OBEC LOUČNÁ NAD DESNOU
Loučná nad Desnou 57, 788 11

Smlouva o využití obecního systému odpadového
hospodářství
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník
a ust. § 62 odst. 2. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, mezi podle svého vlastního prohlášení
k právnímu jednání v plném rozsahu zcela svéprávnými stranami, kterými jsou:

Obec:
Obec Loučná nad Desnou
Adresa:
Loučná nad Desnou 57, 788 11
IČO:
00302953
DIČ: CZ00302953
Zastoupená:
Petrou Harazímovou, MBA, starostkou obce
(dále jen „obec“)
a
Obchodní jméno:
IČ:
Sídlo:
Název provozovny:
Adresa provozovny:
Jednající osoba:
(dále jen „původce“)
Článek 1.
Základní pojmy
Nakládání s odpady je soustřeďování odpadu, shromažďování odpadu, skladování odpadu, sběr
odpadu, úprava odpadu, využití odpadu, odstranění odpadu, obchodování s odpadem nebo přeprava
odpadu.
Komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy,
plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní
baterie a akumulátory a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný
odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; Komunálním
odpadem je zejména odpad definovaný ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 8/2021 Sb., o
Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) pod skupinou 20 – Komunální
odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně
složek z odděleného sběru.
Původcem odpadu se rozumí
a) každý, při jehož činnosti vzniká odpad,
b) právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž
výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu, nebo
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c) obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obcí k tomuto účelu
určenému.
Převzetí odpadu
Převzít odpad jsou oprávněni:
a) provozovatel zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu,
b) obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu,
c) obec za podmínek stanovených v § 59, nebo
d) právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení nebo vysoká škola (dále jen
"škola") za podmínek stanovených v § 20.
Článek 2.
Odkaz na právní normy
Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou schválilo na svém zasedání konaném dne 13. 12. 2021
v souladu s ust. § 16, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ust. § 59 odst. 4. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, obecně závaznou vyhlášku č. 8/2021 o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství, kterou upravilo systém nakládání
s komunálními odpady vznikajících na jejím území.
Článek 3.
Předmět smlouvy
Obec se podpisem této smlouvy zavazuje umožnit původci odpadu využití systému odpadového
hospodářství obce stanoveného shora citovanou obecně závaznou vyhláškou či její novelizací.
Původce se podpisem této smlouvy zavazuje využívat pro nakládání s odpadem zařazeným dle
Katalogu odpadů jako odpad komunální, jehož je původcem, systém odpadového hospodářství obce
vznikajících na jejím území.

Článek 4.
Cena a platební podmínky
Úhrada ceny za nakládání s komunálním odpadem je příjmem obce. Z úhrady jsou hrazeny náklady
obce spojené s tříděným sběrem, svozem, využitím a odstraněním komunálního odpadu, případně
odpadu umístěného na nemovitosti obce, u kterého není známa fyzická nebo právnická osoba, která
odpad na nemovitosti, která není dle obecního systému k nakládání s odpady, umístila.
Za využití systému odpadového hospodářství obce se původce zavazuje zaplatit obci cenu dle Ceníku
úhrad za využití odpadového hospodářství obce právnickými a fyzickými osobami podnikajícími v Obci
Loučná nad Desnou:
a) dle počtu lůžek v ubytovacím zařízení – pro osoby poskytující pouze ubytovací služby
b) dle nasmlouvaného počtu a objemu vyvážených nádob – pro podnikající FO a PO
c) kombinace bodu a) a b)
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Úhrada sjednaných plateb se provádí jedenkrát ročně bezhotovostním převodem na účet obce dle
faktury, kterou obec zašle původci na adresu jeho provozovny (či původcem uvedenou doručovací
adresu). Úhradu nelze přijmout bez vystavené faktury a uvedení správného variabilního symbolu.
Při prodlení původce s placením, či vyúčtováním uvedeným v tomto článku se sjednává smluvní pokuta
ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. Zákonná ustanovení o náhradě škody zůstávají
nedotčena.
Pro případ prodlení původce s placením závazků dle této smlouvy delší než 30 dnů se sjednává ve
prospěch obce právo pozastavit možnost původce k využití odpadového hospodářství obce až do doby,
kdy původce své závazky vůči obci uhradí.
Obec je oprávněna stanovit pro následující kalendářní rok jinou úhradu, se kterou písemně seznámí
původce nejpozději čtrnáct dní před nabytím platnosti nové úhrady, čímž se stane aktualizovanou
přílohou č. 1 ke smlouvě. Současně se obec zavazuje ceník schválený zastupitelstvem obce zveřejnit
na elektronické úřední desce obce.

