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o spolupráci stran v oblasti životního prostředí se zaměřením na omezování znečišťování

ovzduší, kterou uzavřeli

(dále jen „dohoda“)

Statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 8, 739 30 Ostrava

ICO: 00845451

na straně jedné (dále jen ,,SMO“)

a

OKK Koksovny, a.s.

se sídlem Koksámí 112, 702 24 Ostrava

IČO: 47675829

společnost zapsaná voddílu B, vložce 740, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v

Ostravě

na straně druhé (dále jen „OKK Koksovny“)

Vzhledem ktomu, že obě strany mají společný zájem na zlepšování životmho prostředí, především

na dosažení a udržování co nejvyšší možné kvality ovzduší na území města, jsou připraveny mezi

sebou spolupracovat k naplnění tohoto jejich zájmu a k tomu uzavírají tuto dohodu.

I.

Základní ujednání

1.1. Každé ze stran této dohody se ukládají povinnosti, jak jsou pro každou ze stran této dohody

stanoveny v kapitolách II. a Ill. této dohody, a každá ze stran této dohody se zavazuje tyto své

povinnosti řádně plnit. '

1.2. Každá ze stran této dohody bude při plnění této dohody jednat v součinnosti s ostatními

stranami této dohody a v dobré víře se zřetelem ke smyslu a cílům této dohody.

11.

Závazky OKK Koksovny

11.1. OKK Koksovny se zavazují poskytovat v rámci své společenské odpovědnosti SMO

minimálně 1 500 000 Kč (slovy: jeden milión pět set tisíc korun českých) jako finanční dar

pro každý kalendářní rok trvání této dohody s tím, že použití poskytnutého daru se bude řídit

následujícími pravidly:
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(a) příspěvek do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší zřizovaného SMO bude činit 500 000

Kč (slovy: pět set tisíc koer českých) pro každý kalendářní rok trvání této dohody.

(b) zbývající část daru bude použita variabilně na úhradu nákladů spojených s monitoringem kvality

ovzduší na území SMO, výsadbu izolační zeleně a na další ekologické projekty SMO a rovněž

na podporu kulturního, společenského a sportovního života ve městě Ostrava. Konkrétní projekty

a aktivity, na které bude dar použit, si vzájemně odsouhlasí obě strany této dohody pro každý

kalendářní rok.

V případě domluvy na společné realizaci finančně náročnějších projektů může být na základě shody

smluvních stran část finančního daru dle lI„l.(b) poskytnuta v kumulaci za více kalendářních let

platnosti této “dohody" najednou.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

111.1.

OKK Koksovny se zavazují, že na monitorovací stanici kvality ovzduší, kterou pro OKK

Koksovny provozuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, upraví harmonogram odběru vzorků

VOC (benzenu) tak, aby tyto vzorky byly odebrány ve stejný den jako u měřicí stanice

Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, kterou tento ústav bude provozovat pro SMO

v Ostravě—Hrušově, ul. Stará cesta. (Četnost odběru zůstává stejná tedy co 6. den).

OKK Koksovny se zavazují za účelem omezení resuspenze prachových částic zajistit úklid

zametacím vozem vnitropodnikových komunikací a ploch 2x týdně a komunikace Koksární

ulice v intervalu lx za 4 týdny (v období od 1. 4. — do 31. 10. kalendářního roku).

OKK Koksovny se zavazují poskytnout na vyžádání zástupců SMO informace o stavu kvality

ovzduší v lokalitě Ostrava-Přívoz, zejména se jedná o výsledky monitorovací stanice, kterou

pro OKK Koksovny provozuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. OKK Koksovny se dále

zavazují poskytnout na vyžádání zástupců SMO kamerové záznamy provozu, zajišťované

v souladu stzv. integrovaným povolením vydaným Krajským úřadem Moravskoslezského

kraje. Záznamy jsou uchovávány po dobu 7 dnů.

OKK Koksovny se zavazují neprodleně informovat zástupce SMO a veřejnost o mimořádných

událostech v rámci provozu jejich zařízení, které mají negativní vliv na životní prostředí.

