 739 682 458 
telefon 493 646 768 
telefon 493 646 772 
fax 493 646 770
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2. Odpovědnými pracovníky objednatele jsou:
Bc. Jaroslav Koudelka, telefon 494 669 633

mobil 724 156 743

3. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat běžnými komunikačními prostředky, 
jako jsou pošta, telefon, fax nebo e-mail (mpnachod@mariuspedersen.czk

X.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

1. Vzájemné vztahy, práva a povinnosti výslovně v této smlouvě neuvedené se řídí 
ustanovením občanského zákoníku.

2. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele.

3. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 
smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto 
část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

4. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách 
České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě, 
podepsanými odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

6. Dodavatel není vystaven náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnění závazků, 
jestliže jeho prodlení v plnění nebo neplnění závazků dle této smlouvy, je výsledkem 
nějaké události způsobené vyšší mocí.

7. Pro účely této smlouvy znamená "vyšší moc" událost mimo kontrolu zhotovitele, kterou 
nelze předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany zhotovitele. Takové události 
mohou být zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, 
dopravní embarga a stávky.

8. Smlouva byla uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení.

9. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a že smlouva byla 
sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

10. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Opočna č. 2R/2018/21 ze dne 19.11.2018.

mailto:mpnachod@mariuspedersen.czk
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, , 21 11. 2018V Hradci Králové, dne...............

500 09 Hradec Králové 
DIČ: CZ42194920 

.................. -25r..................
Zhotovitel

26. 11. 2018
V Opočně, dne................

Šárka Škrabalové - starostka města

' MĚSTO OPOČNO 6
517 73 p. OPOČNO

Objednatel

Přílohy: Příloha č. 1 - Směsný komunální odpad
Příloha č. 2 - Separované složky komunálního odpadu 
Příloha č. 3 - Nebezpečné složky komunálního odpadu 
Příloha č. 4 - Objemný odpad 
Příloha č. 5 - Pytlový sběr a svoz plastů a tetrapacků
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Směsný komunální odpad

i.
Stanovení rozsahu a způsobu poskytované služby

1. Obsah sjednané služby tvoří následující dohodnuté činnosti:

- sběr a svoz směsného komunálního odpadu (dále KO) ve stanoveném režimu 26 svozů 
za rok, tj. 1 x za 2 týdny (pátek)

- manipulace se sběrnými nádobami a s kontejnery do vzdálenosti 10 m
- přeprava KO k odstranění
- odstranění KO
- prodej či pronájem sběrných nádob, bude-li požadován

2. Pro ukládání KO budou přednostně využívány typizované sběrné nádoby o objemu 110 
1, 120 1 a kontejnery o objemu 1100 1. V odůvodněných případech lze se souhlasem 
objednatele využívat i sběrné nádoby a kontejnery jiného provedení (70 1, 240 1, 360 1, 
660 1, aj.), jestliže tomu odpovídají podmínky pro jejich použití.

II.
Podmínky zajištění služby

1. Zhotovitel si vyhrazuje právo změny svozového dne, pokud si to vyžádají provozní 
okolnosti. S vozové dny jsou stanoveny harmono gramem svozu KO, který zhotovitel včas 
předloží objednateli k odsouhlasení.

2. Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení stanoveného svozového termínu v důsledku 
nenadálých situací, zajistit náhradní svoz během následujícího pracovního dne. O 
takovéto situaci bude neprodleně informovat objednatele. Dojde-li k výpadku odvozu 
odpadu v den zákonem uznaného svátku, zajistí dodavatel nej později svoz v nejbližší 
pracovní den.

3. Zhotovitel se zavazuje vyprazdňovat sběrné nádoby a kontejnery úplně s výjimkou 
případů, zaviněných producentem odpadu, tj. např. zamrzlého nebo příliš upěchováného 
odpadu.

4. Zhotovitel zajistí vyprázdnění všech sběrných nádob od fyzických osob a fyzických osob 
oprávněných k podnikání, které na základě smluvního využívají systém zavedený 
městem Opočno, přistavených ke svozu ve stanovený termín.

