STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
5. schůze rady města dne: 07.03.2017
Bod pořadu jednání:
Zajištění realizace rozšíření plošného sběru bioodpadu v Liberci
Stručný obsah: Materiál informuje o stavu plošného sběru biologicky rozložitelných odpadů na
území města formou přistavovaných a pravidelně svážených hnědých nádob a zároveň se zabývá
zajištěním jeho rozšíření. K tomuto účelu se materiál zabývá změnou rozsahu služeb
poskytovaných svozovou společností FCC Liberec, s. r. o., a uzavření Dodatku ke Smlouvě
o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberec.

MML, Odbor ekologie a veřejného prostoru
Důvod předložení: rozšíření plošného nádobového sběru bioodpadu
Zpracoval:

Vinař Michal, Ing. - pracovník odboru ekologie a veřejného prostoru

Projednáno s:

Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro životní prostředí, veřejnou zeleň
a cestovní ruch

Předkládá:

Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o aktuálním stavu plošného nádobového sběru biologicky rozložitelného odpadu
rostlinného původu na území města Liberce dle důvodové zprávy
schvaluje
1. Změnu rozsahu služeb poskytovaných na základě Smlouvy č. SML 10/09/0194
o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na územní Statutárního města Liberec,
uzavřené dne 28.7.2009 mezi statutárním městem Liberec a společností FCC Liberec,
s. r. o., IČ: 63146746 (pozn. dříve .A.S.A. Liberec, s. r. o.), se sídlem Mydlářská 105/10,
Liberec, a sice navýšení počtu nádob na separaci bioodpadu o dalších 1 000 kusů nádob na
území města Liberce v roce 2017.
2. Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na
území statutárního města Liberec č. 18/17/008 dle přílohy č. 1.
ukládá
1. Zajistit oboustranné podepsání Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zajišťování služeb v oblasti
nakládání s odpady na území statutárního města Liberec.
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 30.04.2017