Článek 5.
Práva a povinnosti smluvních stran
Původce je povinen nakládat s komunálním odpadem způsobem a za podmínek uvedených ve shora
citované obecně závazné vyhlášce obce a jejích aktualizacích, dodržovat veškerá její ustanovení a plnit
povinnosti vyplývající pro něho z uvedené obecně závazné vyhlášky a platné legislativy, zejména
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Obec má dle ust. § 147 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech kompetence vyžadovat prokázání,
jak s komunálním odpadem původce nakládá.
Za porušení této smlouvy může obec uložit původci dle ust. § 121 odst. 2, písm. o) zákona č. 541/2020
Sb., o odpadech, dle ust. § 121 odst. 5 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech pokutu do výše
1 000 000,- Kč.

Článek 6.
Platnost a účinnost smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že každá ze smluvních stran je oprávněna dohodu
vypovědět a pro ten případ se sjednává tříměsíční výpovědní lhůta. Výpověď musí být písemná a je
nutno ji prokazatelně doručit druhé smluvní straně. Není-li dále ujednáno jinak, výpovědní lhůta běží
od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Původce má nárok na
navrácení poměrné části zaplacené ceny za měsíce, které zbývají do konce kalendářního roku od
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla tato Smlouva ukončena. Přechozí věta
neplatí, pokud Obec tuto Smlouvu vypověděla z důvodu, pro který mohla od této Smlouvy odstoupit.
Obec má právo od Smlouvy okamžitě písemně odstoupit:
a) pokud Původce nakládá s odpady v rozporu s právními předpisy, zejména v rozporu se zákonem o
odpadech a Vyhláškou.
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b) pokud Původce využívá Obecní systému i pro odpad jiný, než stanovuje čl. I., odst. 1 této Smlouvy,
zejména pokud Obecní systém využívá pro odpad z výrobní činnosti.
c) při prodlení Původce se zaplacením ceny po dobu delší než jeden měsíc.
Smlouva zaniká doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Při odstoupení
Obce od této Smlouvy, se již zaplacená cena Původci nevrací.
Odstoupením od Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody či uhrazení úroku z prodlení.
S ohledem na skutečnost, že k využití obecního systému nakládání s odpady obce dochází od 1. 1. 2022,
dohodly se smluvní strany, že smluvní povinnost za rok 2022 bude stanovena od tohoto data.

Článek 7.
Závěrečná ustanovení
Změny a doplňky v této smlouvě jsou možné pouze písemnou formou. Vzor smlouvy byl schválen na
veřejném zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou dne 31.1.2022 číslo usnesení xxx.
V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane nezávisle na vůli jednajících stran neúčinné,
či některá z těchto ustanovení bude zakládat povinnost nemožného plnění, strany se zavazují nahradit
tato ustanovení ustanoveními účinnými a právně relevantními.
Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a dalších právních předpisů.
Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné nikoliv
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, výslovně berou na vědomí, že jsou svými projevy vůle
vázáni a na důkaz toho tuto smlouvu podepisují.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a každý z účastníků
obdrží po jednom výtisku.

V Loučné nad Desnou dne xxxxxxxx

………………………………………………….
Petra Harazímová, MBA
starostka obce

………………………………………………….
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
původce

