SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ OBECNÍHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Účastníci:

Obec Horoměřice, IČO 00241229, DIČ CZ00241229,
s adresou obecního úřadu Velvarská 100, 252 62 Horoměřice
zastoupená starostou MVDr. Janem Herčíkem, CSc.
tel.: 220971125
V záležitostech plnění této smlouvy je dále oprávněna jednat Eva Kybicová – referentka služeb
tel.: 220971931
Bankovní spojení: Komerční banka, Praha 6, č.ú. 8120111/0100
Hlášení o produkci a nakládání s odpady: IČP 00241229-1
(Dále jen Obec)
a

ASPR POOL, s.r.o.
IČO: 28896653
DIČ: CZ 28896653
Adresa:
Podbabská 1112/13, Praha - Sedlec
Adresa provozovny: Suchdolská 710, 252 62 Horoměřice
zastoupená p. Václav Cymbalista
tel.: 603 433 001 fax.:
email:
aspr@aspr.cz
Bankovní spojení:
ČSOB
číslo účtu:
228938281/0300

Smlouvu o využívání obecního systému odpadového hospodářství
(dále jen OSOH)
spolu uzavřeli dne, měsíce a roku níže uvedeného, podle § 59 odst. 4 a 5 zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech (dále jen „zákon o odpadech)

Čl. I
OSOH upravuje Obecně závazná vyhláška obce Horoměřice č. 2/2022 o nakládání s komunálním
odpadem na území obce Horoměřice.
Čl. II
Původce bude OSOH obce využívat v tomto rozsahu:
1x týdně na den svozu zbytkového komunálního odpadu bude na stanoviště sběrných nádob vystavovat
1 ks typizovaných sběrných nádob o objemu
120 l.

Cena za využívání OSOHu včetně DPH je 2.990,-- Kč.

Čl. III
Původce není oprávněn využívat jiné součásti systému nakládání s komunálním odpadem než
uvedené v čl. II. Není tedy oprávněn ukládat odpad vzniklý z podnikatelské činnosti do sběrných dvorů a
odpadkových košů.
Čl. IV
Cena podle čl. II je splatná do konce března2022.
Čl. V
Smlouva se uzavírá na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
Čl. VI
Smlouvu je možné vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou, přičemž lhůta běží od posledního dne
kalendářního měsíce, v němž byla vypovězena. Předplacená cena, která není vyčerpána k termínu
uplynutí výpovědní lhůty, se Původci vrací.
Čl. VII
Sankce za porušení této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
Čl. VIII
Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky platnými po uplynutí měsíční lhůty od
návrhu na změnu.

V Horoměřicích dne

.........................................................
Původce

.........................................................
Obec

