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1) Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při
zajištění sběru obnošeného šatstva, Sběr prostřednictvím stacionárních kontejnerů ze dne
26.6.2018 uzavřený mezi Městem Žatec a společností KOUTECKÝ s.r.o., se sídlem Družby
1413, 41901 Duchcov, IČO 63147084.
2) Zdůvodnění:
Předmětem překládaného Dodatku č. 3 smlouvy o spolupráci při zajištění sběru obnošeného
šatstva, Sběr prostřednictvím stacionárních kontejnerů ze dne 26.06.2018 je pouze zrušení
Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2. V obou přílohách jsou zaneseny místa pro umístění nádob ke sběru
obnošeného šatstva. Obě přílohy budou nahrazeny novou Přílohou č. 1 „Seznam míst sběru
odpadního šatstva“, ve které budou zanesena všechna místa.
V nové Příloze č. 1 přibyde nové místo ke sběru odpadního šatstva, které bude společnost
KOUTECKÝ s.r.o. pravidelně svážet. Tím stanovištěm je sběrný dvůr města Žatce.
V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změn.
3) Stanovisko odboru:
Odbor místního hospodářství a majetku doporučuje přijmout usnesení v navržené podobě.
4) Přílohy:
a) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění sběru obnošeného šatstva, Sběr
prostřednictvím stacionárních kontejnerů ze dne 26.06.2018
b) Smlouva o spolupráci při zajištění sběru obnošeného šatstva, Sběr prostřednictvím
stacionárních kontejnerů ze dne 26.06.2018
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Dodatek č. 3
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU OBNOŠENÉHO ŠATSTVA

Sběr prostřednictvím stacionárních kontejnerů ze dne 26.06.2018 ve znění Dodatku č.1 ze dne
21.10.2020 a Dodatku č.2 ze dne 09.06.2021

Smluvní strany:
KOUTECKÝ s.r.o.
IČO: 63147084, DIČ: CZ63147084
se sídlem: Družby 1413, 419 01 Duchcov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložka 9279,
zastoupená: Ing. Pavlínou Klementovou a Pavlem Kouteckým, jednateli
osoba pověřená k jednání: Nicole Nouir Křížková, ředitelka projektu
adresa elektronické pošty: kloktex@kloktex.cz
(dále jen ,,provozovatel“)

a

město Žatec
IČO: 00265781, DIČ: CZ00265781
se sídlem: nám. Svobody 1, 438 01 Žatec
zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou
adresa elektronické pošty: epodatelna@mesto-zatec.cz
(dále jen ,,Město“)

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU
OBNOŠENÉHO ŠATSTVA, Sběr prostřednictvím stacionárních kontejnerů ze dne 26.06.2018
ve znění Dodatku č.1 ze dne 21.10.2020 a Dodatku č.2 ze dne 09.06.2021 (dále jen
,,smlouva“):

I.
Obě smluvní strany se dohodly, že dosavadní Příloha č. 1 „Seznam míst pro umístění nádob ke
sběru obnošeného šatstva“ a Příloha č. 2 „Seznam míst pro umístění nádob ke sběru
obnošeného šatstva ve vlastnictví Města“ smlouvy se ruší a nahrazují si novou Přílohou č.1
,,Seznam míst sběru odpadního textilu“, která tvoří přílohu tohoto dodatku č.3 a je nedílnou
součástí smlouvy.

II.
1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva beze změn.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá platnosti dnes podpisu obou smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv. Smluvní strany berou na
vědomí, že tento dodatek č. 3 bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku
č. 3 v registru smluv zajistí Město.
3. Smluvní strany si dodatek č. 3 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými
podpisy. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž Město obdrží dva a
provozovatel jeden.
4. Přílohy:
- Příloha č.1 ,,Seznam míst sběru odpadního textilu“
5. Uzavření dodatku č. 3 schválilo Zastupitelstvo města Žatce na svém jednání dne
…………… usnesením ……………..

