Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 6. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.03.2021
Ukončení a uzavření smlouvy o spolupráci - kontejnery na textil
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - smlouva textil
B - smlouva textil
C - místa pro kontejnery na sběr použitého textilu

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Jaroslav Hamřík - referent samosprávy - životní prostředí
Petra Glosová - asistent starosty

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Město Kuřim má uzavřenou smlouvu s Diecézní charitou Brno na umístění kontejnerů na textil a obuv
po městě. Tato společnost zajišťovala jejich pravidelnou údržbu a obsluhu spočívající ve vybírání
materiálu odloženého do kontejnerů.
Vzhledem k tomu, že Diecézní charita zaslala městu Kuřim návrh na odstoupení od smlouvy dohodou
ke dni 10.03.2021 navrhuji Radě města Kuřimi schválit uzavření smlouvy o spolupráci se společností
DIMATEX CS, spol. s r. o., která bude zajišťovat sběr a převzetí nepotřebného textilu, obuvi a hraček.
Město Kuřim bude za tyto služby hradit 1.100 Kč + DPH/ rok (tj. 1.331 Kč vč. DPH/ rok).
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
ukončení smlouvy o spolupráci č. 2018/B/004 ve věci obsluhy kontejnerů na textil a obuv s
Diecézní charitou Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, IČO 44990260 dohodou ke dni
10.03.2021.
Termín plnění: 10.03.2021
Zodpovídá: Ing. Jaroslav Hamřík - referent samosprávy - životní prostředí
schvaluje

Vytvořeno 09.04.2021 13:57:24
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uzavření smlouvy o spolupráci se společností DIMATEX CS, spol. s r. o., se sídlem Stará 24, 460
01 Stráž nad Nisou, IČO 43224245 ve věci sběru a převzetí textilu a obuvi odložených do
kontejnerů v katastru města Kuřimi.
Termín plnění: 10.03.2021
Zodpovídá: Ing. Jaroslav Hamřík - referent samosprávy - životní prostředí

Vytvořeno 09.04.2021 13:57:24
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Smlouva o spolupráci
Čl. I

Smluvní strany
město Kuřim
Se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964, DIČ: CZ00281964
Zastoupená: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starostou
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Hamřík, tel: +420 608 819 451,
E-mail: hamrik@kurim.cz
(dále jen Obec)
a
DIMATEX CS, spol. s r.o.
Se sídlem: Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou
IČO: 43224245, DIČ: CZ43224245, datová schránka: ff7y2nz
Zastoupená: Ing. Lukáš Killar, jednatel, tel: +420 485 159 125
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Pokorná, tel: +420 702 099 953
Email: firmy@dimatex.cz
(dále jen Firma)

Čl. II

Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je sběr a převzetí nepotřebného textilu a párované obuvi
firmou od občanů města Kuřim (dále jen textilní odpad).

Čl. III
Místo plnění
Místem převzetí textilního odpadu dle této smlouvy je 7 ks kontejneru v katastru města
Kuřim. Obec přenechá firmě části pozemků za účelem umístění 7 ks kontejnerů na
textil, párovanou nositelnou obuv a funkční hračky. Plocha 1 kontejneru činí cca
1,1 m2.
Kontejnery budou opatřeny etiketou s poučením pro občany, jaký odpad do nich lze
odkládat, a návodem k obsluze.
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Čl. IV

Podmínky spolupráce
1) Obec zajistí přístup občanů k umístěným kontejnerům.
2) Instalace kontejnerů a jejich pravidelné vyvážení bude provádět Firma na
vlastní náklady.
3) Firma bude posílat čtvrtletně výsledky sesbíraného množství textilního odpadu
pověřenému pracovníkovi.
4) Firma bude pravidelně udržovat pořádek kolem kontejnerů. Jiné než textilní
odpady umístěné v kontejnerech budou firmou likvidovány ve spolupráci
s městem – likvidace ve sběrném dvoře bezplatně.
5) Za každý kontejner Firmy umístěný v katastru města Kuřim zaplatí Obec Firmě
částku 1.100 Kč + DPH ročně. Platba proběhne vždy k 30.6. příslušného roku
na účet Firmy č. 107-5238180227/0100 na základě vystavené faktury, vs. dle
čísla vystavené faktury.
6) Firma prohlašuje, že sesbírané textilie jsou určeny částečně pro humanitární
účely, částečně se přepracovávají na technické textilie určené k dalšímu použití.

