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.
21. schůze rady města dne: 05.12.2017
Bod pořadu jednání:
Zapojení sběren a výkupen, které se nacházejí na území města Liberce, do systému odpadového
hospodářství města
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je zapojení subjektů a zařízení, které sbírají
a vykupují na území města Liberce využitelné složky komunálních odpadů, do systému
odpadového hospodářství města Liberce.

MML, Odbor ekologie a veřejného prostoru
Důvod předložení: na základě Plánu odpadového hospodářství města
Zpracoval:

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

Projednáno s:

Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora 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
schvaluje
1. zapojení následujících sběren a výkupen, které se nacházejí na území města Liberce, do
systému odpadového hospodářství města Liberce:

KELIB FINANCIAL GROUP s.r.o., sídlo Pačesova 599/13, Liberec VII - Horní
Růžodol, IČ 28480104, IČZ CZL00163, 460 07 Liberec - provozovna Doubská
235, Liberec 463 12 Vesec u Liberce


Pragometal Moravia s.r.o. IČ 47669624, sídlo Přerov, Přerov I - Město, Velká
Dlážka 1984, 750 02, provozovna - Londýnská. 460 11 Liberec



Marcel Johan, IČ 69391548, IČZ CZL00043, sídlo a provozovna Kubelíkova
455/62, Liberec 8



Ladislav Balog, IČ 02808811, IČZ CZL00145, sídlo Alšova 416, 471 25
Jablonné v Podještědí, provozovna Hodkovická 435, Liberec 25



BICOM s.r.o., IČ 25036467, IČZ CZL00564, sídlo a provozovna Na Františku
106/4, Liberec 10

2. vzorovou smlouvu o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a subjekty provozujícími
sběr a výkup využitelných složek komunálního odpadu dle přílohy č. 1
3. uzavření smluv o spolupráci se subjekty uvedenými v bodě 1 usnesení dle této vzorové
smlouvy
ukládá
uzavřít smlouvy o spolupráci dle vzoru v příloze č. 1 se subjekty uvedenými v bodě 1
usnesení
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
Odbor ekologie a veřejného prostoru (dále jen EP) nechal vypracovat nový Plán odpadového
hospodářství města (dále jen POH), ve kterém jsou navrhována opatření a nastaveny cíle, jak ve městě
Liberci nakládat s odpady a zvláště pak s dále využitelnými složkami komunálních odpadů.
Jednou z možností, jak efektivně dosáhnout plnění cílů POH je zapojení sběren a výkupen, které se
nacházejí na území města Liberce, do systému odpadového hospodářství města.
V současné době, kromě jednoho partnerského sběrného místa, které provozuje pro město Liberec
společnost KOVOŠROT GROUP CZ a.s. sběrny a výkupny statutárnímu městu Liberci (dále jen SML)
nevykazují příjmy druhotných odpadů převzatých od občanů města.
SML tak nemá celkový přehled o toku jednotlivých vytříděných složek komunálních odpadů na území
města a dále tím přichází o nemalou část finančních odměn od obalové společnosti EKO-KOM, a.s.
V současné době tak proběhlo oslovení několika subjektů a zařízení, která sbírají a vykupují na území
města Liberce využitelné složky komunálních odpadů, a nabídnutí možnosti zapojení se do systému
odpadového hospodářství města Liberce.
Jednání proběhla s těmito pěti společnostmi, které na základě jednání udělily souhlas se zapojením do
systému odpadového hospodářství města:
1) KELIB FINANCIAL GROUP s.r.o., sídlo Pačesova 599/13, Liberec VII - Horní Růžodol, IČ
28480104, IČZ CZL00163, 460 07 Liberec - provozovna Doubská 235, Liberec 463 12 Vesec
u Liberce
2) Pragometal Moravia s.r.o. IČ 47669624, sídlo Přerov, Přerov I - Město, Velká Dlážka 1984,
750 02, provozovna - Londýnská. 460 11 Liberec
3) Marcel Johan, IČ 69391548, IČZ CZL00043, sídlo a provozovna Kubelíkova 455/62, Liberec 8
4) Ladislav Balog, IČ 02808811, IČZ CZL00145, sídlo Alšova 416, 471 25 Jablonné v Podještědí,
provozovna Hodkovická 435, Liberec 25
5) BICOM s.r.o., IČ 25036467, IČZ CZL00564, sídlo a provozovna Na Františku 106/4 Liberec
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Od 1.1.2018 budou tak výše uvedené společnosti městu zasílat podklady pro čtvrtletní výkaz
o celkovém množství a druzích využitelných složek komunálního odpadu vytříděných a odstraněných
v obci, které jsou odevzdány do jednotlivých zařízení obyvateli města Liberce.
Tyto podklady budou dále zapracovány do čtvrtletního hlášení a zasílány společnosti EKO-KOM a.s.
Městu Liberec by se na základě zapojení těchto subjektů do odpadového hospodářství města a vykázání
množství vytříděných odpadů měla, dle platné smlouvy s touto společností, podstatně zvýšit čtvrtletní
odměna za zajištění zpětného odběru druhotných surovin od občanů a využití odpadů z obalů.
S vybranými subjekty bude uzavřena smlouva o spolupráci, která je uvedena v příloze č.1.
Za tuto službu bude náležet vybraným subjektům ze strany města za každý kalendářní rok, ve kterém
bude pravidelně 4x ročně zasláno hlášení o druzích a množství složek komunálního odpadu převzatých
od občanů Liberce, roční odměna ve výši 2 000,- Kč bez DPH. Odměna zapojeným subjektům bude
hrazena z rozpočtu odboru EP.
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Na území města se nacházejí ještě cca další tři provozovny, které ze strany SML budou teprve osloveny.
Pokud by se i tato zařízení chtěla zapojit, bude RM předložen jejich seznam a smlouva o spolupráci
bude uzavřena dodatečně.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Vzorová smlouva o spolupráci
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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI ag. č. OS20170….
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany:
1) statutární město Liberec
Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města
IČO: 00262978
DIČ: CZ 00262978
2) ………………………………
………………………………
………………………………
uzavírají
níže uvedeného dne, měsíce, roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