5. Producenti odpovídají za to, že odpad ve sběrných nádobách a kontejnerech bude 
zahrnovat pouze druh odpad uvedený v ěl. II odst. 1.1 smlouvy a že odpovídá zařazení 
dle kategorizace v katalogu odpadů. V případě, že bude zjištěn nesoulad mezi specifikací 
a skutečnou dodávkou odpadu, je zhotovitel oprávněn takový odpad nepřevzít až do 
zjednání nápravy.

6. Stane-li se stanoviště odpadových nádob po určitou dobu nepřístupné z důvodů povolené 
stavby nebo klimatických podmínek, dohodne dodavatel se zainteresovanými stranami 
na nezbytně nutnou dobu náhradní stanoviště, případně změní typ odpadových nádob.
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7. Producenti odpadu odpovídají za to, že nebude docházet k přeplňování a přetěžování 
odpadových nádob. Pro hmotnosti zcela naplněných odpadových nádob platí následující 
limity: sběrná nádoba 110 1 (120 1) ... 65 kg a kontejner 1100 1 ... 340 kg. V případě 
nadměrného přetížení není technicky možné odpad vyprázdnit.

8. Zhotovitel zajistí provádění změn počtu a typu nádob na jednotlivých stanovištích včetně 
přistavení požadovaného počtu a typu nádob na nová stanoviště dle písemných nebo e- 
mailových pokynů objednatele, které budou v souladu s obecně závaznou vyhláškou 
objednatele pro nakládání s komunálním odpadem. Úkony potřebné pro zajištění těchto 
změn (např. přistavení dalších nádob nebo výměna za jiný typ nádoby, včetně označení 
odpovídajícími samolepkami s údaji) provede nejpozději do 3 pracovních dní od obdržení 
pokynu zhotovitele.

9. Zhotovitel zajistí prodej nových nádob občanům města, včetně umístění nové nádoby na 
příslušné stanoviště. Dodací lhůta bude max. 7 dní od přijetí objednávky. Způsob platby, 
podmínky pronájmu nádob a podmínky předání nádoby bude dohodnut zhotovitelem 
přímo s občanem.

10. Z míst s omezenou průjezdností a celoročně nesjízdných pro běžnou svozovou techniku 
(ulice Hradební, Svatopluka Čecha, Havlíčkova, Krehanova, lokalita Podkostelní a 
Švamberk) zajistí zhotovitel po dohodě s objednatelem sběr a svoz odpadu jedním 
z následujících způsobů:

a) Nasazení menšího svozového vozidla s nástavbou cca 10 m3.
b) V místech celoročně nedostupných i pro tuto techniku budou občané zdarma vybaveni 

odpadovými nádobami, které jsou opatřené kolečky. Manipulaci ke svozovému 
vozidlu zajistí pracovníci zhotovitele.

c) Sběr KO do igelitových pytlů, jejich manipulace a pravidelný odvoz posádkou 
svozového vozidla.

V Hradci Králové, dne ?. !•.. .IV.. V Opočně, dne 2 6. 11. 2018

Průběžná 1940/3 
500 09 Hradec Králové 

DIČ: CZ42194920 
-25-

Šárka Škrabalové - starostka města

MĚSTO OPOČNO 6
517 73 p. OPOČNO

Zhotovitel Objednatel
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Separované složky komunálního odpadu
i.

Stanovení rozsahu a způsobu poskytované služby

1. Obsah sjednané služby tvoří následující dohodnuté činnosti:

- sběr a svoz recyklovatelných složek komunálního odpadu - plastů, papíru, skla 
a drobných kovových předmětů (DKP)

- manipulace se sběrnými nádobami a s kontejnery
- přeprava vytříděných složek KO k dalšímu využití

2. Pro ukládání plastů, papíru a skla budou využívány sběrné nádoby a kontejnery určené 
pro tříděný sběr odpadu. Údaje o počtu sběrných nádob a kontejnerů, jejich typovém 
provedení, jakož i o sběrových místech jsou uvedeny v "Seznamu sběrových míst" v této 
příloze. Údaje o počtu sběrných nádob a kontejnerů objednatele jsou uvedeny v 
"Seznamu sběrových míst"