V Žatci, dne

V Duchcově, dne

………………………………..
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města Žatec

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

…………………………………
Pavel Koutecký
jednatel

Příloha č. 1

Seznam míst sběru odpadního textilu
- 1 ks velkého kontejneru vedle chodníku vedoucího k obchodnímu domu Kaufland na p.p.č.
7012/1 v k.ú. Žatec, Kadaňská ulice
- 1 ks kontejneru u separačního hnízda za Městským úřadem, p.p.č. 6761/1 v k.ú. Žatec,
Náměstí Svobody 1
- 1 ks kontejneru u separačního hnízda p.p.č. 5628/27 v k.ú. Žatec, ulice Písečná
- 1 ks kontejneru u separačního hnízda p.p.č. 5655/6 v k.ú. Žatec, ulice Bří Čapků x
Družstevní
- 1 ks kontejneru u separačního hnízda p.p.č. 5580/250 v k.ú. Žatec, ulice Stavbařů
(Jabloňová)
- 1 ks kontejneru u separačního hnízda p.p.č. 6813/7 x p.p.č. 347 v k.ú. Žatec, ulice Fibichova
- 1 ks kontejneru u separačního hnízda p.p.č. 5580/5 v k.ú. Žatec, ulice Jižní
- 1 ks kontejneru p.p.č. 1705/1 v k.ú. Žatec, křížení ulic Chomutovská x Jana Herbena
(kontejner v majetku města)
- 1 ks kontejneru u separačního hnízda p.p.č. 2683 v k.ú. Žatec, křížení ulic Purkyněho x
Jana ze Žatce (kontejner v majetku města)
- 1 ks kontejneru p.p.č. 4578/1 v k.ú. Žatec, ulice U Flory (kontejner v majetku města)
- 1 ks kontejneru p.p.č. 365/2 v k.ú. Radíčeves, Radíčeves (kontejner v majetku města)
- 1 ks kontejneru na parkovišti u prodejny LIDL, p.p.č. 4633/17 v k.ú. Žatec, ulice Volyňských
Čechů 3094 (kontejner v majetku města)
- 1 ks kontejneru v areálu sběrného dvora, p.p.č. 5502/4 v k.ú. Žatec, Žatec 3149 (kontejner
v majetku města)
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l.

úvodníustanovení

I.
2.

Provozovatel provozováním sběru zajišťuje pro Město sběr obnošeného šatstva.
Svojí veřejně prospěšnou činnostípodle odstavce ]- Provozovatel přispívá k ochraně životního
prostředí, k zajištění trvale udržitelnéhorozvoje a dopomáhá předcházení vzniku odpadu. Jím
provozovaný sběr zároveň umožňuje občanůmměst, s nimiž Provozovatel navázal smluvní
spolupráci, bezplatně odevzdávat obnošené šatstvo, které je následně předáváno charitativním
organizacím.

ll.
Předmět smlouvy
Předmětem vzájemné spolupráce mezi Provozovatelem a Městem na základě této smlouvy bude

umožněníodevzdávání obnošénéhošatstva občany města prostřednictvím umístěných
kontejnerů na sběr obnošeného šatstva na stanovených místech na územíměsta. Uvedené
šatstvo bude následně sloužit pro charitativníúčely,
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Práva a povinnosti smluvních stran

1,

Město se zavazuje:

a)

b)

c)
d)

2.

umožnit umístění kontejnerů na sběr obnošeného ŠatstvaProvozovatelem na urČených
pozemcích města v lokalitách uvedených v příIoze č. ]. této smlouvy (viz téŽ v Čl. lV tétO
smlouvy) a přístup k těmto kontejnerům a umožnit mu tímto zpŮsobem zajiŠťovatsběr
tohoto obnošeného šatstva.
po rozmístění kontejnerů na obnošenéšatstvo informovat obČany města zPŮsobem

obvyklým a uvést tuto informaci i na svých webových stránkách;
projednat s provozovate|em jeho připomínky k fungování sběru probíhajícíhona základě této
smlouvy a jeho náměty na zlepšeníči posílenísběru obnošeného Šatstvave městě;
nenakládat s kontejnery ani s obnošeným šatstvem, které bude do kontejnerŮ odevzdáno,
bez předchozího písernného souhlasu Provozovatele.