smlouvu o spolupráci
I.
1. Obě strany vedené snahou o rozšíření systému recyklace využitelných složek komunálního odpadu,
snížení ekologické zátěže v regionu města a působení na obyvatelstvo v oblasti ekologického
pochopení této činnosti budou za tímto účelem spolupracovat.
II.
1. V době podpisu smlouvy o spolupráci je v platnosti smlouva o zajištění zpětného odběru a využití
odpadu z obalů (Smlouva číslo OS201420000377) ze dne 26. 11. 2014 uzavřená mezi městem
Liberec a EKO-KOMem a.s., IČ:25134701.
III.
1. Společnost………………. v areálu výkupny této společnosti ve………. CZL ……, bude od občanů
města Liberce provádět sběr nebo výkup vybraných složek komunálního odpadu (viz příloha č. 1
této smlouvy). Společnost……………………………. bude tuto činnost provádět v souladu
s rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, kterým je udělen souhlas k provozování zařízení
a současně v souladu s platným provozním řádem (Příloha č. 2 – platný souhlas k provozování
zařízení).
2. Takto získaný odpad bude dále třídit a předávat k dalšímu využití a zpracování příslušným
zpracovatelům – pouze oprávněným osobám dle § 4 odst. 1) písm. y) zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
3. O množství a druzích sbíraných odpadů a způsobech nakládání s nimi bude v provozovně vedena
průběžná evidence v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění.
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4. V případě změn v souhlasu KÚLK k provozování zařízení nebo změn týkajících se samotné
provozovny, provozní doby apod. je společnost ……………………..o těchto změnách povinna
neprodleně informovat statutární město Liberec, které zajistí informování občanů o těchto změnách.
5. Společnost ……………………………souhlasí s uvedením své provozovny v obecně závazné
vyhlášce statutárního města Liberec o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Liberec a systému
nakládání se stavebním odpadem produkovaným nepodnikajícími fyzickými osobami na území
města Liberec.

IV.
1. Společnost ……………………………….se zavazuje zasílat statutárnímu městu Liberec nejpozději
do 15. dne následujícího měsíce po skončení čtvrtletí hlášení o druzích a množství složek
komunálního odpadu převzatých od občanů Liberce (občané s trvalým pobytem uvedeným
v občanském průkazu).

V.
1. Společnosti ……………………………… náleží za každý kalendářní rok, ve kterém bude
pravidelně 4x ročně dle č. IV. této smlouvy zasláno hlášení o druzích a množství složek
komunálního odpadu převzatých od občanů Liberce, roční odměna ve výši 2 000,- Kč bez DPH.

VI.
1. Platba dle čl. V. odst. 1 proběhne na základě faktury vystavené nejdříve v únoru následujícího
kalendářního roku za kalendářní rok předchozí. Splatnost se sjednává na 30 dní od data doručení
faktury statutárnímu městu Liberec.

VII.
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Ukončení smlouvy je možné písemnou vypovědí jednou ze smluvních stran bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí v tomto případě 3 měsíce a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

VIII.
1. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou se smlouvou seznámeny a smlouva odpovídá jejich svobodné
a vážné vůli. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně a
podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž společnost
………………………………obdrží jedno vyhotovení a statutární město Liberec dvě vyhotovení.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Liberec č. …/2017 ze dne 5. 12. 2017.
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IX.
1. 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).
2. 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 poskytnuty, a
to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním
a za souhlas subjektu údajů.
3. 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).
4. 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.
Přílohy:
Příloha č. 1 – seznam druhů odebíraných odpadů
Příloha č. 2 – platný souhlas k provozování zařízení
Za statutární město Liberec:

Za společnost………………………………...:

V Liberci dne ……………

V Liberci dne …………

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

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

Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně primátora

jednatel společnosti

3

Příloha č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a
společností …………………………………

Druhy odebíraných odpadů:

V Liberci dne ………

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

.......................................................
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Příloha č. 2 ke smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem Liberec a
společností ……………………………………………
Platný souhlas k provozování zařízení
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