
 
 

Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství                   

Číslo smlouvy:      

Smluvní strany 

Město Lázně Bělohrad 

Se sídlem: nám. K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad 507 81 

IČO: 00271730 

Bankovní spojení: Komerční banka Jičín č.ú. 19-2220541/0100 

Tel: 493 034 790 

E-mail: odpady@lazne-belohrad.cz 

dále jen „město“ 

a 

 

Se sídlem:  

Provozovna: 

IČO:  

Bankovní spojení:  

Tel:  

E-mail:  

dále jen „původce“ 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených skutečnostech v souladu s 
§ 62, odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) tuto 

smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství (dále jen „Smlouva“): 

I. Úvodní ustanovení 

1. Původce je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která při své nevýrobní činnosti produkuje komunální 
odpad, nebo odpad z obalů z papíru, plastů, skla a kovů, ve smyslu § 62 odst. 2 zákona o odpadech. 

2. Za účelem plnění povinností při nakládání s komunálními odpady Město vydalo obecně závaznou vyhláškou č. 
4/2021 ze dne 3. listopadu 2021 (dále jen „Vyhláška“) o stanovení obecního systém odpadového hospodářství ve 
smyslu § 59 odst. 4 zákona o odpadech (dále jen „Obecní systém“).       

3. Město v souladu s § 59 odst. 5 písm. c) zákona o odpadech a Vyhláškou určilo místa, ve kterých je v rámci obecního 
systému možné odpad odložit, a to do sběrných nádob a kontejnerů zveřejněných na webových stránkách města 
nebo ve sběrném dvoře v Prostřední Nové Vsi. Město stanovilo druhy odpadu, které může právnická nebo 
podnikající fyzická osoba předávat do Obecního systému, způsob určení výše úhrady za zapojení do obecního 
systému a způsob jejího výběru.  

II. Předmět smlouvy 

1. Město touto smlouvou umožňuje původci zapojit se do Obecního systému a Původce se za to Obci zavazuje platit 
cenu stanovenou v souladu s čl. IV. Smlouvy. Tato Smlouva se vztahuje pouze na komunální odpad, který Původce 
vytváří při své nevýrobní činnosti nebo odpady z obalů z papíru, z plastů, skla a kovů. Za komunální odpad je ve 
smyslu zákona o odpadech považován směsný odpad a tříděný odpad pocházející z jiných zdrojů než z domácností, 
pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, 
zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci 



životnosti ani stavební a demoliční odpad. Předmětem smlouvy je pouze možnost využít nádoby na komunální 
odpad a separovaný odpad místech určených Městem a do sběrného dvora. 

III. Práva a povinnosti Původce  

1. Původce se zavazuje využívat Obecního systému v souladu s veškerými právními předpisy, zejména v souladu se 
zákonem o odpadech a Vyhláškou, tj. zejména využívat Obecní systém pouze pro odpad dle této Smlouvy a tento 
odpad třídit a zařazovat podle systému. 

2. Původce se zavazuje využívat Obecní systém pouze pro komunální odpad vzniklý při jeho nevýrobní činnosti nebo 
odpady z obalů z papíru, z plastů, skla a kovů. 

3. S ostatními odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. 

4. Původce se zavazuje za zapojení do Obecního systému platit Městu cenu, jejíž výše a způsob úhrady jsou upraveny 
v článku IV. této Smlouvy.  

IV. Cena 

1. Původce se zavazuje městu hradit cenu za zapojení do obecního systému dle zvolené kategorie a zvoleného druhu 
odpadu.            

Prodejny, restaurace, ostatní podnikatelé, drobní živnostníci      ANO/NE VÝSLEDNÁ CENA 

Papír (do 300 kg za rok) 360,- Kč     Kč 

Plast (do 300 kg za rok) 600,- Kč    Kč 

Sklo (do 300 kg za rok) 480,- Kč    Kč 

Kovy 0,- Kč  Kč 

Paušální poplatek za papír, plast, sklo na 1 zaměstnance 

(do 80 kg papíru za rok, do 40 kg plastu za rok, do 40 kg skla za rok) 

420,- Kč     Kč 

Komunální odpad (jen do spol. kontejnerů – nevztahuje se na sběrný dvůr) 3.000,- Kč   Kč 

Kanceláře, lékaři a podobné do 5-ti zaměstnanců 

Paušální poplatek za papír, plast, sklo na 1 zaměstnance 

(do 160 kg papíru za rok, do 30 kg plastu za rok, do 30 kg skla za rok) 

300,- Kč    Kč 

Komunální odpad (jen do spol. kontejnerů – nevztahuje se na sběrný dvůr) 1.500,- Kč   Kč 

Celková dohodnutá cena za likvidaci odpadu včetně 21 % DPH   Kč 

2. Cena je splatná při podpisu smlouvy, a to hotově do pokladny nebo převodem na účet města do 15 dnů od podpisu 
této smlouvy. Variabilní symbol 3722211100, specifický symbol IČO původce. 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od …. do …. . 

2. Změny a doplňky k této smlouvě lze provádět jen po dohodě smluvních stran, a to vždy jen písemně. 
V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených platí ustanovení dalších obecně závazných předpisů v 
platném znění.  

3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

4. Tato smlouva vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran a jako takovou ji tyto stvrzují svými podpisy.  

 

V Lázních Bělohradě dne:   

 

 

 

                      …………………………………      ……………..…………..........   
            za město                 za původce 


