Dohoda o samostatném poplatku za nakládání se separovanými složkami
Objednatel: Město Trutnov
Slovanské nám. 165
541 01 Trutnov
zastoupený Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
Zhotovitel:

1.

TRANSPORT Trutnov s.r.o.
V Aleji 131
54101 Trutnov
Zastoupený Mgr. Jiřím Ticháčkem, ředitelem společnosti

Preambule

1.1. Objednatel a zhotovitel mají uzavřenou smlouvu, jejímž předmětem je mimo jiné nakládání se
separovanými složkami komunálních odpadů, jejichž původcem je objednatel (dále jen smlouva).
Dohoda o ceně obsažená ve smlouvě zahrnuje příjmy zhotovitele od provozovatelů zařízení pro
třídění a úpravu separovaných složek komunálních odpadů, jimiž se má na mysli papír, plasty, sklo
a nápojové kartony (dále jen separované složky KO)
1.2. Od prosince roku 2019 došlo k významnému zhoršení odbytových možností surovin vytřiďovaných
ze separovaných složek KO. V důsledku toho provozovatelé zařízení pro třídění a úpravu
separovaných složek KO (dále jen třídící linky) omezují jejich příjem, přestali za něj platit a zavedli
poplatky, které vybírají za převzetí separovaných složek KO od svých dodavatelů.
2. Předmět dohody
2.1. Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli samostatný poplatek za nakládání se separovanými
složkami - papír převzatými od objednatele (dále jen poplatek).
2.2. Výše poplatku v Kč za kilogram převzatých separovaných složek - dle evidence odpadů bude
stanovena zhotovitelem ve výši odpovídající jeho nákladům na platbu za převzetí separovaných
složek provozovatelům třídících linek a případným dalším souvisejícím nákladům, jako například
meziskladování, překládání, zvýšení přepravní vzdálenosti do třídící linky.
2.3. Zhotovitel oznámí objednateli výši poplatku písemně, faxem nebo e-mailem. V oznámení sdělí
objednateli datum, od kterého platí oznámená výše poplatku, která nahrazuje předchozí hodnotu
poplatku.
2.4. Pokud objednatel od 2 pracovních dnů nevznese námitky proti poplatku, má se za to, že objednatel
souhlasí s výší poplatku oznámeného zhotovitelem.
2.5. V případě, že objednatel nebude souhlasit s výší poplatku, je zhotovitel oprávněn přerušit plnění
smlouvy pro tu separovanou složku, u níž nedošlo k dohodě o poplatku do doby, než se obě
smluvní strany dohodnou na výši poplatku nebo jiném technickém řešení nakládání s touto
separovanou složkou.
3. Placení poplatku
3.1. K poplatku bude účtována DPH ve výši dle platných právních předpisů.
3.2. Zhotovitel vyúčtuje poplatek společně s vyúčtováním služeb podle „smlouvy“. V případech, kdy je
ve smlouvě sjednána platba služeb za delší než čtvrtletní období, bude poplatek účtován měsíčně.
4. Ostatní ujednání
4.1. Dohoda je platná po dobu trvání důvodů uvedených v článku 1., nejdéle však po dobu trvání
smlouvy.
4.2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a zveřejněním v registru
smluv.
4.3. Dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4.4. Dohoda byla schválena usnesením Rady města Trutnova č. ……….. ze dne …………
V Trutnově dne …………………

Objednatel:

V Trutnově dne …………………

Zhotovitel:

