
 

Smlouva o zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumín - odvozu 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu  
 

uzavřená dle § 1724 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník v platném znění 

 

Objednatel:            
Jméno a příjmení, datum narození:      
Adresa:        
Adresa místa odvozu:  
(není-li uvedeno, je shodná s adresou objednatele)  
Telefon, e-mail:     
(dále jen objednatel) 
 

Oprávněná osoba:    Město Bohumín 
Sídlo:      Masarykova 158 

735 81 Bohumín 
IČ:      002 97 569  
Oprávněna jednat ve věcech smluvních: Šárka Plutová, referentka odboru životního prostředí  

tel.: 596 092 154 
e-mail: plutova.sarka@mubo.cz 

 

Pověřená osoba:    BM servis a. s.  
Sídlo:      Bohumín – Nový Bohumín, Krátká 775 
      PSČ   735 81   
Zastoupena:  Ing. Markem Pieklem,  

předsedou představenstva 
Martinem Rajnoškem, členem představenstva 

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Andrea Čížová, ekonom provozu odpadového hospodářství 
tel.: 596 092466 
e-mail: cizova.andrea@bmsas.cz 

Oprávněn jednat ve věcech technických:  Martin Rajnošek, vedoucí provozu odpadového hospodářství  
tel.: 596 092 466  
e-mail: rajnosek.martin@bmsas.cz 

(dále jen pověřená osoba) 
 

I. 

Úvodní ustanovení 
Dne 30. 1. 2012 byla mezi městem Bohumín a BM servis a.s. jako pověřenou osobou uzavřena 

Smlouva o poskytování služeb. 

II. 

Předmět smlouvy 

1) Objednatel se zavazuje zapojit se do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumín v oblasti svozu 
biologicky rozložitelného komunálního odpadu ze sjednaného místa odvozu (dále jen svoz 
rostlinného odpadu). 

2) Biologicky rozložitelným komunálním odpadem se rozumí posekaná tráva, listí, drobné ořezy 

keřů, rostlinné zbytky a spadlé ovoce.   

3) Pověřená osoba se zavazuje provádět pro objednatele pravidelný svoz rostlinného odpadu z jedné 

zapůjčené nádoby o velikosti 240 l (dodané pověřenou osobou), v četnosti jednou za 14 dnů  

v termínu od 6. 4. 2017, není-li sjednán termín pozdější. 1  

4) Pověřená osoba umožní objednateli svoz rostlinného odpadu z další jedné nádoby o shodných 
technických parametrech. Tu si objednatel pořídí na své vlastní náklady. 2 

5) V případě ukončení smlouvy je objednatel povinen vrátit zapůjčenou nádobu ve stavu odpovídajícím 
délce používání. V případě ztráty nebo zničení svěřené nádoby hradí objednatel veškeré náklady na 
pořízení nové nádoby. 

III. 

Cena  
1) Cenu pro příslušné období (kalendářní rok) určuje v přenesené působnosti rada města Bohumína.  
2) Cena za předmět smlouvy dle čl. II. odst. 3) této smlouvy je pevná. Pro svozové období od  

6. 4. 2017 do 1. 12. 2017 činí 500 Kč / nádoba / 18 svozů. V případě zapojení objednatele do 

ekologické kampaně města Bohumína „Chovám se ekologicky. Přidáte se?“ činí zvýhodněná 

cena 150 Kč / nádoba / 18 svozů. Tyto ceny platí i pro případný vývoz odpadu z druhé nádoby. 
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V případě zapojení objednatele do systému svozu rostlinného odpadu v průběhu svozového 
obdobím bude cena stanovena úměrně počtu svozů. 

3) Pro další kalendářní rok bude svozové období a cena zveřejňována na úřední desce města 
Bohumína, prostřednictvím městských novin OKO a Televizního informačního kanálu Bohumín (TIK) 
a na webových stránkách města www.bohumin.cz a BM servisu www.bmsas.cz. 

