
 

 

Městská část Praha - Ďáblice  
Rada městské části  

 
 
 

 
16. zasedání 

dne 25. 5. 2015 
 
 
 
 
 

USNESENÍ č. 124/15/RMČ  

Ke smlouvě  o spolupráci zaj ištění sběru odpadního text i lu se 
společností Koutecký s.r.o. 

 
 
 

Rada po projednání 
 
 
I. souhlasí  
se smlouvou o spolupráci zajištění sběru odpadního textilu. 
 
 
II. pověřuje starostu 
starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Martin Lonek               Ing. Miloš Růžička 
            zástupce starosty             starosta  
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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI  
PŘI ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU ODPADNÍHO TEXTILU  

SBĚR  PROSTŘEDNICTVÍM STACIONÁRNÍCH KONTEJNERŮ 
 
Smluvní strany: 
 
1. KOUTECKÝ s.r.o.  

IČ: 63147084, DIČ: CZ27373231 
se sídlem Družby 1413, 419 01 Duchcov, 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, 
vložka 9279, 
jejímž jménem jedná Ing. Pavlína Klementová, jednatelka 
adresa elektronické pošty: hadry@koutecky.cz 
(dále jen „provozovatel “) na straně jedné 

 
a  
 
2.       Úřad městské části Praha – Ďáblice  

IČ: 00231266, DIČ: CZ00231266 
se sídlem Květnová 553/52, 182 02 Praha 8 
jehož jménem jedná Ing. Miloš Růžička, starosta 
adresa elektronické pošty: podatelna@dablice.cz 
Číslo účtu: 501855998/6000 
(dále jen „Městská část “) na straně druhé 
 

 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě obchodního zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto 
 

 
SMLOUVU O SPOLUPRÁCI ZAJIŠT ĚNÍ SBĚRU ODPADNÍHO TEXTILU  

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Provozovatel provozováním sběru zajišťuje pro Městskou část sběr odpadního textilu 
(katalogové číslo 20 01 11), která je smluvním partnerem provozovatele a účastníkem 
systému sběru. Tento sběr zajišťuje ve spolupráci s Městskou částí a s dalšími 
oprávněnými osobami v rámci jím provozovaného systému sběru. 
 

2. Svojí veřejně prospěšnou činností podle odstavce 1 provozovatel přispívá k ochraně 
životního prostředí a k zajištění trvale udržitelného rozvoje. Jím provozovaný sběr 
zároveň umožňuje občanům Městských částí, s nimiž provozovatel navázal smluvní 
spolupráci, bezplatně odevzdávat odpadní textil z domácností, který je následně 
recyklován. 

 
 

 
3. Městská část zajišťuje v souladu s ustanovením § 17 zákona o odpadech provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, vznikajících na jejím katastrálním území (dále jen „Odpadový 
systém Městské části“). Bez ohledu na povinnosti uložené zákonem o odpadech a na 
aktivity Městské části se někteří občané zbavují odpadního textilu z domácností formou 
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jejich odložení do komunálního odpadu, což zvyšuje náklady na Odpadový systém 
Městské části a zároveň komplikuje materiálové využití (recyklaci) těchto odpadů. 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v čl. I se tímto obě smluvní strany dohodly na 
rozvoji vzájemné spolupráce při zajištění sběru odpadního textilu, zejména s cílem 
dosažení následujících veřejně prospěšných účelů: 

- posílení ochrany životního prostředí prostřednictvím recyklace společně 
odebraných textilních odpadů; 

- minimalizace množství odpadního textilu, který je občany odkládán spolu 
s komunálním odpadem; 

- snížení nákladů vynakládaných obcí na Odpadový systém Městské části; 
- zvýšení komfortu pro občany Městské části tak, aby pro ně sběr textilu byl 

co nejméně zatěžující; 
 

