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SMLOUVA  č.: 200030 

na zajištění sběru, odvozu, a odstranění (využití) komunálního odpadu a 
nebezpečných složek komunálního odpadu v areálu sběrného dvora města 
Loun a provozování místa zpětného odběru elektrozařízení ve sběrném dvoře 
města Loun 

Smluvní strany 
 

Marius Pedersen a.s. 
Průběžná 1940/3 
500 09 Hradec Králové 
Provozovna: Žatec  
Čeradická 1014, 438 01 Žatec 
 
IČO:         42194920 
DIČ:         CZ42194920 
Bankovní spojení:     ČSOB Hradec Králové č.ú.: 17990143/0300 
Obchodní rejstřík:     Krajský soud v Hradci Králové, odd. B, vložka 389 
Zastoupení:       Pavel Strnad, oblastní manažer  
          e-mail: pavel.strnad@mariuspedersen.cz 
ve věcech obchodních je dále oprávněn jednat: 
                              Gabriela Šrotová, obchodní zástupce  
              tel.: 415 748 346, fax: 415 749 346 
          e-mail: gabina.srotova@mariuspedersen.cz  
          mobil: 724 949 505 
 (dále jen zhotovitel) 
 
a 
 
Městys Slavětín 
Na Městečku 50 
439 09 Slavětín 
 
IČO:             00265497 
DIČ:             Není plátce DPH

 
Bankovní spojení: ČSOB Louny, č.ú: 157618319/0300  
 
Zastoupená: Jaroslavem Jandlem, starostou městyse 
 
                   
(dále jen objednatel) 
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I. 
Účel smlouvy 

1) Zhotovitel zabezpečí touto smlouvou pro objednatele sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu, velkoobjemového odpadu a odpadu ze zeleně od obyvatel 
městyse.  

 
2)    Sběr bude uskutečňován na sběrném dvoře města Loun, a to: 

  a)    pondělí –  pátek     od   800 hod. do 1800 hod.                                                                                                                                                               
  b)    sobota  –  neděle               od 1000 hod. do 1700 hod.                                                                                                                                                            

 
3) Obyvatelem městyse se pro účely této smlouvy rozumí fyzická osoba, která má trvalý 

pobyt na území městyse. 
 
4) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.2, obcí specifikované limity a druhy 

přijímaných odpadů. 
II. 

Předmět smlouvy 
1) Předmětem smlouvy je služba - zabezpečení obsluhy sběrného místa pro odběr 

nebezpečných složek komunálního odpadu, objemného odpadu a odpadu ze zeleně a 
elektrozařízení zhotovitelem. Specifikace povinností zhotovitele je uvedena v příloze č.1 
této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

  
2)  Zhotovitel určí shromažďovací místa pro jednotlivé druhy odpadů. Zhotovitel zajistí odvoz, 

využití případně odstranění shromážděného odpadu na náklady objednatele dle platného 
ceníku, který je nedílnou součástí této smlouvy.  V případě změny cen se zhotovitel 
zavazuje informovat objednatele písemnou formou minimálně 30 kalendářních dnů před 
datem jeho platnosti.                                                   

III. 
Ujednání o čase 

1) Činnost dle čl. II. této smlouvy bude zhotovitelem zahájena od ……... 
 

IV. 
Ujednání o ceně, způsob úhrady 

1) Cena za služby poskytované zhotovitelem ve prospěch objednatele v souladu s 
ustanovením  čl. II. odst. 1 této smlouvy , je stanovena dohodou smluvních stran na 
částku  …..5 720,00 (10,-  Kč/ osoba a rok)  /slovy: pěttisícsedmsetdvacet korun českých/  
ročně + DPH . 

 
2) Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny předmětu smlouvy bude prováděna na 

základě měsíčních faktur  - daňových dokladů zhotovitele, jejichž splatnost se sjednává 
na 14 kalendářních dnů od data odeslání objednateli. Cena za obsluhu sběrného dvora 
bude účtována jednou dvanáctinou: 477,00 Kč /slovy: čtyřistasedmdesátšestkorun 
českých/  měsíčně + DPH měsíčně.  