OKK Koksovny se zavazují umožnit SMO vybudování cyklostezky na pozemku

parc. č. 3635/7 v k.ú. Slezská Ostrava v jejich vlastnictví. Ke stavbě udělí bezúplatně souhlas

vlastníka s výstavbou cyklostezky podle stavebních předpisů a následně bezúplatně zřídí věcné

břemeno ve prospěch SMO.

III.

Závazky SMO

SMO se zavazuje, za účelem omezení resuspenze prachových částic, vynaložit v roce 2020

a v každém dalším roce trvání této dohody minimální částku ve výši 6 mil. Kč bez DPH

na nadlimitní čištění/úklid pozemních komunikací v majetku SMO a městských obvodů (MK

I. a II. třídy a vybrané MK III. třídy) nad rámec zákonných požadavků, a to vždy v době,

způsobem aformou, které dle uvážení SMO umožní efektivní aúčelné vynaložení těchto

prostředků a dostatečnou kontrolu nakládání s těmito prostředky.
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IIIA.

V.1.

SMO se zavazuje, za účelem minimalizace následků zhoršené kvality ovzduší na zdraví

nejmenších dětí, realizovat v období trvání této dohody z Fondu pro děti ohrožené znečištěním

ovzduší ozdravné pobyty dětí mateřských, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých

gymnázií dle statutu fondu. Způsob organizace, podmínky těchto ozdravných pobytů

a finanční dotace budou vždy veřejně dostupné na webových stránkách SMO.

SMO se zavazuje, za účelem zpřesnění informací o kvalitě ovzduší na území SMO, vynaložit

v roce 2020 a v každém dalším roce trvání této dohody minimální částku ve výši 2 mil. Kč

na podporu monitoringu kvality ovzduší na území SMO nad rámec celostátního monitoringu

kvality ovzduší.

SMO se zavazuje, za účelem zvýšení absorpční kapacity a zrychleni obměny starých

nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní zdroje tepla ve městě, zapojit

v období trvání této dohody vlastní finanční prostředky v rámci tzv. kotlíkových dotací, a to

formou navýšení podpory o minimálně 10 000 Kč zrozpočtu města u všech předložených

a schválených projektů nepodnikajících fyzických osob s výměnou zdroje tepla na území

SMO.

SMO se zavazuje, za účelem snížení negativních dopadů provozu Magistrátu města Ostravy

na životní prostředí a zlepšování kvality poskytovaných služeb, nadále udržovat v platnosti

certifikovaný systém environmentálmho managementu dle ČSN EN ISO 14001.2016.

SMO se zavazuje, za účelem zvýšení osvěty a podpory dobrovolnické činnosti, pořádat nebo

se zapojit do akcí typu „Evropský týden mobility“, „Badatelský svět“, „Den Země“, „Dny

zdraví“, „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ apod v období trvání této dohody.

SMO se zavazuje realizovat Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostravy

s důrazem na maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod

na oběhové hospodářství.

Plnění závazků SMO vyplývajících ztéto dohody je výkonem jeho samostatné působností

a nemá žádný vliv na výkon přenesené působnosti (státní správy) Magistrátu města Ostravy

uplatňovaný striktně podle příslušných právních předpisů.

IV. ,

Hodnocení plnění této dohody

Strany této dohody vždy do dne 1. 6. kalendářního roku provedou hodnocení plnění závazků

stran této dohody za uplynulý půlrok. Poprvé strany této dohody provedou takové hodnocení

do dne 1. 6. 2020. Další hodnocení proběhne k 31.12. Poslední hodnocení proběhne do dne

1. 6. 2022.

Hodnocení podle čl. V.1. této dohody, spolu spřípadnými doporučeními pro další období

trvání této dohody, bude obsaženo v písemné zprávě, společně vypracované stranami této

dohody, která bude předložena vedení každé ze stran této dohody.

V.