II.
Podmínky zajištění služby

1. Svoz plastů a papíru ukládaných do kontejnerů 1,1 m3 bude prováděn 1 x za týden. Svoz 
skla a komodit ukládaných do polozapuštěných kontejnerů (plasty, papír a sklo) bude 
prováděn 1 x za 3 týdny, svoz drobných kovových předmětů 1 x za 2 týdny. Při svozu 
budou vyprázdněny veškeré nádoby rozmístěné na území objednatele určené pro separaci 
plastů, papíru, skla a DKP.

2. Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení stanoveného svozového termínu v důsledku 
nenadálých situací, zajistit náhradní přepravu během následujícího pracovního dne.

3. Změny svozového režimu, počtu nebo typu sběrných nádob či kontejnerů budou 
dodavatelem zajištěny podle rozsahu nejpozději do 5-ti pracovních dní po oznámení 
požadavku objednatelem. Každá taková změna či dodatek musí být učiněn písemnou 
dohodou podepsanou odpovědnými pracovníky obou smluvních stran.

4. Objednatel je povinen v době svozu zajistit dostatečný přístup svozovému vozidlu a jeho 
posádky k sběrnému místu, umožňující snadnou a bezpečnou manipulaci se sběrnými 
nádobami a kontejnery bez narušení plynulosti poskytované služby.

V Hradci Králové, dne,. 1. \. .1 ]:. V Opočně, dne

Šárka starostka města

MĚSTO OPOČNO 6
517 73 p. OPOČNO

500 09 Hradep Králové 
DIČ: CZ42194920 

-25-
Zhotovitel Objednatel
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Seznam sběrových míst - plasty

číslo
stanoviště umístění kontejneru typ

kontejneru

počet
kontejnerů 

na stanovišti
pronájem

1. Trčkovo náměstí
(ve spodní části náměstí) 11001 2 ks -s

2. Pohořská ulice
(u zimního stadionu) 11001 2 ks -

3. Svamberk
(v horní části za křižovatkou) 11001 2 ks -

4. Dobrušská ulice
(u BD č.p. 622-3) 11001 2 ks -

5. Severní ulice
(u trafostanice) 11001 2 ks -

6. Hradecká ul.
(pod prodejnou VLASTA) 11001 3 ks -

7. Palackého ulice
(za garážemi u Jordánku) 11001 4 ks -

8. Tyršova ulice
(u výlepové plochy) 11001 2 ks -

9. Podzámčí
(u BD č.p. 680) 11001 2 ks -

10. Cánka
(u prodejny potravin) 11001 2 ks -

11. Cánka
(u bývalého fotbalového hřiště) 11001 1 ks -

12. Dobříkovec
(u výletové plochy) 11001 1 ks -

13. Stefanka
(za prodejnou papírnictví) 11001 2 ks -

14. Jiráskova ul. (v areálu Střední
a Základní školy v Opočně) 11001 1 ks -

15. Podzámčí
(lokalita Ořechová) 11001 2 ks -

16. Mírová ul. - polozapuštěný
kontejner (vedle parkoviště) 5 m3 1 ks -

17. Dobrušská ulice - polozapuštěný
kontejner ( před BD č.p. 574) 5 m3 1 ks -

CELKEM 32 ks -
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Seznam sběrových míst - papír

