
Vážení občané,

v návaznosti na zahájení provozu kompostárny v Mořkově, jejíž jsme partnerskou obcí, 
obdrží zájemci sběrovou nádobu (popelnici) speciální konstrukce o objemu 240 litrů. Na 
každé číslo popisné můžete obdržet 1 ks hnědé popelnice. Jejich vývoz bude zajištěn 1x za 14 
dnů v době od března do konce října (popř. listopadu). Hnědé kontejnery o objemu 1100 litrů, 
které jsou po obci rozmístěny na místech, kde jsou další kontejnery na tříděný odpad, budou 
nadále zachovány a můžete je využívat. 

Co PATŘÍ do nádoby na bioodpad??
Listí, tráva, plevel, zbytky rostlin a zeleniny,   
spadané ovoce, zbytky ovoce.

Co NEPATŘÍ do nádoby na bioodpad?!!
Zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá  
zvířata a jiné biologicky nerozložitelné odpady.

Od ledna 2015 budete podepisovat na obecním úřadě Smlouvu o nájmu movité věci. Smlouvu 
může podepsat plnoletá osoba, která je přihlášena v daném domě k trvalému pobytu. Smlouva 
se vztahuje na popelnici na biologicky rozložitelný odpad. Vzor smlouvy si můžete 
prostudovat v tomto čísle zpravodaje.
         

Pavel Hasalík, starosta

S M L O U V A
o užívání movité věci

1. Poskytovatel: Obec Životice u Nového Jičína 
sídlo:
zastoupený: starostou Pavlem Hasalíkem
IČO:                         48804711
bankovní spojení: GE Money bank Nový Jičín
číslo účtu:             529764/0600

2. Uživatel, vlastník nemovitosti:

adresa:

dat.nar.:

uzavírají tuto smlouvu

I. 
Předmět smlouvy

1. V návaznosti na zahájení provozu kompostárny poskytuje Obec Životice u Nového 
Jičína k užívání nádobu na ukládání biologických rozložitelných odpadů z domácností 
a zahrad, o objemu 240 litrů, plastovou, se dvěma kolečky (dále jen odpadní nádoba) 



II.
Doba užívání

1. Odpadní nádoba se poskytuje na dobu neurčitou.
2. Životnost odpadní nádoby je minimálně 5 let.

III.
Další ujednání

1. Odpadní nádoba se poskytuje k užívání bezúplatně v případě, že bude užívána déle, 
než je doba životnosti, tj. 5 let.

2. V případě požadavku na výměnu odpadní nádoby před uplynutím životnosti, bude 
za výměnu požadovaná úhrada ve výši poměrné části hodnoty nádoby na jeden měsíc 
a doby chybějící do 5 let užívání. (hodnota nádoby: 23,- Kč x počet chybějících 
měsíců).

3. Cena odpadní nádoby k datu podepsání smlouvy je 1380 vč. DPH.
4. Tato cena může být dle údajů vlastníka nádoby (svozové firmy) aktualizována.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat stav předmětu nájmu. 
2. Uživatel je povinen odpadní nádobu užívat k určenému účelu a udržovat ji v dobrém 

stavu.
3. Počet odpadních nádob na nemovitost je 1 ks. 
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují 
svým podpisem.

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, počet stran 2. 
Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

6. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou zúčastněných stran.

V Životicích u Nového Jičína dne 

…………………………………………………

Pavel Hasalík
………………………………………….

uživatel
starosta obce

Evidence odpadních nádob:

Datum vydání Podpis uživatele Datum výměny Náhrada Podpis uživatele