2. Hlavním předmětem vzájemné spolupráce mezi provozovatelem a Městskou částí na 
základě této smlouvy bude umožnění odevzdávání odpadního textilu občany Městské 
části formou k odběru prostřednictvím umístěných kontejnerů na sběr textilního odpadu 
na stanovených místech na území Městské části. Provozovatel se touto smlouvou 
zavazuje umožnit Městské části, resp. jejím občanům, odevzdávat odpadní textil do 
kontejnerů na sběr tohoto odpadu, které poskytne. Městská část se touto smlouvou 
zavazuje provozovateli umožnit umístit na místa určená touto smlouvou kontejnery na 
sběr odpadního textilu a tak mu umožnit zajišťovat sběr odpadního textilu, tj. odebírat 
od spotřebitelů odpadní textil pocházející z domácností, za účelem zpracování, využití 
a odstranění textilu v souladu se zákonem o odpadech.  

 
 

III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Městská část se tímto zavazuje: 

 
a) zajistit možnost umístění kontejnerů na sběr použitého textilu provozovatelem 

na určených pozemcích Městské části v lokalitách uvedených v příloze č. 1 
této smlouvy (viz též v čl. IV této smlouvy) a přístup k těmto kontejnerům a 
umožnit mu tímto způsobem zajišťovat sběr použitého textilu od občanů 
Městské části a dalších spotřebitelů;  
 

b) po rozmístění kontejnerů informovat občany o zřízení místa zpětného odběru 
v Městské části způsobem obvyklým v Městské části a uvést tuto informaci i 
na svých webových stránkách, pokud je má Městská část zřízeny; 

 
c) projednat s provozovatelem jeho připomínky k fungování sběru probíhajícího 

na základě této smlouvy a jeho náměty na zlepšení či posílení sběru 
odpadního textilu v Městské části; 

 
d) nenakládat s kontejnery ani s textilem, který bude do kontejnerů odevzdán, 

bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. 
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2. Provozovatel se tímto zavazuje: 
 

a) provozovatel je povinen umístit kontejnery na stanovená místa 
 

b) odebírat po rozmístění kontejnerů jejich protřednictvím bezplatně odpadní 
textil pocházející z domácností, který je předmětem sběru podle této smlouvy. 
Za poskytnutí spolupráce podle této smlouvy náleží Městské části od podpisu 
smlouvy smluvní odměna ve výši  4 000,- Kč/kontejner/rok. 
 

c) zajišťovat pravidelné vyprazdňování kontejnerů, které rozmístil tak, aby 
občané Městské části a ostatní uživatelé měli možnost odkládat do kontejnerů 
odpadní textil, a přijímat případná upozornění Městské části na potřebu 
vyprázdnění kontejnerů; 
 

d) projednat s Městskou částí její připomínky k fungování sběru probíhajícího na 
základě této smlouvy a její náměty na zlepšení či posílení sběru odpadního 
textilu v Městské části; 

 
e) na požádání Městské části sdělit, jaké množství odpadního textilu bylo 

sebráno prostřednictvím kontejnerů v rámci zpětného odběru realizovaného 
podle této smlouvy; 

 
f) uhradit Městské části za poskytnutí spolupráce podle této smlouvy smluvní 

odměnu ve výši 4 000,- Kč/kontejner/rok  včetně DPH v zákonné výši, která je 
splatná jednou za rok vždy k datu 31.10. běžného roku na bankovní účet 
Městské části, uvedný v záhlaví této smlovy. 

 
 
 

 
IV. 

Místo zp ětného odb ěru 
 
1. Městská část zajistí, aby měl provozovatel možnost umístit kontejnery na sběr 

odpadního textilu na místech, která jsou specifikována v příloze č. 1 této smlouvy. 
Provozovatel není oprávněn umísťovat kontejnery na jiná místa než místa určená 
Městskou částí, ledaže mu k tomu udělí předchozí souhlas Městská část, případně 
příslušný vlastník nemovitosti. 

 
2. Kontejnery umístěné provozovatelem mohou mít nejvýše následující rozměry: 

1150x1150x2200 mm.  
 

V. 
Doba trvání smlouvy 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 
 
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 
3. Městská část je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že provozovatel 

opakovaně nezajistil vyprázdnění nebo odvoz kontejnerů, a to ani v dodatečně 
přiměřené lhůtě, kterou mu Městská část písemně stanovila. 
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4. Kromě důvodů shora sjednaných má každá ze smluvních stran právo od této smlouvy 

odstoupit z důvodů stanovených zákonem. 
 