číslo
stanoviště umístění kontejneru typ

kontejneru

počet
kontejnerů 

na stanovišti
pronájem

1. Trěkovo náměstí
(ve spodní části náměstí) 11001 1 ks -

2. Pohořská ulice
(u zimního stadionu) 11001 2 ks -

3. Svamberk
(v horní části za křižovatkou) 11001 1 ks -

4. Dobrušská ulice
(u BD č.p. 622-3) 11001 1 ks -

5. Severní ulice
(u trafostanice) 11001 1 ks -

6. Hradecká ul.
(pod prodejnou VLASTA) 11001 2 ks -

7. Palackého ulice
(za garážemi u Jordánku) 11001 2 ks -

8. Tyršova ulice
(u výlepové plochy) 11001 2 ks -

9. Podzámčí
(u BD č.p. 680) 11001 1 ks -

10.
v
Cánka
(u prodejny potravin) 11001 1 ks -

11.
v
Cánka
(u bývalého fotbalového hřiště) 11001 1 ks -

12. Dobříkovec
(u výletové plochy) 11001 1 ks -

13.
Štefanka
(za prodejnou papírnictví) 11001 2 ks -

14. Jiráskova ul. (v areálu Střední 
a Základní školy v Opočně) 11001 1 ks -

15. Podzámčí
(lokalita Ořechová) 11001 1 ks -

16. Mírová ul. - polozapuštěný 
kontejner (vedle parkoviště) 5 m3 1 ks -

17. Dobrušská ulice - polozapuštěný 
kontejner ( před BD č.p. 574) 5 m 1 ks -

CELKEM 22 ks -
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Seznam sběrových míst - sklo

číslo
stanoviště

umístění kontejneru typ
kontejneru

počet
kontejnerů 

na stanovišti
pronájem

Trekovo náměstí
(ve spodní části náměstí)

1,1 m3 1 ks -

2.
Pohořská ulice
(u zimního stadionu)

1,1 m3 1 ks -

3.
Svamberk
(v horní části za křižovatkou)

1,1 m3 1 ks -

4.
Dobrušská ulice
(u BD č.p. 622-3)

1,1 m3 1 ks -

5.
Severní ulice
(u trafostanice)

1,1 m3 1 ks -

6.
Hradecká ul.
(pod prodejnou VLASTA)

1,1 m3 2 ks -

7.
Palackého ulice
(za garážemi u Jordánku)

1,5 m3 2 ks -

8.
Tyršova ulice
(uvýlepové plochy)

1,1 m3 2 ks -

9.
Podzámčí
(u BD č.p. 680)

1,1 m3 1 ks -

10.
—v--------- “
Cánka
(u prodejny potravin)

1,1 m3 1 ks -

11.
Čánka
(u bývalého fotbalového hřiště)

1,1 m3 1 ks -

12.
Dobříkovec
(u výletové plochy)

1,1 m3 1 ks -

13.
Štefanka
(za prodejnou papírnictví)

1,1 m3 2 ks -

14.
Jiráskova ul. (v areálu Střední
a Základní školy v Opočně)

1,1 m3 1 ks -

15.
Podzámčí
(lokalita Ořechová)

1,1 m3 1 ks -

16.
Mírová ul. - polozapuštěný
kontejner (vedle parkoviště)

3 m3 1 ks -

17.
Dobrušská ulice
(u parkoviště před BD č.p. 574)

3 m3 1 ks

CELKEM 21 ks -
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Seznam sběrových míst - drobné kovové předměty

číslo
stanoviště umístění kontejneru typ

kontejneru

počet
kontejnerů 

na stanovišti
pronájem

1. Pohořská ulice
(u zimního stadionu) 2401 1 ks -

2. Palackého ulice
(za garážemi u Jordánku) 2401 1 ks -

3. Podzámčí
(lokalita Ořechová) 2401 1 ks -

4. Dobrušská ulice
(u parkoviště před BD č.p. 574) 2401 1 ks -
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Nebezpečné složky komunálního odpadu

i.
Stanovení rozsahu a způsobu poskytované služby

1. Obsah sjednané služby tvoří následující dohodnuté činnosti:

- sběr a odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu (dále odpadu)
- manipulace s odpady
- přeprava odpadu ke zneškodnění
- odstranění odpadu

Z Předmětem služby jsou nebezpečné odpady skupiny 20 (dle platného katalogu odpadů) 
vytříděné z komunálního odpadu. Jednotlivé kódy druhů odpadů jsou stanoveny 
vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a další seznamy 
odpadů ve znění pozdějších předpisů.