Provozovatel se zavazuje:

a) provozovatelje povinen umístit kontejnery na stanovená místa dle PřílohY Č, 1,
b) UmožníMěstu a jeho občanůmodevzdávat obnošenéšatstvo do kontejnerŮ, které PoskYtne,
c) odebírat po rozmístěníkontejnerů jejich protřednictvím obnoŠenéŠatstvo pocházející

poskytnutíspolupráce Podle
této smlouvy náležíměstu smluvní odměna ve v,ýši t 75O,- Kč / rok / kontejner malý a
je sp|atná na
smluvní odměna ve v,ýši 5 25o,_ Kč / rok / kontejner velký. Smluvní odměna
účetMěsta č,Lg-422481/o1o0 nejpozději do22.12. kalendářního roku.
Za kontejnery ve vlastnictví Města Žatec nenáležíměstu Žádná smluvní odměna.
zajišťovat pravidelné vyprazdňování kontejnerů, které rozmístil, tak, aby obČanéměsta a
ostatní uživateléměli možnost odkládat do kontejnerŮ obnoŠenéŠatstvo,a přijímat PříPadná
upozornění Města na potřebu vyprázdnění kontejnerů;
zajiŠťovatpravidelné vyprazdňování kontejnerů ve vlastnictví Města, aby obČanéměsta a
ostatní uživateléměli možnost odkládat do kontejnerů obnoŠenéŠatstvo, a přijímat příPadná
upozornění Města na potřebu vyprázdnění kontejnerů;
projednat s Městem jeho připomínky k fungování sběru probíhajícíhona základě této
smlouvy a jeho náměty na zlepšeníči posílenísběru obnošeného Šatstva ve městě;
na požádání Městu sdělit, jaké množství obnošenéhošatstva bylo sebráno prostřednictvím
kontejnerů podle této smlouvy;
předložit 1 x měsíčněMěstu písemnou informaci o množství(vke ) vysbíraného obnoŠeného
šatstva a zvlášť písemnou informaci o množství(v kg ) vysbíranéhoobnoŠenéhoŠatstva
z kontejnerŮ ve vlastnictví Města,
z domácností, které je předmětem sběru podle této smlouvy. Za

d)

e)

f)
g)

lV.

sběrná místa

L.

Město zajistí, aby měl Provozovatel možnost umístit kontejnery na sběr obnoŠenéhoŠatstva na
místech, která jsou specifikována v příloze č. 1_ této smlouvy. Provozovatel není oPrávněn
jím udělen
umísťovat kontejnery na jiná místa než místa určená Městem, ledaŽe by mu byl
předchozí souhlas.

l
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Kontejnery umístěnéProvozovatelem mohou mít nejvýše následující rozměry
o Malý kontejner - 1150x1150x2200 mm
o Velký kontejner - 3200x22O0x2000 mm.

V.
Doba trvání smlouvy

1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a ÚČinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst.l zákona č. 34Ol20I5 Sb. o registru smluv,
v platném znění. Provozovatel bere na vědomí, že uveřejněnív tomto registru zajistí Město.

2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která poČÍná běŽet
prvním dnem následujícího měsíce po doručenívýpovědi druhé smluvní straně. Provozovatel je
povinen odstranit rozmístěné kontejnery do jednoho měsíce od zániku této smlouvy, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.

3.

Město je oprávněno od této smlouvy odstoupit v případě, že Provozovatel opakovaně nezajistil
vyprázdnění nebo odvoz kontejnerů, a to ani dodatečně v přiměřené lhŮtě, kterou mu Město
písemně stanovilo, a dále v případě, že Provozovatel řádně a včas neuhradí Městu smluvní
odměnu dle čl. lll,, odst.2,, písm. c) této smlouvy ani v dodateČně stanovené přiměřené lhŮtě.

4.

Kromě důvodůshora sjednaných má každá ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit
z důvodůstanovených zákonem i bez udání důvodu.

