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Dohoda o spolupráci
při řešení projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina
Smluvní strany
Sdružení obcí Vysočiny
se sídlem:
Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava
IČO:
70812853
zastoupen:
MgA. Karolínou Koubovou, předsedkyní předsednictva
Zdeňkem Ryšavým, členem předsednictva
osoba pověřená technickým jednáním: RNDr. Martina Vrbová, Ph D
e-mail: vrbova.isnov@obcevvsociny.cz
(dále jen “SOV”) na straně jedné

a

a
Kraj Vysočina
se sídlem:
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO:
70890749
zastoupen:
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu pověřen:
Ing. Lukáš Vlček, náměstek hejtmana kraje
osoba pověřená technickým jednáním:
Ing. Eva Navrátilová, tel.: 734 690 046
e-mail: navratilova.e@kr-vvsocina.cz
(dále jen „kraj") na straně druhé
uzavírají na základě úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech s odkazem
na ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník"), tuto dohodu o spolupráci při řešení projektu
Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (dále jen „dohoda"):
ČI. I.
Úvodní ustanovení
1. SOV připravuje projekt Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (dále jen
„ISNOV"). Cílem projektu je především:
• Zajistit stabilní odpadové hospodářství pro obce a města v Kraji Vysočina, které bude
splňovat zákonné požadavky především v oblasti recyklace a využití komunálních
odpadů a bude ekonomicky přijatelné, řízené a kontrolované obcemi.
• Rozvinout spolupráci obcí a měst v odpadovém hospodářství na většinovém území
kraje s využitím SOV jako vhodného koordinátora celého systému a zajišťovatele
některých služeb
2. Kraj podle zákona o odpadech má v Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro
období 2016 až 2025 (POH KV) mimo jiné cíle pro předcházení vzniku komunálních odpadů
- vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu
následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů. Dále má pro
nakládání s komunálními odpady (mj. v oblastech tříděného sběru, přípravy k opětovnému
využití a recyklaci materiálů, informovanosti o obecním a krajském systému pro nakládání
s komunálními odpady) mimo jiné cíle významně omezit skládkování směsného
komunálního odpadu a snížit produkci směsných komunálních odpadů.
3. Kraj a SOV mají zájem na spolupráci při realizaci opatření vedoucích k plnění cílů
oběhového hospodářství, které jsou definovány v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech,
v oblasti nakládání s komunálními odpady a dalšími odpady z obcí.
4. Tato dohoda navazuje na spolupráci mezi Krajem Vysočina a Sdružením obcí Vysočiny
z období 2010 až 2018.

ČI. II.
Předmět dohody
Předmětem dohody je vymezení spolupráce při plnění projektu „ISNOV“ (dále „jen
projekt") na období 2021 - 2024.
ČI. III.
Rozsah spolupráce smluvních stran
1. Projekt bude v roce 2021 zaměřen především na aktivity přípravné fáze ISNOV
s výstupem „vymezení prioritních oblastí pro realizaci ISNOV včetně podmínek realizace".
Pro období let 2022, 2023 a 2024 budou aktivity spolupráce specifikovány jednotlivě pro
každý rok v rámci Řídícího týmu (dle čl.lll odst.4)
2. Za tím účelem smluvní strany budou spolupracovat zejména při:
•

Jednání s městy, městysy a obcemi Kraje Vysočina, jejich svazky či uskupeními
(dále jen „obce"), jimi zřizovanými subjekty k řešení odpadového hospodářství
obcí (či jejich smluvními partnery, i potencionálními). Jednání s odbornými
organizacemi spolupracujícími s projektem ISNOV (i potenciálními). Cílem je
zjistit potenciál projektu ISNOV jako společného řešení odpadového hospodářství
obcí a potřeby obcí v odpadovém hospodářství, rovněž tak možnost spolupráce
obcí s Krajem Vysočina.

•

Zjištění aktuálního stavu odpadového hospodářství obcí pro komunální odpady
v Kraji Vysočina s prioritou řešení směsného komunálního odpadu, včetně:
i. možnosti pro materiálové využití složek komunálních odpadů (např.
papíru, plastů, skla, kovů, textilu a dřeva, bioodpadů) a energetické využití
zbytkových komunálních odpadů a dalších vhodných odpadů (včetně
zhodnocení možností výstavby ZEVO na území kraje);
ii. technická vybavenost obcí a připravenost obcí ve vazbě na požadovanou
úroveň recyklace komunálních odpadů a na zákaz skládkování
využitelných odpadů;
iii. stav odpadářské infrastruktury v obcích a kraji (sběrná síť na využitelné
odpady, sběrné dvory, dotřiďovací linky, drcení odpadů, kompostárny a
další zařízení, skládky atd.);
iv. organizace odpadového hospodářství obcí a možnosti spolupráce obcí.

