Město Nové Město nad Metují
Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupené: starostou Petrem Hablem
IČO 00272876
DIČ CZ00272876
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-927551/0100
Jako poskytovatel služby svozu směsného komunálního odpadu, na straně jedné
a
Jméno a příjmení
Narozen
Bytem
jako uživatel nádoby na směsný komunální odpad, na straně druhé
uzavírají dnešního dne tuto
SMLOUVU
na přepravu a odstraňování (dále jen svoz) směsného komunálního odpadu
uzavřenou podle § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů , ve znění pozdějších předpisů
I.
Předmět plnění
Na základě této smlouvy se město zavazuje zajistit uživateli nádoby svoz těchto nádob
(110 l, 120 l):
Druh svozu
týdenní (52x za rok)

ks

čtrnáctidenní (26x za rok)

ks

kombinovaný (44x za rok)

ks

měsíční (13x za rok)

ks

Stanoviště odpadové nádoby:
Ulice
Telefon domů

čp.
do zaměstnání
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II.
Cena
Za svoz uvedený v čl. I této smlouvy se uživatel nádoby zavazuje platit po dobu trvání smlouvy
městu sjednanou úhradu, která je pro příslušnou velikost nádoby a četnost svozu vždy na období
daného kalendářního roku v prosinci roku předcházejícího stanovena Radou města Nové Město
nad Metují. Úhrada za svoz nepodléhá DPH.
Pro kalendářní rok…………….činí úhrada za svoz dle čl. I této smlouvy …………. Kč.
Výše roční úhrady bude vždy zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Nové Město nad
Metují (dále jen „MěÚ“) a uživateli nádoby bude nejpozději do 31.1. příslušného kalendářního roku
sdělena dopisem.
Roční úhradu je třeba uskutečnit v termínu nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku, a to
v hotovosti do pokladny MěÚ, bezhotovostně na účet města s uvedením variabilního symbolu,
případně složenkou vyzvednutou na pobočce České pošty
III.
Trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá ode dne ……………. na dobu neurčitou.
Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran.
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení
výpovědi druhé smluvní straně. Úhrada za svoz bude účtována až do dne ukončení platnosti této
smlouvy.
V případě změny v druhu svozu nebo počtu nádob bude uzavřena smlouva nová.
IV.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každé z nich je oběma smluvními stranami
podepsáno a má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré dodatky či změny této smlouvy budou učiněny v písemné
podobě, číslovány podle jejich pořadí a podepsány zástupci obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla jimi před podpisem přečtena a jako správná
podepsána. Činí tak podle své pravé a svobodné vůle, určitě, srozumitelně a vážně, nikoli v tísni a
za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze smluvních stran.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dne ……………………
V Novém Městě nad Metují dne :

Podpis uživatele nádoby

Podpis zmocněného zástupce města

Štítek na označení odpadové nádoby byl předán dne
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Podpis