5.

odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo Úroku z prodlenÍ,
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušenísmluvní povinnosti ani ujednánÍ,
která má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména
ujednání o způsobu řešení sporů. By|-|i dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani
zajištění.

Vl.
Zvláštní ujednání
]".

Ve věcech realizace této smlouvy je za Město oprávněna jednat paní lng. Alena KubíČková,
referentka Odpadového hospodářství a ochrany ovzdušíMěÚ Žatec, tel,: 415 736 451,, e-mail:
kubickova@mesto-zatec.cz. případně paní SvětlanaTókóliová Janegová, referentka FinanČního
odboru MěÚ Žatec, tel.: 4157362OL, email: ianeqova@mesto,zatec.cz

2. Ve věcech realizace této smlouvy je za Provozovatele oprávněn jednat
tel.: 417835480 a dispečer svozů paní Nicole Křížková mobil:
mail : koutex@kouteckv.cz, nicole.krizkova @kouteckv.cz

?

.

lng. Pavlína Klementová,

e-

Vll.
závěrečná ustanovení

1,

Smluvní strany se dohodly, že dnem účinnosti této smlouvy se rušísmlouva o spolupráci při
zajištění sběru odpadního textilu, kterou smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2009 vČetně vŠech
dodatků.

2.

Tato smlouva se řídíprávním řádem Českérepubliky, zejména pak občanským zákoníkem a

3.

Smluvní strany současně sjednávají pro řešenísporů z této smlouvy místně příslušný soud
příslušnýpodle místa sídla Města.

4.

Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinnýmnebo nevymahatelným,
nemá toto vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy, pokud z povahy smlouvy, zjejího
obsahu nebo z okolností, za nížbyla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního
obsahu smlouvy oddělit. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným,
neúčinnýmnebo 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 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 dvou
měsíců od nabytí účinnosti takové změny.

5.

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 upIatnění nebude rovněž považováno za úzus nebo praktiku protivící se
takovému právu.

6.

Každá smluvní strana vůčidruhé smluvní straně tímto prohlašuje a potvrzuje jí, že je oprávněna
platně a účinněuzavřít tuto smlouvu a že získala veškerá povolení a souhlasy a podnikla veškeré

souvisejícími právními předpisy.

kroky, které byly
sta novených

k

platnému a účinnémuuzavření této smlouvy

a ke

splnění povinností

touto smlouvou zapotřebí.

7.

Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž_po podpisu smlouvy obdrž dvě vyhotovení
Město a jedno vyhotovení Provozovatel.

8.

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

9,

Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírajíjménem jednotlivých smluvních stran, tímto
prohlašují, že jsou plně způsobilék platnému uzavřenítéto smlouvy.

10. Smluvní strany si tímto vzájemně udělujívýslovný souhlas se zasílánímzpráv, 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 a poskytování souvisejícíchslužeb.

á

11. 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

12. Uzavřenítéto smlouvy bylo schváleno radou města Žatec, č. usn

"3Btlď
t,

., dne

7, 6,

!-o/P

13. Smluvní strany výslovně souhlasís tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
městem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení
zákona č,34O/20t5 Sb. v registru smluv. Smluvnístrany prohlašují,že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažujíza obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užitía zveřejnění bez
sta novení jakýchkoliv dalšíchpodmínek.
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za provozovatele

za Město

l
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filn

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

lng.

jednate

Pavel
jed natel
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Příloha č. 1
seznam míst pro umístění nádob ke sběru obnošeného šatstva

ulice Fibichova

1ks

ulice nám. Svobody
ulice Jižní
ulice stavbařů

1ks
1ks
1ks

ulice BříČapků

1ks
1ks
1 ks velký

ulice písečná
Kaufland

Příloha č. 2
Seznam míst pro umístění nádob ke §běru obnošeného šatstva
ve vlastnictví Města

ulice Chomutovská (u Fruty)

1-

PurkyněhoJana ze Žatce (křižovatka)
Lidl

(

(u

]. ks

1ks

p.č. 4633/17')

ulice u Flory

ks

vojenského hřiště)

1ks
1ks

Radíčeves
,,\ri
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