3. Pro ukládání odpadu bude sloužit speciální sběrné vozidlo s potřebným vybavením.

4. Sběr a svoz odpadu bude prováděn minimálně 2x za rok (jaro a podzim) na 9-ti 
stanovištích v předem stanovených a vzájemně odsouhlasených svozových termínech 
(min. 5 týdnů před konáním svozu). Doba setrvání na každém stanovišti bude činit 20 
minut. Přesný termín vykonání služby bude stanoven vždy po dohodě obou smluvních 
stran. Seznam stanovišť svozu nebezpečného odpadu je součástí této přílohy.

Zhotovitel povede evidenci občanů, kteří se akce zúčastnili a odpad předali (tato evidence 
bude obsahovat jméno, adresu a množství předaného odpadu), přičemž odpad bude 
přebírán pouze od občanů, kteří mají trvalý pobyt na území města Opočno. Nejpozději 
do 30-ti dní od ukončení mobilního svozu odpadu bude objednateli předána zpráva o 
počtu zúčastněných občanů a přehled o množství a jednotlivých druzích sebraných 
odpadů, doložených zejména evidenčními listy přepravovaných odpadů a vážními lístky.

Zhotovitel zajistí neprodlené odstranění případného znečištění vzniklého manipulací 
s odpady.

Zhotovitel zajistí zveřejnění informací o svozu nebezpečných složek komunálního 
odpadu na plakátovacích plochách města na plakátech min. formátu A3, s údaji o konání 
svozu, jeho termínu, všech stanovištích a přesných intervalech, ve kterých bude možné 
odpady na jednotlivých stanovištích předávat obsluze mobilní sběrny. Vyhotovení a 
vylepení těchto informačních plakátů zajistí s předstihem minimálně 5 dní před 
termínem, stanoveným pro mobilní svoz a nej později do dvou pracovních dní po skončení 
mobilního svozu zajistí jejich odstranění. Zhotovitel také zajistí distribuci malých letáků 
do domácností.
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II.
Podmínky zajištění služby

1. Objednatel je zodpovědný za poskytování přesných a správných informací, potřebných k 
zajištění kvalitní svozové služby. Mezi takovéto informace patří např. druhy svážených 
odpadu, sběrná místa v případě požadavku na jejich změnu apod.

V Hradci Králové, dne .2.1..2018

500 09 Hradec Králové 
DIČ: CZ42194920 

-25-

V Opočně, dne 11,. 2018

1

Šárka Jkrabalová - starostka města

MĚSTO OPOČNO 6
517 73 p. OPOČNO

Zhotovitel Objednatel



Příloha č. 3 ke smlouvě č. 951538/2019 Varianta B

Místa a časy přistavení mobilní sběrny:

v
C. stanoviště čas (v průběhu 

měsíců IV a X)
1. Svamberk - na křižovatce v horní části lokality 8,00 až 8,20 hodin

2. Dobrušská ulice - před zdravotním střediskem 8,30 až 8,50 hodin

3. Kupkovo náměstí - parkoviště vedle radnice 8,55 až 9,15 hodin

4. Hradecká ulice - před Pálenkou č.p. 218 9,20 až 9,40 hodin

5. Tyršova ulice - u penzionu 9,45 až 10,05 hod.

6. Nádražní ulice - u Jordánku 10,10 až 10,30 hod.

7. Podzámčí - u mlékárny 10,40 až 11,00 hod.

8. Cánka - u prodejny potravin 11,10 až 11,30 hod.

9. Dobříkovec - u kontejnerů na separovaný odpad 11,40 až 12,00 hod.
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Objemný odpad

i.
Stanovení rozsahu a způsobu poskytované služby

1. Obsah sjednané služby tvoří následující dohodnuté činnosti:

- sběr a odvoz objemných složek komunálního odpadu (dále odpadu)
- manipulace s odpady
- přeprava odpadu k odstranění
- odstranění odpadu
- poskytnutí dostatečného počtu velkoobjemových kontejnerů

2. Sběi a svoz odpadu bude prováděn v průběhu 10-ti dní v měsíci dubnu a říjnu na 17
stanovištích a dle „Harmonogramu svozu objemného odpadu44, který zhotovitel včas
předloží objednateli k odsouhlasení. Přesný termín vykonání služby bude stanoven vždy
po dohodě obou smluvních stran.

