
 
Obec Spojil, IČ 00190900, se sídlem Na Okrajích 100, Spojil, 530 02 Pardubice, zastoupená 
starostkou obce Radkou Ministrovou 
jako poskytovatel 
 
a  
 
Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště 
jako příjemce 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 

 

 

 

 SMLOUVU 
podle ust § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

I. 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí nádoby na svoz a likvidaci bioodpadu, která slouží 
k odkládání rozložitelnéhokomunálního odpadu (dále jen bioodpad), před jeho odvozem k 
dalšímu využití a služby s tím spojené.  
2. Poskytovatelprohlašuje, že je oprávněn předat příjemci nádobu na bioodpad o objemu 140 
litrů.  
3. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje druhé smluvní straně možnost užívání nádoby na 
bioodpadza úhradu ve výši: 

• 1.000,- Kč osobě s trvalým pobytem v obci Spojil za první nádobu pro jednu 
domácnost 

• 1.500,- Kč osobě s trvalým pobytem v jiném místěza první nádobu pro jednu 
domácnost 

• 1.500,- Kč za druhou a každou další nádobu pro jednu domácnost 
Užíváním nádoby na bioodpad se rozumí odkládání bioodpadu do nádoby a zahrnuje též 
odvoz bioodpadupodle svozového plánua jeho následnou likvidaci; svozový plán tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy. 
4. Podpisem této smlouvy potvrzuje příjemce předání a převzetí nádoby na bioodpad. 
 

II. 
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou na kalendářní rok 2020. 
 
 

III. 
K prvnímu dni následujícím po uplynutí sjednané doby dle článku II.je příjemce povinen 
vyčištěnou nádobu vrátit poskytovateli ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení, pokud 
se nedohodnou jinak. O předání nádoby bude sepsán záznam, který podepíší obě smluvní 
strany. 
 

IV. 
Příjemce je povinen nádobu chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí ji 
přenechat do užívání třetí osobě.  
 

V. 
Příjemce je povinen udržovat nádobu na bioodpad po celou dobu v takovém technickém 
stavu, aby byla zachována její funkčnost a použitelnost.  



Za případné škody na nádobě na bioodpad nese odpovědnost příjemce, který je povinen v 
případě poškození nádoby na bioodpad na vlastní náklady uhradit opravy nebo výměny 
jednotlivých dílů. Tyto povinnosti se nevztahují na závady vzniklé výrobní vadou po dobu 
záruky poskytovanou výrobcem nádoby.  
Případnou ztrátu, odcizení nebo neopravitelné poškození nádoby sepříjemcezavazuje 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně. 

 
 
 
 

VI. 
Poskytovatel je povinen předat příjemci nádobu na bioodpad dle této smlouvy a seznámit jej 
s podmínkami jejího užívání.  
Poskytovatel je oprávněn na místě veřejně přístupnémprovést fyzickou kontrolu nádoby na 
bioodpad včetně ověření, zda je užívána v souladu s jejím určením, tj. výhradně k odkládání 
bioodpadu. 
Zjistí-li poskytovatel, že příjemce nádobu na bioodpad neužívá v souladu s jejím určením, je 
oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet dnem 
následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Po uplynutí výpovědní doby je 
příjemce povinen vrátit poskytovateli nádobu na bioodpad vyčištěnou, ve stavu 
odpovídajícímu běžnému opotřebení; předání a převzetí nádoby stvrdí smluvní strany svými 
podpisy 
 
 

VII. 
Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.  
Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze písemně.  
Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednomz 
nich.  
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 
s obsahem souhlasí a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.  
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Účastníci této smlouvy svým podpisem dávají souhlas se zpracováním svých osobních dat, 
údajů a to pro účely předmětné smlouvy. 
 
 
 
Ve Spojilu dne ……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
………………..……………………   …………………………………………. 
poskytovatel      příjemce 


