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I I MATERIAL BEZ OSOBNiCH UDAJU 

t6AR NAo sAzAvou M ESTSKY uRAD ZoAR NAD SAzAvou 

MATERIAL PRO RADU MESTA c. 92 

ONE: 25.06.2018 JEDNAci CiSLO: 1594/2018/KS 

NAzEV: 

Smlouva na obsluhu a yYvoz kontejneru na sber pouziteho textilu 

ANOTACE: 
Smlouva na spravu kontejneru na textil, ktere jsou ve vlastnictvi mesta. 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednani schvaluje smlouvu o poskytnuti sluzeb- bezplatne obsluhy a vyvozu 
2 ks kontejneru na sber pouziteho textilu s druzstvem Diakonie Broumov, socialni druzstvo 
IC: 49289977 ve zneni die pi'ilohy. 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Tajemnik MeU: 

Odbor majetkopravn i: Odbor komunalnich sluzeb: Odbor financn i: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a uzemniho Odbor stavebni: 
planovan i: 

Odbor skolstvi, kultury a sportu: Odbor socialni: Odbor obcansko-spravn i a OZU: 

Odbor zivotniho prostredi: Usek tajemnika a spravu MeU: Oddeleni informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektu a marketingu: Krizove rizeni: 

Mestska policie: Regionalni muzeum: T echnicka sprava budov mesta: 

Zpracoval: Predklada: 

OKS 



 

Název materiálu: Smlouva na obsluhu a vývoz kontejn erů na sběr použitého textilu 

 

Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 

1. Návrh smlouvy o poskytnutí služeb 

 
Popis 
Město s přispěním dotace z OPŹP pořídilo kromě jiného 2 boxy na použitý textil. Aby byl zajištěn 
jejich řádný provoz je navrženo uzavřít příslušnou smlouvu s Diakonií Broumov. 
 
Geneze případu 
- 
  
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
neschválit 
 
Doporu čení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
Stanoviska  
 
 



uzavrena die ust. § 1746, odst. 2, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk, 
mezi nfze uvedenymi stranami 

I. 
Smluvni strany 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 

se sldlem Zizkova 227/1 , Zd'ar nad Sazavou 
zastoupene: Mgr. Zdel'ikem Navratilem, starostou mesta 

ve vecech technickych: 

DIG: CZ00295841 
{dale jen ,.objednatel") 

a 

Diakonie Broumov, socialni druzstvo 

se sidlem: Husova 319, Velka Ves, 550 01 Broumov 
zastoupena: lng. Pavlem Hendrichovskym, pfedsedou druzstva 
IG: 49289977 
DIG: CZ49289977 
(dale jen .,provozovatel") 

II. 
Preambule 

1} Tato smlouva je uzavfena na zaklade dohody mezi zastupci objednatele a provozovatelem. 

2} Objednatel je vlastnikem pozemku:p.c. : 186/1, 5611 k.u. Mesto Zd'ar. 

3) Objednatel je vlastnikem 2 kontejneru na textil. 

Ill. 
Predmet smlouvy 

Pi'edmetem smlouvy je: 
1) Zaji~tenr sluzby provozovatelem - bezplatna obsluha a vyvoz kontejneru na sber pouzit~ho 

textilu (dale jen .,kontejnery") ve meste; 

2} udrzovimi cistoty v okoli 1 m vsemi smery kolem kontejneru - uklid textilniho materialu pfi 
vyvozu 



3) frekvence vyvozu 2 x za 1 mesic, prlpadne die dohody s objednatelem 

IV. 
Doba a misto plneni 

1. Tato smlouva se uzavlra na dobu neurcitou od 1. 7. 2018 
2. Mistem plneni je ilzemi mesta Zd'ar nad Sazavou 

presne adresy umistenl: 1. Ulice Jifiho z Podebrad 
2. Ulice Luciny 

v. 
Prava a povinnosti smluvnich stran 

l. Provozovatel je povinen : 
a) v zajmu objednatele radne vykonavat sluzbu; 
b) udr:Zovat cistotu v okoli 1 m vsemi smery kolem kontejneru- uklid textilniho materialu; 
c) provadet pravidelnou obsluhu kontejneru; 
d) spolupracovat s objednatelem pri zajist'ovani informacnl kampane zamerene na efektivnost 

poskytovane sluzby. 
e) predlozit minimalne 1x za rok objednateli plsemnou informaci o mnozstvi vysblraneho materialu 

za obdobi kalendarniho roku. 

2. Provozovatel je opravnen bezplatne odeblrat material, kter'f byl obyvateli do kontejneru odlozen. 

3. Objednatel je povinen: 
a) zajistit bezpecny pristup provozovateli ke kontejneru; 
b) spolupracovat s provozovatelem pri zajist'ovani informacni kampane zamerene na efektivnost 

poskytovane sluzby. 

VI. 
Ukonceni platnosti smlouvy 

1. Smlouva muze byt pred koncem sjednane doby ukoncena: 
a) dohodou smluvnich stran; 
b) vypovecti ze strany objednatele z duvodu neplneni ustanoveni tete smlouvy provozovatelem za 

podmlnky, ze objednatel pfi zjisteni neplneni ustanoveni smlouvy pisemne upozorni 
provozovatele o zameru vypovectet smlouvu a poskytne mu lhutu jednoho mesice na odstraneni 
zjistenych nedostatku; 

c) vypovecti ze strany provozovatele z duvodu ukoncenl sluzby nebo likvidace provozovatele; 
2. Smluvni strany se dohodly na jednomesicni vypovedni lhute, pri vypovecti smlouvy z duvodu 

uvedeneho v odstavci 1 plsmeno b), c), ktera pocina bezel prvnim kalendarnlm dnem mesice 
nasledujiciho po obdr:Zeni vypovedi druhou stranou. 

3. Smlouva muze byt zmenena na smlouvu na dobu neurcitou se souhlasem obou smluvnich stran. 



VII. 
Zvlastni ujednani 

VIII. 
Zaverecna ustanoveni 

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami. 
2. Zmemy a doplnky teto smtouvy mohou byt provedeny pouze formou plsemneho dodatku po dohode 

obou smluvnlch stran. 
2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz objednatel obdrti jedno a provozovatel obdrtl 

jedno vyhotovenl. 
3. Pravni vztahy touto smlouvou vyslovne neupravene se r idi zejmena prislusnymi ustanovenimi 

obCanskeho zakoniku a ostatnlmi obecne zavaznymi pravnimi pi'edpisy. 
4. Smluvni strany prohlasujl, !e se s obsahem smlouvy pfed jej im podpisem podrobne seznamily a 

smlouvu uzavlrajl za svobodne vule a nikoli v tisni za napadne ne-vYhodnych podmlnek. 
5. Provozovatel vyslovne souhlasi se zver.ejnenim celeho textu teto smlouvy na vefejne pflstupnych 

webovych strankach mesta L:cfaru nad Sazavou. 

Dne : .. .. ..... ..... .............. .. 

Mgr. Zdenek Navratil, starosta mesta 
objednatel 

One: ............... .. .. .. ....... . 

provozovatel 




