Smlouva o svozu fekálií
Obec Vrané nad Vltavou, IČ: 002 41 831
se sídlem Březovská 112, 252 46 Vrané nad Vltavou
zastoupená Mgr. Danou Ullwerovou, starostkou obce
dále jen „příkazce“,
a
Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby:
…………………………………………………………………………………………
Rodné číslo fyzické osoby nebo IČ právnické osoby:
…………………………………………………………………………………………
Bydliště fyzické osoby nebo místo podnikání právnické osoby:
…………………………………………………………………………………………
Bankovní spojení, číslo účtu:
…………………………………………………………………………………………
dále jen „příkazník“
Článek 1. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka svážet dle pokynů příkazce fekálie z jímek na katastrálním
území Vrané nad Vltavou podle pokynů příkazce a v souladu s ustanoveními této smlouvy.
Článek 2. Cena plnění a platební podmínky
1. Cena za metr kubický je stanovena na základě veřejného výběrového řízení, které příkazník jako jeho
účastník vyhrál se svojí nabídkou ve výši Kč ………….. bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že cena vývozu je mezi nimi sjednána ve výši Kč …………… bez DPH,
příkazník je plátce DPH.
3. Odměna za plnění této smlouvy je splatná měsíčně na základě vystavené faktury vždy nejpozději do 10.
dne měsíce následujícího po měsíci, za který se odměna platí, bankovním převodem na účet příkazníka
uvedený v záhlaví této smlouvy. Splatnost faktur strany smluvily na 14 dnů od data doručení příkazci.
4. Součástí faktury musí být kopie týdenních soupisů, předaných příkazci dle čl. 3 odst. 5. této smlouvy.
Článek 3. Způsob plnění
1. Příkazce prostřednictví svého pracovníka zajistí objednání vývozu jímek dle potřeby jejich vlastníků a
možností čističky odpadních vod obce Vrané nad Vltavou.
2. Občané jako objednatelé svozu uhradí vývoz v pokladně příkazce či převodem na jeho účet.
3. Maximální denní vývoz je 50 m3.
4. Příkazník bude provádět svoz fekálií v pracovní dny v době od 7:00 do 13:00 hod., kdy je umožněno
vypouštění fekálií do čističky odpadních vod ve Vraném nad Vltavou. V jiných časech je možné jen po
předchozím souhlasu příkazce a provozovatele čističky odpadních vod.
5. Příkazník je povinen vést evidenci o každém provedeném svozu fekálií. Tato evidence musí obsahovat
následující údaje:
a. Jméno a příjmení / firmu majitele vyvážené jímky
b. adresa vyvážené jímky
c. objem vývozu v kubických metrech,
d. datum a čas svozu.
6. Evidenci podle čl. 3 odst. 5 bude příkazník zasílat příkazci v elektronické podobě každé pondělí za
právě uplynulý týden a též jako přílohu měsíční faktury.
7. Příkazník je povinen vždy objednateli zprostředkovanému příkazcem vystavit doklad o vývozu dle čl. 3
odst. 5 s uvedením výše zmíněných evidenčních údajů.

8. Provozovatel předloží technické podmínky, zejména délku sacích hadic, rozměry a technické parametry
vozu (s ohledem na potřeby obsluhovaných míst).
9. Příkazce si vyhrazuje právo kdykoli v případě nevyhovujících parametrů na ČOV službu omezit nebo
dočasně pozastavit.
Článek 4. Sankce a pokuty
1. V případě neoprávněného navýšení sjednané ceny k tíži jednotlivých vlastníků jímek je příkazník
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100% přirážky k sjednané ceně Kč ……… bez DPH za každý
jednotlivý případ porušení své povinnosti.
2. V případě účtování jiného objemu vyvezených fekálií je příkazník povinen uhradit smluvní pokutu ve
výši 100% přirážky k neoprávněně účtované ceně Kč …………. bez DPH za každý jednotlivý případ
porušení své povinnosti.
3. V případě prodlení s vývozem delším než 24 hodin je příkazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši
Kč 500,- za každý započatý den prodlení s vývozem.
4. V případě prodlení s úhradou finančního závazku je dlužník povinen uhradit smluvní úrok ve výši repo
sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení,
zvýšené o 10 procentních bodů.
Článek 5. Platnost smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od data účinnosti smlouvy do 31. prosince 2016.
2. Výpověď i odstoupení od této smlouvy se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku o
výpovědi a odstoupení od smlouvy.
Článek 6. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí platným předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. Při
nejasnostech při výkladu této innominátní smlouvy se vychází přiměřeně z ustanovení příkazu,
eventuálně smlouvy o dílo. Smluvní strany výslovně prohlašují, že §§ 2437, 2440, 2441, 2443 se na
tuto smlouvu nevztahují.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech každý s platností originálu, z nichž 1 (jeden)
stejnopis obdrží příkazník a 2 (dva) příkazce.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené příkazcem, která je
veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této
smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo stalo neplatným v důsledku změny
právních předpisů, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy, smluvní strany se zavazují
namísto neplatných ustanovení neprodleně přijmout taková, která se nejvíce blíží účelu neúčinných
ustanovení a vyhoví platným právním předpisům. V případě potřeby se účastníci zavazují uzavřít
novou dohodu, která případné vypořádání petrifikuje tak, aby byl dodržen smysl a účel této smlouvy.
6. Strany smlouvy prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by uzavření smlouvy bránily, že
smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že ji řádně přečetly a porozuměly jejímu obsahu, a že ji
uzavírají v dobré víře prosty jakékoli formy tísně či nátlaku, a že smlouva neobsahuje nápadně
nevýhodná ustanovení pro žádnou z nich. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Ve Vraném nad Vltavou dne ……………….

………………………………..
Příkazce

………………………………..
Příkazník

