Dodatek č. 3 ke smlouvě o službách v odpadovém hospodářství
Městys Senomaty
IČO: 00244384
270 31 Senomaty 55
zastoupený :

Mgr. Tomášem Valerem, starostou městyse Senomaty
na straně jedné (dále jen úřad)

a
pan / paní

bytem
na straně druhé (majitel nemovitosti / zástupce domácnosti)

I.
Předmět smlouvy
v odstavci se mění vyhláška: od 1.1.2020 nabývá platnosti vyhláška č.3/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
městyse Senomaty.

II.
Povinnosti úřadu
odstavec se doplňuje o tato ustanovení:
f a)
Na základě smlouvy s dodavatelem odpadových služeb bude k domu předmětné domácnosti přistavena další
popelnice, která bude určena na ukládání bio odpadu. Nádoba má obsah 240 l, hnědou barvu. Svoz těchto nádob,
viditelně označených hnědou známkou, bude provádět svozová firma v předem uvedených termínech v období dubna
až listopadu 1 x za 14 dní. Tato služba je v rámci cenového dodatku zpoplatněna.
f b)
Úřad městyse zajistí službu bezplatného odběru BIO odpadu v komunitní kompostárně v Hostokryjích od 4.4.
do 28.11.2021 vždy ve středu od 16:00 do 17:00 hodin a v neděli od 9:00 do 10:00 hodin. V době vegetačního klidu
tedy od 1.1. do 3.4. a od 29. 11 do 31.12.2021 bude umožněno bezplatné uložení BIO odpadu v komunitní kompostárně
po dohodě se zaměstnanci úřadu.

III.
Povinnosti a oprávnění obyvatel / domácností
Majitel nemovitosti uhradí na základě přílohy, která je nedílnou součástí smlouvy, Úřadu městyse Senomaty smluvní
cenu za veškeré služby v odpadovém hospodářství na rok 2021. Majitel nebo nájemce, který se trvale zdržuje v Městysi
Senomaty je povinen uhradit za likvidaci minimálního množství směsného komunálního odpadu. Toto minimální
množství je stanoveno na 360 l, tj. 3x jednorázový vývoz popelnice o objemu 120 l za kalendářní rok. Případné vzniklé
pohledávky a závazky z této smlouvy budou řešeny dle zákona č. 89/2012.

IV.
Účinnost a platnost smlouvy
Platnost smlouvy se prodlužuje na období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.
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Příloha ke smlouvě o službách v odpadovém hospodářství pro rok 2021
Výpočet ceny za služby v odpadovém hospodářství
Svoz směsného komunálního odpadu:
Svoz Bioodpadu:

1 ks popelnice
1 ks nádoby

Četnost vývozu

110 – 120 l
240 l
zvolená
varianta *

barva
známky

zelená
červená
žlutá
modrá

52 x ročně (celoročně každý týden)
42 x ročně (topné období každý týden, léto 1 x za 14 dní)**
26 x ročně (celoročně 1 x za 14 dní v sudý kal. týden)
12 x ročně (celoročně 1 x měsíčně)
plastový pytel o objemu 60 l
jednorázový výsyp popelnice
Nádoba 240 l na BIO*** (vývoz)

hnědá

Koupě nádoby na směsný odpad 110 – 120 l (nová)
Koupě nádoby na Bioodpad 240 l (nová)
Koupě nádoby na Bioodpad 240 l (použitá – bude-li k dispozici)

2520,2260,1695,1050,75,100,1040,780,1150,600,-

* označte x zvolenou variantu
** (leden - duben každý týden, květen – září 1x za 14 dní v sudý kalendářní týden, říjen – prosinec každý týden)
*** (duben – 1.1/2 listopadu 1 x za 14 dní v sudý kalendářní týden)

Náklady na sběr a odvoz tříděného, nebezpečného a velkoobjemového odpadu, jakož
i náklady na provoz komunitní kompostárny, hradí v plné výši městys Senomaty.
__________________________________________________________________________________

Výše ostatních poplatků/ nájmu/ pachtu:
Celková cena

Cena
1.
2.
3.

Poplatek za 1. psa
Poplatek za dalšího psa
Nájemné/ pacht

100,á 150,-

Rekapitulace plateb:
1.

Svoz směsného komunálního odpadu: 1 ks popelnice 110 – 120 l

2.

Svoz bioodpadu: 1 ks popelnice 240 l

3.

Poplatek: pes 2021

4.

Nájemné/ pacht

Celkem
Úhrady budou provedeny:
na bankovní účet č. 540610379/0800 s variabilním symbolem = číslo popisné.
V Senomatech dne:

Městys Senomaty

majitel nemovitosti
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