 
3) V případě prodlení s úhradou faktury-daňového dokladu či podílu fakturované částky ze 

strany objednavatele je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 procenta 
z dlužné částky za každý den prodlení, kterou se objednavatel zavazuje uhradit. 
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V. 
Doba platnosti smlouvy 

Výpovědní lhůty a podmínky 
 
1) Smlouva se sjednává na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 

podpisu smluvními stranami. 
2) Smlouvu lze ukončit: 

a) na základě vzájemné písemné dohody smluvních stran 
b) jednostranným písemným odstoupením od smlouvy v případě závažného 

neplnění podmínek smlouvy, kterým je: 
ze strany zhotovitele: 
- nepřevzetí odpadů dohodnutých v této smlouvě a řádně dokladovaných 
ze strany objednatele: 
- dodání druhů odpadů nad rámec této smlouvy 
- neplacení či pozdní placení faktur – daňových dokladů zhotovitele 

Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě končí smluvní vztah dnem doručení       
písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
 
c)  písemnou výpovědí bez udání důvodu 

Smluvní strany se dohodly  na výpovědní lhůtě 6 měsíců, která počíná plynout první 
den v měsíci následující po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. 

 
d)    písemnou výpovědí pro nedohodu o ceně předmětu smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu dle této smlouvy ke dni 
předpokládané platnosti nových cen předmětu smlouvy předkládaných zhotovitelem. 
 

3) Zhotovitel si vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy v případech, kdy 
závažné provozní důvody znemožní provoz vlastního zařízení zhotovitele či jeho 
smluvních partnerů. Objednatel se zavazuje toto právo respektovat. 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

 
1) Ke změně, doplnění či zrušení této smlouvy může dojít výhradně písemnou formou. 

V případě změny či doplnění tato úprava nabývá platnosti podpisem smluvních stran. 
Zrušení smlouvy lze provést jednostranně při dodržení podmínek uvedených ve 
smlouvě. 

 
2) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR 

v platném znění. 
 
3) Ve věcech obchodních je za zhotovitele dále oprávněn:  
                                     pan Pavel Strnad        tel.:  724 323 188 
        paní Gabriela Šrotová            tel. : 724 949 505 
 
4) Ve věcech technických jsou za smluvní strany oprávněni dále jednat : 

Za zhotovitele :   paní Michaela Čápová           tel.:  734 414 334 
Za objednatele : pan Jaroslav Jandl      tel:   724 211 547 
 
 

5) Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 
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6) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a 

konstatují, že plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a nebyla ujednána v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
 
 
 
V Slavětíně dne:                                                V Žatci dne:  
 
 
 
 
 
 
Za objednatele _________________                     Za zhotovitele ________________ 
Jaroslav Jandl                      Pavel Strnad 
starosta městyse              oblastní manažer 
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Příloha č.1 ke smlouvě č.: 200030 na zajištění sběru, odvozu, a odstranění 
(využití)  komunálního odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu 
v areálu sběrného dvora města Loun a provozování místa zpětného odběru                  
elektrozařízení ve sběrném dvoře města Loun 

 
Uzavřená mezi smluvními stranami : 
 
Marius Pedersen, a.s. 
Provozovna Žatec 
Čeradická 1014 

Městys Slavětín 
Na Městečku 50 
439 09 Slavětín 

438 01 Žatec      
IČO: 42194920              IČO: 00265497 
DIČ:   CZ42194920              
 
 
 
 

Povinnosti obsluhy sběrného místa 
 
 
Zabezpečení obsluhy sběrného místa pro odběr odpadů: 
 

− obsluha povede dle předloženého OP evidenci osob, které přinesli nebezpečný odpad, 
objemný odpad, pneumatiky a odpad ze zeleně do sběrného místa, zvlášť dle 
jednotlivých druhů odpadu (jméno, příjmení, bydliště, číslo OP a podpis) 

 

− obsluha přijme nebezpečný odpad, objemný odpad a odpad ze zeleně pouze od 
fyzických osob, které mají trvalý pobyt na území městyse Slavětín a spádových obcí a 
povede o tom evidenci. 

 

− obsluha zajistí uskladnění odpadu dle provozního řádu vypracovaného Marius Pedersen, 
a.s., provozovnou Žatec 

 

− obsluha sběrného místa  na vyžádání předloží pověřenému pracovníkovi  úřadu městyse 
doklady o vedené evidenci. 

 
 
 
 
Ve Slavětíně dne:                                                V Žatci dne:  
 
 
 
 
 
 
Za objednatele _________________                     Za zhotovitele ________________ 
Jaroslav Jandl                      Pavel Strnad 
starosta městyse              oblastní manažer 
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Příloha č.2 ke smlouvě č.: 200030 na zajištění sběru, odvozu, a odstranění 
(využití)  komunálního odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu 
v areálu sběrného dvora města Loun a provozování místa zpětného odběru                  
elektrozařízení ve sběrném dvoře města Loun 
 
Uzavřená mezi smluvními stranami : 
 
Marius Pedersen, a.s. 
Provozovna Žatec 
Čeradická 1014 

Městys Slavětín 
Na Městečku 50 
439 09 Slavětín 

438 01 Žatec      
IČO: 42194920              IČO: 00265497 
DIČ:   CZ42194920              
 
 

Obcí specifikovaný seznam shromažďovaných nebezpečných a ostatních odpadů 
 

OBJEMNÝ ODPAD (tj. odpad, který se svým rozměrem nevejde do popelnice) je od 
obyvatel odebírán ZDARMA ( 200 kg / rok / obyvatel nad 15 let věku dle rozpisu městyse ): 

− nábytek, matrace, koberce, linolea, 

− dveře, WC, umyvadla, 

− keramika, (dlaždičky apod.) 

− plast, sklo – průmyslové (jen to, které nelze uložit do   kontejnerů umístěných na tříděný 
odpad v městysu) 
 
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK  KOMUNÁLNÍHO ODPADU pro obyvatele ZDARMA. 

 
Suť a stavební odpad je odebírán zdarma do limitu 500 kg / rok / obyvatele dle 
rozpisu městyse. 
 
SBĚR NEPOŠKOZENÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ ZDARMA ( TELEVIZORY, LEDNICE,) 

 
 
 
Ve Slavětíně dne:                                                V Žatci dne:  
 
 
 
 
 
 
Za objednatele _________________                     Za zhotovitele ________________ 
Jaroslav Jandl                      Pavel Strnad 
starosta městyse              oblastní manažer 
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Příloha č.3 ke smlouvě č.: 200030 na zajištění sběru, odvozu, a odstranění 
(využití)  komunálního odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu 
v areálu sběrného dvora města Loun a provozování místa zpětného odběru                  
elektrozařízení ve sběrném dvoře města Loun 

 
 
Uzavřená mezi smluvními stranami : 
 
Marius Pedersen, a.s. 
Provozovna Žatec 
Čeradická 1014 

Městys Slavětín 
Na Městečku 50 
439 09 Slavětín 

438 01 Žatec      
IČO: 42194920              IČO: 00265497 
DIČ:   CZ42194920              
 

 
Ceník platný pro období od 1.1.2019 

 
V souladu s čl. II odst. 1 a odst. 2, čl. IV odst. 1 a odst. 3 a čl. VI odst. 1  výše uvedené 
smlouvy se stanovují následující parametry smluvního vztahu : 
 

1. Služby spojené s nakládáním s odpadem 
  
Provoz sběrného dvora  pondělí – neděle dle této smlouvy  5 720,00 Kč / rok.  

 

2. Odpady k využití nebo odstranění kategorie O včetně dopravy k odstranění 
 

Katalogové 
číslo 

Druh odpadu MJ 
Cena 

odstranění 
Kč / MJ 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad tuna 1 343,00 

20 03 07 Objemný odpad  tuna 1 628,00 

17 01 07 Stavební suť vytříděná 0 – 40 cm (přeprava) tuna 260,00- 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady (znečištěné) tuna 1 860,00 

 

3. Využitelné odpady  
 

Katalog. 
číslo 

Kat. Odpad MJ 
Cena 

Kč / MJ 

15 01 05 O Kompozitní obaly (tetrapak) kg 0,- 

15 01 07 O Skleněné obaly kg 0,- 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly kg 0,- 

15 01 04 O Kovové obaly kg 0,- 

15 01 04 O Plastové obaly  kg 0,- 

 

4. Odstranění nebezpečných odpadů 
Odstranění odpadu kategorie „N“ a dopravy k odstranění 
 Katalog. Kat. Odpad MJ Cena odstranění 
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číslo Kč / MJ 

15 02 02 N Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál) t 15 784,00 

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek t 15 784,00 

17 06 05 N Stavební materiály obsahující azbest t 4 909,00 

20 01 26 N Olej a/nebo tuky t 8 183,00 

20 01 27 N Barva, lepidlo, pryskyřice t 15 784,00 

20 01 13 N Rozpouštědlo t 15 784,00 

20 01 14 N Kyselina t 15 784,00 

20 01 15 N Zásady (hydroxid) t 15 784,00 

20 01 33 N Olověné akumulátory t 0,- 

 

5. Zpětný odběr elektrozařízení 
 

Elektrozařízení – sběrný dvůr Marius Pedersen a.s., provozovna Žatec – 
Rybalkova 2958, Louny  

v rámci provozní doby pondělí až neděle 

vyhláška 
číslo 

Kategorie Druh Jedn. Cena Kč/j. 

352/2005 Sb 1-10 Elektrozařízení ks 0,- 

Odměna za sebrané množství elektrozařízení náleží zhotoviteli. 

 
 
K cenám uvedeným v ceníku bude účtována DPH dle platných předpisů ke dni zdanitelného 
plnění. 
 
 
 
 
Ve Slavětíně dne:                                                V Žatci dne:  
 
 
 
 
 
 
Za objednatele _________________                     Za zhotovitele ________________ 
Jaroslav Jandl                      Pavel Strnad 
starosta městyse              oblastní manažer 
 

 

 

 

 

  


