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TS ŽAMBERK s.r.o., se sídlem Zemědělská 1052, 564 01 Žamberk 
IČO: 25998218 DIČ: CZ25998218
Registrace: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19047

dále jen zhotovitel na straně Jedné

Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk 
IČO: 00279846
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Žamberk 19-1321320309/0800 
zastoupené p. Jiřím Dytrtem - starostou 
dále Jen objednatel na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

dodatek č. 1
ke smlouvě o převzetí vybraných druhů odpadů z města Žamberk a specifikace 

podmínek pří provozování zařízení CNO Dlouhoňovíce 
ze dne 28.07.2008

S účinností od 10.12.2013 se mění tato smlouva takto:

Předmětem tohoto dodatku je změna a doplnění níže uvedených článků:

ČI. III. „Předmět smlouvy" zní takto:
č. (1) Předmětem smlouvy je převzetí veškerých biologicky rozložitelných odpadů, jejichž původcem je 
město Žamberk.
Specifikace podmínek při provozování zařízení Centrum nakládání s odpady v Dlouhoňovicich (dále 
jen „CNO Dlouhoňovíce") je souhrn nároků objednatele na provozovatele uvedených v článku V., 
odstavci (2). Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede služby spojené s převzetím odpadů, 
za jejíchž původce se považuje objednatel a k jejichž převzetí vlastní zhotovitel příslušná oprávněni. 
Dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných 
odpadů, se jedná o odpady uvedené v příloze č. 1 této smlouvy,

ČI. IV. „Rozsah služby" zni takto;
č. (1) Zhotovitel je oprávněn na základě rozhodnutí č.j.: 81957/2013/OŽPZ/KP vydaného KÚ 
vPardubicích dne 28.11.2013 provozovat zařízení ke sběru a výkupu a využívání odpadů v CNO 
Dlouhoňovíce jako osoba dle § 12 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů.

č. (4) Vystavené vážní lístky budou předávány objednateli měsíčně, vždy nejpozději do 25 dnů po 
skončeni příslušného kalendářního měsíce.

ČI. V. „Závazky smluvních stran" zní takto: 
č, (2) Závazky zhotovitele:
pism. f) odpady, které jsou předmětem smlouvy, převzít ve zhotovitelem stanovené provozní době, 
případně po dohodě se zhotovitelem i v jím stanoveném době.
písm. j) předkládat vedenou evidenci objednateli měsíčně, vždy nejpozději do 25 dnů po skončení 
příslušného kalendářního měsíce. Předávaná evidence bude zhotovitelem vedena tak, že z ní bude 
patrná produkce odpadů, jejíchž odstranění, resp. využití je sjednáno touto smlouvou.

ČI. VI. „Platební vztahy a způsob úhrady" zní takto:
č. (1) Ceník odpadů je stanoven za hmotnostní jednotku, je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je 
platný pro veškeré biologicky rozložiteiné odpady, jejichž původcem je město Žamberk. Ceník bude 
aktualizován každý rok, vždy k 01.04. nejpozději k 01.05. kalendářního roku.

č. (2) Cenu je možné měnit písemným dodatkem. Fakturovaná cena pak bude stanovena jako 
násobek ceny hmotností odpadu a množstvím odpadu. K fakturované ceně bude připočtena daň 
z přidané hodnoty stanovená právními předpisy a platná ke dní uskutečnění zdanitelného plnění.



č. (3) Fakturace za převzetí odpadů vznikající při údržbě města, z veřejné městské zelené, ze svozů 
bioodpadů z domácností (svoz compostainerů), dovozem odpadů od občanů města (i ze sběrného 
dvora) za celý rok 2013 bude provedena jednorázové, a to k 31.12.2013.
Od r. 2014 bude fakturace za výše uvedené odpady prováděna vždy ke konci kalendářního měsíce. 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla v měsíčních platbách. Podkladem pro platbu 
bude faktura, kterou zhotovitel vystaví nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění 
(dokončení akce) se splatnosti 14 dnů. Tato faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu.

č. (4) Fakturace za odpady z akci a oprav, které nesouvisí s běžnou údržbou města, bude provedena 
vždy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění - ukončeni zakázky, objednané služby apod. Podkladem 
pro platbu bude faktura, kterou zhotovitel vystaví nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění (dokončení akce) se splatností 14 dnů. Tato faktura bude splňovat náležitosti 
daňového dokladu.

č. (5) Neuhradi-li objednatel dva po sobě jdouc! daňové doklady, má zhotovitel právo dočasně přerušil 
poskytování služeb, které jsou předmětem této smlouvy.

V ostatním zůstává smlouva beze změn. >
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Smluvní strany si dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
Tento dodatek nabjhrá na platnosti dnem jeho podpisu. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou 
stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Žamberk č. 94/2013-RADA dne 05.12.2013.
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VŽamberku, dne:................. 2013

za objednatele: za zhotovitele;
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jednatel TS ŽAMBERK s.r.o.

TS r.o.
ZeméJě.skéi lUbZ ^ 
564 01 Žamberk 

iC. 25998216 DIČ. 0225998218 
Tet.: 466 613 ,W

Jiří Dytrt
staros^ města Žamberk



PŘÍILOHA č. I

Vybrané druhy odpadů

^PHÉI
odpadu dle vyhlášky It^ 31Í1/200J Sb.

Všechny biologické odpady, jejichž původcem je mésto Žamberk.
Cena bez 
DPH za

l*

Kategorie
odpadu

170504 Zemina a kamení neuvedené pod Č. 170503 (původcem město) 100,- O
200201 Biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, z compostainerů apod.) 300,- O
200202 Zemina a kameny (původcem občané města) 100,- O
200303 Uliční smetky (listí, zemina z krajnic...) 300,- O