5. Odstoupení od smlouvy se stává účinným okamžikem doručení písemného oznámení 
o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy není 
dotčeno právo odstupující strany na smluvní pokutu, náhradu škody ani jiná práva, 
která jí vznikla na základě této smlouvy do dne jejího ukončení. 

 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem o 

odpadech, obchodním zákoníkem a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy. Tato 
smlouva představuje s ohledem na využití míst, kde je rovněž sbírán separovaný 
komunální odpad, smlouvu o využití systémů sběru a třídění komunálních odpadů ve 
smyslu § 38 odst. 6 zákona o odpadech. Smluvní strany současně sjednávají pro 
řešení sporů z této smlouvy jako místně příslušný soud příslušný podle místa sídla 
provozovatele v době uzavření této smlouvy. 
 

2. Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nemá toto vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy, pokud 
z povahy smlouvy, z jejího obsahu nebo z okolností, za níž byla uzavřena, nevyplývá, 
že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu smlouvy oddělit. Pro případ, že 
kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným a jedná se o ustanovení oddělitelné od ostatního obsahu smlouvy, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
ustanovením novým, se stejným nebo obdobným účelem. V případě, že dojde ke 
změně právní úpravy (zejména zákona o odpadech či jeho prováděcích předpisů nebo 
zákona o obcích) a tato změna si vyžádá změnu této smlouvy, smluvní strany se 
zavazují tuto smlouvu uvést do souladu se změněnými právními předpisy, a to 
nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti takové změny.  
 

3. Neuplatní-li kterákoliv ze smluvních stran nějaké právo, které pro ni vyplývá z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, nebude to vykládáno tak, že se taková strana tohoto 
práva vzdává či zříká; takové opomenutí uplatnění nebude rovněž považováno za úzus 
nebo praktiku protivící se takovému právu. 
 

4. Každá smluvní strana vůči druhé smluvní straně tímto prohlašuje a potvrzuje jí, že je 
oprávněna platně a účinně uzavřít tuto smlouvu a že získala veškerá povolení a 
souhlasy a podnikla veškeré kroky, které byly k platnému a účinnému uzavření této 
smlouvy a ke splnění povinností stanovených touto smlouvou zapotřebí. 
 

5. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy obdrží jedno 
vyhotovení Městská část a jedno vyhotovení provozovatel. 
 

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit (s výjimkami výslovně uvedenými) 
pouze písemnou formou; písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující 
k vzdání se požadavku písemné formy. 
 

7. Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto 
prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření této smlouvy. 
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8. Smluvní strany si tímto vzájemně udělují výslovný souhlas se zasíláním zpráv, 
informací, potvrzení o doručení zpráv, urgencí a jiných sdělení ve věci této smlouvy a 
jejího plnění prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím 
elektronické pošty, na své elektronické kontakty (zpravidla na adresy elektronické 
pošty). Tento souhlas se dále vztahuje i na zasílání obchodních sdělení ve věci 
zajišťování plnění podle zákona o odpadech a poskytování souvisejících služeb. 
 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, a že 
se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
 
Příloha č. 1:  Seznam míst sběru odpadního textilu 
 

 
V Duchcově dne ………………………… V Ďáblicích dne 3.6.2015 
  

za provozovatele: za Městskou část: 

……………………………… 
Ing. Pavlína Klementová, jednatel 

                                                           

……………………………… 
Ing. Miloš Růžička, starosta 

  
  

  



                                                                                                
6 

Příloha č. 1 
 

Seznam míst sb ěru odpadního textilu 
 

 

- Ďáblická ulice 22-24 

 

 

 

 

 

V Duchcově dne ………………………… V Ďáblicích dne 3.6.2015 
  

za provozovatele: za Městskou část: 

……………………………… 
Ing.Pavlína Klementová, jednatel 

 

……………………………… 
Ing. Miloš Růžička, starosta 

 
 


