
Smlouva o umístění a provozování kontejnerů  
 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi 
smluvními stranami: 

 
01. ADRA o. p. s.,  

se sídlem: Klikatá 1238/90c, Košíře, 158 00  Praha5 
zast.: Stanislavem Staňkem dle plné moci ze dne 21.03.2016 
Provozovna: Frýdek-Místek, Radniční 1242, 738 01 Frýdek-Místek 
Bankovní spojení: 190652949/0300 
IČ: 61388122 
DIČ: CZ61388122 
Tel: 605 283 993 
E-mail: stanislav.stanek@adra.cz 
(dále jen jako „provozovatel“) 
 
  a 
 

02. Město Kroměříž 
se sídlem:  Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž 
zast.: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou  
ve věcech technických: Lubomírem Filou, referentem odd. služeb odboru správy majetku a služeb 
Městského úřadu Kroměříž, tel.: 725 933 635 
Bankovní spojení: 8326340247/0100 
IČ: 00287351 
DIČ: CZ00287351 
E-mail: lubomir.fila@mesto-kromeriz.cz 
(dále jen jako „město“) 
 
(společně též jako „smluvní strany“) 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Provozovatel se zabývá sběrem a tříděním oděvů, obuvi a textilu, obchodem a službami 
neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
 
2. Město zajišťuje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. 
 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce mezi provozovatelem a městem spočívající ve 
sběru oděvů, obuvi a textilu prostřednictvím 5 (pěti) ks kontejnerů umístěných na území města na 
místech stanovených v příloze č. 1 této smlouvy.  
 
2. Provozovatel se touto smlouvou zavazuje umožnit městu, resp. jeho občanům a dalším osobám 
nacházejícím se na území města, odevzdávat oděvy, obuv a textil do kontejnerů, které poskytne  a 
umístí v součinnosti s městem na místech stanovených v příloze č. 1 této smlouvy.  
 
3. Město se touto smlouvou zavazuje provozovateli umožnit umístit na místa určená touto smlouvou 
kontejnery na sběr oděvů, obuvi a textilu.  
 



4. Za plnění smluvních stran dle této smlouvy nepřísluší  smluvním stranám odměna ani jiná úplata.  
 
5. Podrobná specifikace kontejnerů a jejich umístění na území města jsou uvedeny v Příloze č. 1 této 
smlouvy.  

III.   

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Provozovatel se tímto zavazuje: 

a) umístit kontejnery na místa stanovená v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve stavu způsobilém 
k řádnému užívání; provozovatel je povinen oznámit instalaci kontejnerů městu nejméně 7 dnů před 
datem instalace; na jiná místa může umístit provozovatel kontejnery pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu města a vlastníka příslušné nemovitosti;  

b) odebírat po rozmístění kontejnerů jejich prostřednictvím bezplatně oděvy, obuv a textil pocházející 
od občanů a osob nacházejících se na území města; 

c) zajišťovat pravidelné vyprazdňování kontejnerů a přijímat případná upozornění města na potřebu 
vyprázdnění kontejnerů; 

d) projednat s městem jeho připomínky k fungování sběru oděvů, obuvi a textilu probíhajícího na 
základě této smlouvy a přijímat jeho náměty na zlepšení či posílení sběru ve městě.  

 

2. Město se tímto zavazuje: 

a) zajistit možnost bezplatného umístění kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu provozovatelem 
na místech specifikovaných v Příloze č. 1 této smlouvy a umožnit mu tímto způsobem zajišťovat sběr 
oděvů, obuvi a textilu od občanů města a dalších osob nacházejících se na území města; 

b) poskytnout provozovateli potřebnou součinnost pro vyhledávání nových vhodných stanovišť 
pro umístění kontejnerů na sběr oděvů, obuvi, textilu v případě, že původní stanoviště se stanou ze 
stavebních či jiných provozně-technických důvodů nevyhovujícími; 

c) o rozmístění kontejnerů informovat občany způsobem ve městě obvyklým (webové stránky města 
apod.); 

d) projednat s provozovatelem jeho připomínky ke sběru probíhajícímu na základě této smlouvy          
vč. jeho námětů na zlepšení či posílení sběru oděvů, obuvi a textilu v obci. 

 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

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

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností její výpovědi kteroukoliv smluvní stranou 
bez udání důvodu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího 
měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Provozovatel je povinen odstranit rozmístěné 
kontejnery do dvou měsíců od zániku této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze  písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které 
budou podepsány oběma smluvními stranami. Dodatek se neuzavírá v případě změny statutárního 
zástupce, názvu či sídla kterékoliv ze smluvních stran. V takovém případě postačí písemné oznámení o 
změně. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uvedena na 

webových stránkách města Kroměříže a příp. dále v Registru smluv na portálu veřejné správy. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.  



5. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Provozovatel obdrží po jednom vyhotovení smlouvy a město obdrží dvě vyhotovení smlouvy. 

 
Příloha č. 1 smlouvy: Podrobná specifikace kontejnerů a jejich umístění 
 
 
 
 
 
Ve Frýdku-Místku dne 17. 6. 2016    V Kroměříži dne 22. 6. 2016 
 
 
 
 
 
 
……….……………………..     ………………………………….. 
      Stanislav Staněk                 Mgr. Jaroslav Němec 
       



Příloha č. 1 (3 strany) 
 
Umístění kontejnerů na území města Kroměříže a jejich podrobná specifikace 
 

1. Umístění kontejnerů na území města Kroměříže dle souřadnic GPS: 

(i) 49.3017914N, 17.3785442E, ul.  Koperníkova 3059/7, Kroměříž, 767 01 

(ii) 49.2904058N, 17.3843164E, ul. Rumunská 4041/2, Kroměříž, 767 01  

(iii) 49.2875667N, 17.3922931E, ul. Moravská 2719/32, Kroměříž, 767 01  

(iv) 49.2912142N, 17.3947500E, ul. Sokolovská 2416/1, Kroměříž, 767 01  

(v) 49.2974714N, 17.4033600E, ul. Spáčilova, Kroměříž, 767 01  

 

2. Specifikace kontejnerů 

(i) Obr. 1 – vzhled kontejnerů vč. polepů 
(ii)  Obr. 2 – rozměry kontejneru v cm 

  

 
 