2.1. Služba bude prováděna tak, že v jeden den budou současně kontejnery na dvou 
stanovištích. Na každém stanovišti bude velkoobjemový kontejner do doby jeho 
naplnění. U kontejnerů bude vždy dozorovat pověřený pracovník zhotovitele. Po 
naplnění kontejneru dozorující pracovník zajistí neprodlený odvoz kontejneru. 
Seznam stanovišť svozu objemného odpadu je součástí této přílohy.

2.2. Zhotovitel poskytne objednateli dostatečný počet velkoobjemových kontejnerů 
potřebných k zajištění služby.

II.
Podmínky zajištění služby

Objednatel je zodpovědný za poskytování přesných a správných informací, potřebných k 
zajištění kvalitní svozové služby. Mezi takovéto informace patří např. druhy svážených 
odpadů, sběrná místa v případě požadavku na jejich změnu apod.

21. 11. 2018
V Hradci Králové, dne

Průběžná 1940/3 
500 09 Hradec Králové 

DIČ: CZ42194920 
-25-

MĚSTG OPOČNO 6
517 73 p. OPOČNO

Zhotovitel Objednatel
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Místa a doba přistavení velkoobjemových kontejnerů:

Den měsíc stanoviště

Po IV, X
1. Nadrazm ulice - u Jordánku vedle garáží

2. Hradecká ulice - před Pálenkou č.p. 218

Út IV, X
1. Dobrusska ulice - před oční klinikou

2. Kodymova ulice - u č.p. 123

St IV, X
1. Dobrušská ulice - před oční klinikou

2. Trekovo náměstí - parkoviště ve spodní části náměstí

Čt IV, X
1. Svamberk - na křižovatce v horní části lokality

2. Stefanka - před hasičskou zbrojnicí

Pá IV, X
1. Jana Pitry - u mateřské školy
2. Severní ulice - u křižovatky s ulicí U Cihelny

Po IV, X
1. Tyršova ulice - u výlepové plochy

2. Jirásková ulice - mezi křižovatkami s Palackého 
a Pitkovou ul.

Úí IV, X
1. Družstevní ulice - mezi křižovatkami s Palackého 

a Pitkovou ul.
2. Ulice Na Olivě - u křižovatky se Zborovskou ulicí

St IV, X _
J. Podzámčí - parkoviště u BD č. p. 680

2. Dobnkovec - u kontejnerů na separovaný odpad

Čt IV, X _
1. Cánka - u hospody

2. Cánka — u bývalého hřiště



Příloha č. 5 ke smlouvě č. 951538/2019
Varianta B

Pytlový sběr a svoz plastů a tetrapacků

i.
Stanovení rozsahu a způsobu poskytované služby

Obsah sjednané služby tvoří následující dohodnuté činnosti:

- sběr a svoz pytlů s vytříděnými plasty a tetrapacky (společně sbíraná komodita)
- poskytnutí dostatečného počtu pytlů s logem firmy (6 000 ks) s možností pytle podle 

potřeby doobjednat

II.
Podmínky zajištění služby

1. Svozový interval je stanoven pravidelně 1 x za 2 týdny. Při svozu budou sebrány 
a svezeny veskere označené pytle s plasty a tetrapacky umístěné na území města 
a v městských částech. Svozovým dnem bude pondělí.

2. Před zahájením svozu předloží zhotovitel objednateli svozový kalendář pytlového svozu.

3. Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení stanoveného svozového termínu v důsledku 
nenadálých situací, zajistit náhradní přepravu během následujícího pracovního dne.

21 11 2018
V Hradci Králové, dne . y Opočně, dne . I &. .11.. 2018

Průběžná 1940/3 
500 09 Hradec Králové 

DIČ: CZ42194920 
-25-

MĚSTO OPOČNO 6
517 73 p. OPOČNO

Zhotovitel Objednatel