2. Zajistit realizaci rozšíření plošného sběru bioodpadu v Liberci o 1 000 kusů nádob ve
spolupráci s firmou FCC Liberec s. r. o.
P: Sládková Lucie, Ing. - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
T: 31.12.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Od roku 2009 fungoval pilotní projekt sběru bioodpadu ve vymezené části Starého Města (ul.
Mozartova, Dvořákova, Gorkého, atd.), kde byli osloveni obyvatelé ze 150 domů. Nakonec se zde dle
požadavků obyvatel rozmístilo 89 ks hnědých nádob. V průběhu trvání projektu nebyl zaznamenán
problém s nevhodným odpadem v nádobách ani žádnými stížnosti ze strany občanů a svozové
společnosti. Naopak ze strany občanů byl evidován narůstající zájem o přidělení této nádoby.
Rada města schválila dne 22. 7. 2014 pod usnesením č. 729/2014 záměr plošného sběru bioodpadu na
území města Liberce, který byl v roce 2015 realizován a množství nádob na bioodpad stoupl na 1 300
kusů. Vzhledem k vysokému zájmu obyvatel byl Radě města Liberce předložen nový záměr na další
rozšíření a Rada města na svém projednání dne 16.2.2016 pod usnesením č. 113/2016 tento záměr
rozšíření plošného nádobového sběru biologicky rozložitelného odpadu o dalších 1 000 kusů také
schválila. Celkové množství hnědých nádob na území města stouplo na 2 300 kusů. Nádoby jsou
v současnosti umístěny u rodinných a menších bytových domů.
Náklady na svoz tohoto počtu nádob a využití sesbíraného bioodpadu se pohybují ve výši 2 398 072 Kč
bez DPH ročně.
Zájem ze strany obyvatel města o tuto možnost třídění je však stále vysoká. V současnosti eviduje odbor
ekologie a veřejného prostoru na 700 nových žádostí a předpokládá se, že s nástupem jarních měsíců
bude zájem narůstat.
Odbor ekologie a veřejného prostoru navrhuje rozšíření počtu nádob na sběr bioodpadu a ve spolupráci
se společností FCC Liberec, s r.o. rozvezl v první etapě (jaro 2017) dle požadavků ze strany obyvatel
500 ks nádob a ve druhé etapě (podzim 2017) dalších 500 kusů nádob. Pokud ze strany obyvatel nebude
o druhou podzimní etapu zájem, byla by přesunuta na jaro 2018.
Záměr rozšíření sběrné sítě a navýšení svozu o 1 000 ks nádob na třídění bioodpadu, které by se
vyvážely v období duben-listopad, by znamenaly nárůst celkových finančních nákladů o 1 042
000 Kč bez DPH ročně.
Zadávací podmínky pro uzavření Smlouvy o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území
statutárního města Liberec možnost navýšení počtu nádob na bioodpad nevylučují. Je možné zajistit
navýšení počtu nádob na třídění bioodpadů formou dodatku ke stávající smlouvě.
V roce 2014 se objevil podobný problém při rozšiřování sběrných nádob na využitelné složky
komunálního odpadu v rámci projektu „Intenzifikace sběru separovaného odpadu v Liberci“. V tomto
roce nechal tehdejší odbor správy veřejného majetku vypracovat několik právních stanovisek, ve
kterých byla posouzena zadávací dokumentace a stávající smlouva k zakázce na zajišťování služeb
v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberec.
Stanoviska byla vypracována společnostmi:
1. Compet Consult, s. r. o., Štětkova 1638/18, Praha
2. Agentura regionálního rozvoje, spol. s. r. o., Tř. 1. Máje 97/25, Liberec
3. JUDr. Tomáš Vrchlabský, advokát, Vinohradská 1216/87, Praha
Jednotlivá stanoviska byla předána k posouzení právnímu oddělení MML.
Ze zpracovaných stanovisek vyplynulo, že navýšení počtu nádob na separaci odpadů je možné na
základě Smlouvy o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města
Liberec, resp. na základě dodatku k uvedené smlouvě.
V rámci projektu „Intenzifikace sběru separovaného odpadu v Liberci“ byl schválen a uzavřen Dodatek
č. 3 ke Smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberec.
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Tento postup byl zvolen také v případě rozšiřování počtu nádob na sběr biologicky rozložitelného
odpadu v roce 2015 a 2016.
Na základě těchto informací, které nadále platí, což potvrdil i odbor právní a veřejných zakázek,
je možné zvolit stejný postup i v případě rozšíření plošného nádobového sběru bioodpadu v roce
2017.
Doporučení odboru
Odbor ekologie a veřejného prostoru doporučuje radě města schválit změnu rozsahu služeb - navýšení
počtu nádob na sběr biologicky rozložitelného odpadu, a to formou Dodatku č. 5 ke Smlouvě
o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberec.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Dodatek ke Smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutá
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Příloha č. 1 – Dodatek
DODATEK č. 5
KE SMLOUVĚ O ZAJIŠŤOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. S09I30063
SML 18/17/008
Smluvní strany:
Obchodní firma (název):

Statutární město Liberec

Sídlo (bydliště):

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec

Zastoupen:

Tibor Batthyány, primátorem města

Oprávněn k jednání a podepisování:

Tibor Batthyány, primátor města

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

0004096142/0800

Telefon:

+420 485 243 142

Fax:

+420 485 243 113

(dále jen „objednatel“)
a
Obchodní firma:

FCC Liberec s.r.o.

Sídlo (bydliště):

Mydlářská 105/10, 460 10, Liberec

Provozovna:

FCC Liberec s.r.o., Mydlářská 105/10, 460 10, Liberec

Zastoupen:

Ing. Petrem Grofem, jednatelem

Oprávněn k jednání a podepisování:

Ing. Petr Grof, jednatel

IČ:

63146746

DIČ:

CZ63146746

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 9256

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu:

305025583/0300

Telefon:

+420 485 213 020

Fax:

+420 485 213 030

(dále jen „poskytovatel“)
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Preambule:
Smluvní strany, při vědomí toho, že:
mají společnou odpovědnost za kvalitu životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj území
statutárního města Liberce,
mají společný zájem na zvyšování kvality života na území statutárního města Liberec se
zvláštním zřetelem ke zkvalitňování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního
města Liberce,
mají za cíl zajistit poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního
města Liberec v nejvyšší dosažitelné kvalitě,
jsou vázány smlouvou o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území
statutárního města Liberec č. S09I300063 uzavřenou dne 28. 7. 2009 mezi objednatelem jakožto
zadavatelem veřejné zakázky: Zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území
Statutárního města Liberec, zveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 60029783 (dále
také jen „VZ“), na straně jedné a poskytovatelem na straně druhé, jež upravuje práva a povinnosti
smluvních stran při plnění předmětu VZ (dále také jen „Smlouva“),
uzavírají společně níže označeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 5 ke Smlouvě:
I.
Úvodní ustanovení
Podle bodu 3.2.6. Smlouvy ve spojení s přílohou č. 2 zadávací dokumentace k VZ
je předmětem Smlouvy závazek poskytovatele provádět pro objednatele celoplošný sezónní sběr
a přepravu (svoz) sběrných nádob s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (BRKO) a
využití tohoto odpadu (20 02 01) (dále také jen „celoplošný svoz TKO“); tato činnost představuje
jedno z dílčích plnění dle bodů 3.1. a 3.2. Smlouvy, jež ve svém souhrnu představují předmět VZ,
jejíž rozsah je dán Smlouvou a zadávacími podmínkami k VZ.
(1)

Objednatel má zájem o navýšení rozsahu poskytovaných služeb dle Smlouvy oproti
rozsahu sjednanému ve Smlouvě, a to v podobě postupného navyšování počtu sběrných nádob
poskytovaných ze strany poskytovatele v rámci celoplošného svozu TKO o celkem 1 000 ks.
(2)

II.
Předmět smlouvy
Poskytovatel se zavazuje navýšit rozsah celoplošného svozu TKO a v rámci toho se
poskytovatel zavazuje navýšit počet sběrných nádob oproti stávajícímu stavu dle Smlouvy
následovně:
(1)

Nádoba o objemu
150 l
Celkem

Kód odpadu
20 02 01

Interval svozu
1 x týdně

Počet kusů
1 000
1 000
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Poskytovatel se na základě ujednání dle předchozího odstavce tohoto článku II. zavazuje
provádět celoplošný svoz TKO v rozsahu navýšeném o celkem 1 000 ks sběrných nádob a tomuto
navýšenému rozsahu poskytovaných služeb přizpůsobit svou činnost v rámci plnění Smlouvy tak,
aby byl naplněn účel Smlouvy.
(2)

Objednatel se zavazuje za veškeré služby, které mu poskytovatel poskytne na základě
tohoto Dodatku, poskytovateli platit řádně a včas dohodnutou odměnu, a to v cenách, které byly
jako jednotkové ceny sjednány ve Smlouvě a jsou mezi smluvními stranami platné ke dni
uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě.
(3)

Úhrada ceny za poskytované služby bude objednatelem prováděna v souladu s čl. 6
Smlouvy, na základě jednotkových cen podle poskytovatelem skutečně poskytnutého rozsahu
služeb.
(4)

III.
Závěrečná ujednání
Používají-li smluvní strany v tomto dodatku č. 5 ke Smlouvě výraz „Smlouva“, rozumí se
tím smlouva č. S09I300063 uzavřená mezi smluvními stranami dne 28. 7. 2009 včetně všech
jejích součástí (bez ohledu na to, jak jsou označeny) a všech jejích příloh a včetně všech
jejích pozdějších změn (zejména včetně dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 k
této Smlouvě).
(1)

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou dotčeny tímto dodatkem č. 5 ke Smlouvě,
se nadále řídí Smlouvou ve znění pozdějších změn. Ta ustanovení Smlouvy ve znění pozdějších
změn, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5 ke Smlouvě, zůstávají nadále v platnosti
nezměněna. Celková cena uvedená ve Smlouvě nesmí být, v rámci tohoto dodatku č. 5,
překročena.
(2)

Tento dodatek č. 5 ke Smlouvě je uzavírán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
(3)

Uzavření tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě bylo schváleno usnesením rady statutárního
města Liberec č. XXX/2017 ze dne 7.3.2017.
(4)

Obě strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách
statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob
uvedených v tomto dodatku.
(5)

IV.
Doložky
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
(1)

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být
(2)
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poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za
zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
(3)

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy,
nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i
v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
(4)

Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve
smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
(5)

V Liberci dne:

V Liberci dne:

.........................................................

.........................................................

Statutární město Liberec

FCC Liberec s.r.o.

Tibor Batthyány

Ing. Petr Grof

primátor města

jednatel
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