Čl. V
Doba platnosti smlouvy
1) Smlouva se sjednává na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem
jejího podpisu smluvními stranami.
2) Smlouvu lze ukončit:
a) na základě vzájemné písemné dohody smluvních stran
b) písemnou výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta činí 3 měsíce od data
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení
1) Ke změně, doplnění či zrušení této smlouvy může dojít výhradně písemnou
formou. V případě změny či doplnění tato úprava nabývá platnosti podpisem
smluvních stran.
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2) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními
předpisy ČR v platném znění.
3) Smlouva se vyhotovuje ve 2 exemplářích, z toho 1 vyhotovení pro potřebu
města Kuřim a 1 vyhotovení pro Firmu.
4) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, souhlasí s jejím
obsahem a konstatují, že plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a nebyla
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz
toho připojují své podpisy.
5) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění na webových
stránkách města Kuřimi bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6) Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kuřim podle stanovení
§ 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů na své schůzi konané dne ................ usnesením
č. .......................

Ve Stráži nad Nisou dne:

V Kuřimi dne:

...............................................
Ing. Lukáš Killar, jednatel

..........................................................
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
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Smlouva o spolupráci
č.
Čl. I

Smluvní strany
město Kuřim
Se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964, DIČ: CZ00281964
Zastoupená: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starostou
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Hamřík, tel: +420 608 819 451,
E-mail: hamrik@kurim.cz
(dále jen Obec)
a
DIMATEX CS, spol. s r.o.
Se sídlem: Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou
IČO: 43224245, DIČ: CZ43224245, datová schránka: ff7y2nz
Zastoupená: Ing. Lukáš Killar, jednatel, tel: +420 485 159 125
Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Pokorná, tel: +420 702 099 953
Email: firmy@dimatex.cz
(dále jen Firma)

Čl. II
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je sběr a převzetí nepotřebného textilu a párované obuvi firmou od
občanů města Kuřim (dále jen textilní odpad).

Čl. III
Místo plnění
Místem převzetí textilního odpadu dle této smlouvy je 7 ks kontejneru v katastru města
Kuřim. Obec přenechá firmě části pozemků za účelem umístění 7 ks kontejnerů na textil,
párovanou nositelnou obuv a funkční hračky. Plocha 1 kontejneru činí cca 1,1 m2.
Kontejnery budou opatřeny etiketou s poučením pro občany, jaký odpad do nich lze odkládat,
a návodem k obsluze.
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Čl. IV
Podmínky spolupráce
1) Obec zajistí přístup občanů k umístěným kontejnerům.
2) Instalace kontejnerů a jejich pravidelné vyvážení bude provádět Firma na vlastní
náklady.
3) Firma bude posílat čtvrtletně výsledky sesbíraného množství textilního odpadu
pověřenému pracovníkovi.
4) Firma bude pravidelně udržovat pořádek kolem kontejnerů. Jiné než textilní odpady
umístěné v kontejnerech budou firmou likvidovány ve spolupráci s městem – likvidace
ve sběrném dvoře bezplatně.
5) Za každý kontejner Firmy umístěný v katastru města Kuřim zaplatí Obec Firmě částku
1.100 Kč + DPH ročně. Platba proběhne vždy k 30.6. příslušného roku na účet Firmy
č. 107-5238180227/0100 na základě vystavené faktury, vs. dle čísla vystavené faktury.
6) Firma prohlašuje, že sesbírané textilie jsou určeny částečně pro humanitární účely,
částečně se přepracovávají na technické textilie určené k dalšímu použití.

Čl. V
Doba platnosti smlouvy
1) Smlouva se sjednává na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu smluvními stranami.
2) Smlouvu lze ukončit:
a) na základě vzájemné písemné dohody smluvních stran
b) písemnou výpovědí bez udání důvodu, výpovědní lhůta činí 3 měsíce od data
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení
1) Ke změně, doplnění či zrušení této smlouvy může dojít výhradně písemnou formou. V
případě změny či doplnění tato úprava nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
2) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR v
platném znění.
3) Smlouva se vyhotovuje ve 2 exemplářích, z toho 1 vyhotovení pro potřebu města
Kuřim a 1 vyhotovení pro Firmu.
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4) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a
konstatují, že plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a nebyla ujednána v tísni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své
podpisy.
5) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění na webových stránkách města
Kuřimi bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6) Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kuřimi podle stanovení § 85
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů na své schůzi konané dne ................ usnesením č. .......................

Ve Stráži nad Nisou dne:

...............................................
Ing. Lukáš Killar, jednatel

V Kuřimi dne:

..........................................................
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
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