Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu poplatku za svoz komunálního
odpadu
uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Čl. I.
Smluvní strany
Obec Kamenice
Zastoupená Ing. Pavlem Čermákem, starostou
Ringhofferovo náměstí 434,
Olešovice 251 68 Kamenice
IČO: 00240273
DIČ: CZ00240273
(dále jen „dárce“)
a
……………………..
trvalé bydliště ………………..
datum narození………………..
tel.
(dále jen „obdarovaný“)
Čl. II
Preambule
1) Dárce prohlašuje, že požívaje svého práva zaručeného zákonem č. 128/2000 Sb. zákon o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením rady Obce Kamenice č.
u.2/88/ROK/2021ze dne 20. 1. 2021, jímž byly schváleny Zásady pro poskytování
finančního příspěvku na úhradu poplatku za komunální odpad (dále jen „zásady“), je
oprávněn uzavřít tuto smlouvu.
2) Obdarovaný prohlašuje, že:
a) si vybral měsíční svoz a využívá nádobu o objemu 120 litrů,
b) v souladu s vyhláškou obce Kamenice, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad
pro daný kalendářní rok, schválenou v souladu s ust. § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Vyhláška") uhradil včas a ve
správné výši poplatek za komunální odpad,
c) má evidován trvalý pobyt v obci Kamenice a
d) žije ve svém bydlišti sám, netvoří rodinou domácnost a současně je plátcem, který ke
dni 30.4. kalendářního roku, na který je poplatek za komunální odpad hrazen, dosáhl
věku 70 let,
čímž splňuje podmínky zásad.

Čl. III
Předmět a účel smlouvy
1) Předmětem této smlouvy je poskytnutí příspěvku na úhradu poplatku za komunální odpad
ve výši 585,- Kč (slovy: pět set osmdesát pět korun českých) (dále jen „dar“)
obdarovanému.
2) Obdarovaný prohlašuje, že dar přijímá do svého vlastnictví a použije ho výhradně k účelu
uvedenému v čl. III odst. 1 této smlouvy.
3) Příspěvek je obdarovanému vyplacen v hotovosti pokladnou dárce bezprostředně po platbě
poplatku za komunální odpad na daný kalendářní rok; v případě bezhotovostní platby
poplatku za komunální odpad je příspěvek vyplacen bezhotovostně na účet plátce
nejpozději do konce kalendářního roku, na který je Příspěvek poskytnut.
Čl. IV
Zpracování osobních údajů
1) Dárce vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje získané od subjektu údajů
(občan), jsou zpracovávány pouze v rozsahu daném příslušným zákonem za účelem plnění
právních povinností. (zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).
2) Obdarovaný souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s ustanovením odst. 1)
tohoto článku a zároveň tímto bere na vědomí, že souhlas ke zpracování osobních údajů
může kdykoli odejmout, a to v částečném rozsahu nebo zcela.
Čl. V
Závěrečná ustanovení
1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
2) Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídí platnými právními
předpisy.
3) Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku
podepsaného oběma smluvními stranami.
4) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dárce a obdarovaný obdrží po
jednom stejnopisu.
5) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu sepsaly na základě pravdivých údajů, jejich pravé a
svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu si přečetly,
s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
V Kamenici dne………..
………………………………
Obec Kamenice
Ing. Pavel Čermák, starosta
dárce

………………………………
obdarovaný