•

Návrhu řešení včetně definování opatření a nutných investic na podporu plnění
cílů odpadového hospodářství kraje a obcí.

•

Aktivitách na předcházení vzniku odpadů realizované v obcích, možnosti
komunikace a informování (včetně např. vzdělávání zástupců samospráv obcí
a pracovníků úřadů nebo organizací s agendou odpadového hospodářství
a environmentální osvěty).

3. Realizaci aktivit projektu řeší SOV a kraj společně nebo v dílčí části za danou smluvní
stranu nebo každá smluvní strana ve spolupráci s třetí stranou.
4. Smluvní strany se zavazují pro koordinaci plnění aktivit projektu ustavit řídící tým. Každá
ze smluvních stran deleguje do řídícího týmu minimálně 2 zástupce, kteří mají patřičnou
kvalifikaci a znalosti dané problematiky. Jména zástupců si smluvní strany vzájemně sdělí do
jednoho měsíce od podpisu této dohody. Každá smluvní strana je oprávněna měnit své
zástupce v řídícím týmu jednostranně. O změně je povinna druhou smluvní stranu
informovat.
2

5. Smluvní strany se budou vzájemně průběžně informovat při řešení jednotlivých částí
projektu a budou se vyjadřovat ke všem písemným materiálům vztahujícím se k projektu,
k nimž si stanovisko některá ze smluvních stran vyžádá.
6. Smluvní strany si budou vzájemně poskytovat podklady, data a informace v nezbytném
rozsahu, a pokud je mají k dispozici. Takto získané podklady, data a informace využijí pouze
za účelem plnění této dohody a budou je chránit před zneužitím třetími osobami. Využitím
podkladů, dat a informací smluvními stranami nesmí dojít k porušení především ochrany
osobních dat, citlivých údajů a know-how (fyzických či právnických osob, z jejichž podkladů,
dat a informací se bude vycházet). Použití těchto materiálů, dat a informací pro jiné účely je
možné pouze po předchozím písemném souhlasu druhé strany.
7. Smluvní strany si vzájemně poskytnou výstupy vytvořené využitím poskytnutých podkladů,
dat a informací.
8. Řídící tým zpracuje nejpozději do 10. 12. každého kalendářního roku závěrečnou zprávu,
v níž zhodnotí plnění aktivit projektu za rok a do 31. 1. každého následujícího kalendářního
roku předloží návrh rozsahu spolupráce se specifikací prostředků dle čl. IV. této dohody.
9. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně,
hospodárně a v souladu s dobrými mravy.
Čl. IV.
Financování
SOV i kraj vyčlení ze svého rozpočtu každoročně finanční prostředky, případně technické
nebo jiné prostředky (dále jen souhrnně „prostředky"), které budou využívat k realizaci aktivit
projektu. O využití vyčleněných finančních prostředků bude rozhodovat vždy ta smluvní
strana, jíž prostředky patří. Každá ze smluvních stran spravuje finanční prostředky vyčleněné
pro realizaci projektu na svém účtu. O vyčleněných prostředcích a jejich použití se budou
strany navzájem informovat a to jak při stanovení rozsahu spolupráce na kalendářní rok, tak
při ročním zhodnocení v závěrečné zprávě dle bodu III. 8 této dohody.
Čl. V.
Platnost a účinnost dohody
1. Dohoda je uzavírána na dobu určitou do 31. 12. 2024.
2. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kraje, SOV výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámeno a souhlasí se zveřejněním textu dohody včetně podpisů.
K uveřejnění této dohody se zavazuje kraj.
4. Dohoda zaniká uplynutím sjednané doby, dohodou stran, nebo výpovědí bez udání
důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce,
který následuje po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Čl. VI.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy touto dohodou výslovně neupravené se řídí zejména příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy
České republiky.
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2. Kraj tímto potvrzuje, že dohoda byla projednána radou kraje dne 16. 2. 2021 a schválena
usnesením č. 0293/05/2021/RK.
3. Smluvní strany si dohodu přečetly, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho
jejich zástupci připojují své podpisy.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno
vyhotovení.

V Jihlavě dne

0 9 03 2021
-

-

V Jihlavě dne

0 9 03 2021
-

-

SOV
Ing. Lukáš Vlček
náměstek hejtmana kraje

MgA. Karolína Koubová
předsedkyně předsednictva

Zdeněk Ryšavý
člen předsednictva
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