 

IV. 

Platební podmínky 

1) Objednatel je povinen uhradit cenu za svoz rostlinného odpadu dle této smlouvy k 15. 3. 

kalendářního roku, v případě uzavření smlouvy v průběhu svozového období je splatnost do 15 dnů 

od uzavření smlouvy. Úhradu je možno provádět v rámci pokladních hodin v pokladně finančního 

odboru Městského úřadu Bohumín, převodem na bankovní účet 19-1721638359/0800, případně 

složenkou. Variabilní symbol bude přidělen po uzavření smlouvy. 
2) V případě neuhrazení ceny za svoz rostlinného odpadu v termínu splatnosti dle čl. IV. odst. 1) této 

smlouvy nebude předmět smlouvy poskytnut a je důvodem pro odstoupení od smlouvy dle čl. VI. 
odst. 5). 
 

V. 

Povinnosti smluvních stran 
1) Objednatel se zavazuje postupovat tak, aby umožnil pověřené osobě zajistit svoz rostlinného 

odpadu obvyklým způsobem, a to dle platné obecně závazné vyhlášky města Bohumína o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 
na území města Bohumína, včetně nakládání se stavebním odpadem.  

2) Objednatel je povinen ukládat do sběrné nádoby pouze odpad uvedený v čl. II. odst. 2), v opačném 
případě bude vystavena smluvní pokuta ve výši 100 Kč za každý jednotlivý případ. 

3) Pověřená osoba je povinna provést náhradní plnění povinností vyplývajících z této smlouvy dle čl. II. 
odst. 3) do 24 hodin od původního termínu odvozu odpadu. 

4) Objednatel je povinen pověřené osobě plnění v náhradním termínu umožnit tak, aby pověřená osoba 
mohla zajistit předmět plnění obvyklým způsobem. 

5) Objednatel se zavazuje do 15 dnů oznámit pověřené osobě veškeré změny související s údaji  
o objednateli a předmětem této smlouvy.  

6) Objednatel je povinen:  

a) zajistit stálé, eventuálně přechodné stanoviště pro sběrnou nádobu,  

b) udržovat pořádek a čistotu na stálém i přechodném stanovišti sběrné nádoby, 

c) umisťovat sběrné nádoby na přechodném stanovišti jen v den svozu odpadů nejpozději do 6 hodin 

ráno na dobu nezbytně nutnou a to tak, aby k nim měl přístup poskytovatel provádějící svoz 
odpadů; umístěním sběrné nádoby nesmí být způsobena dopravní překážka, 

d) zajistit bezpečný přístup a schůdnost přístupových cest ke stanovišti sběrné nádoby. 
 

VI. 

Ostatní ujednání 

1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpověď ze smlouvy může podat každá ze smluvních stran 

bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc.     
2) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno.  
3) Elektronické zpracování podpisu má platnost vlastnoručního podpisu.   
4) V případě změny ceny za předmět smlouvy dle článku III. odst. 3) této smlouvy zůstávají všechna 

ostatní ustanovení smlouvy v platnosti. 
5) Poruší-li objednatel smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od 

smlouvy odstoupit. Za podstatný způsob porušení smlouvy je považováno neuhrazení ceny ve výši 
dle čl. III. v termínu splatnosti dle čl. IV. této smlouvy a porušení ukládání jiného odpadu, než 
sjednaného dle čl. II. odst. 2) této smlouvy.  

6) Odlišná ujednání: 

ad 1) Sjednává se odlišný termín svozového období, a to od ................................  

ad 2) Sjednává se svoz druhé nádoby pořízené objednatelem:   ANO  /   NE (nehodící se škrtněte). 
 

 
 V Bohumíně, dne:             V Bohumíně, dne:  

 
 
               
                          objednatel       za pověřenou osobu 
            Ing. Marek Pieklo, Martin Rajnošek 
 

http://www.bohumin.cz/
http://www.bmsas.cz/