Publicita

Strany této dohody budou společně informovat veřejnost o uzavření této dohody a každá

ze stran této dohody zveřejní tiskovou zprávu s obsahem odsouhlaseným stranami této dohody

a znění této dohody na své oficiální internetové stránce.
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V.2.

V.3.

V1.2.

Každá ze stran této dohody je oprávněna o uzavření této dohody informovat orgány státní

správy a samosprávy, jsou-li touto dohodou dotčeny.

Strany této dohody budou společně informovat veřejnost o každém hodnocení plnění této

dohody podle čl. V.1. této dohody, a to tak, že každá ze stran této dohody zveřejní tiskovou

zprávu o tomto hodnocení, po odsouhlasení znění této tiskové zprávy každou ze stran této

dohody, na své oficiální internetové stránce.

VI.

Závěrečná ujednání

Ve věcech této dohody, to je také ve věcech týkajících se plnění závazků příslušné strany této

dohody a hodnocení plnění této dohody podle kapitoly V. této dohody, vyjma jednání, kterým

se tato dohoda mění anebo zrušuje, je

VI.l.l. za SMO oprávněna, vedle primátora SMO, jednat také osoba zastávající post

náměstka primátora pro životní prostředí a/nebo osoba zastávající post vedoucího

odboru ochrany životního prostředí anebo jiná osoba, kterou SMO písemně oznámí

ostatním stranám této dohody nebo ji k takovému jednání prokazatelně zmocní,

a to každá z těchto osob samostatně,

V1.12. za OKK Koksovny oprávněna, vedle předsedy představenstva a předsedy dozorčí

rady OKK Koksovny, jednat také osoba, kterou OKK Koksovny písemně oznámí

druhé straně této dohody nebo ji ktakove'mu jednání prokazatelně zmocní, a to

samostatně.

Touto dohodou nejsou dotčena ustanovení právního řádu České republiky a Evropské unie,

včetně právních předpisů upravujících standardy kvality ovzduší a ustanovení zvláštních

právních předpisů týkajících se ochrany ovzduší, posuzování vlivů na životní prostředí

a integrované prevence.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran této dohody a účinnosti

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti někteíých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou do uplynutí dne

31. 12. 2022. Neoznámí—li jedna smluvní strana druhé minimálně 30 dnů před uplynutím

tohoto data jiný úmysl, bude platnost této dohody automaticky prodloužena o další tři roky, a

to do 31.12.2025.

Strany této dohody se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru

smluv provede v souladu se zákonem SMO.

Poruší-li kterákoliv ze stran této dohody svůj závazek ztéto dohody, a nebude-li porušený

závazek dodatečně splněn ani v dodatečné 6 měsíční lhůtě od doručení písemné výzvy

kterékoliv z ostatních stran této dohody porušující straně této dohody, nebo nedosáhne-li

porušující strana této dohody v této lhůtě stavu, jako by porušený závazek byl splněn, nebo

nenapraví-li porušující strana této dohody toto porušení v této lhůtě jinak, je každá z ostatních

stran této dohody oprávněna od této dohody odstoupit.

V takovém případě účinky této dohody ve vztahu ktéto straně této dohody zanikají

okamžikem doručení písemného odstoupení od této dohody každé stran této dohody.
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V1.5. Tato dohoda se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichžjeden náleží každé ze stran této dohody.

VI.6. Tato dohoda může být měněna jen písemnými dodatky podepsanými ktomu oprávněnými
osobami za každou ze stran této dohody.

VI.7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění pozdějších předpisů:

0 uzavření této dohody rozhodla rada města usnesením č. O3431/RM1822/50 ze dne
03.03.2020.

V Ostravě dne ......... . ŽÍT........... V Ostravě dne ' ' #9.,- L A“

    
Ing. Tomáš Macura, MBA , Ing. Zd rn'ěk'Durčák
primátor

předsed ředstavenstva
za statutární město Ostrava

za OKK Koksovny, a.s.

 

Ing. Petr Otava

předseda dozorčí rady

za OKK Koksovny, a.s.   
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