
Vodohospodářská stavebn í s.r.o.

Cernovická 4264
430 03 Chomutov

lČ:44567022 DlĆ: CZ44567O22

OBJEDNATELEM
Technické služby města chomutova, příspěvková
organizace
náměstĺ 1.máje 89' 430 01 Chomutov
lČo:00079065 DlČ:CZ0O079065
Zastoupené ředitelem panem

lng.Zbyř,i'^- K o b l ĺ Ž k e m
Bankovní spojenĺ: Koĺ
Chomutov
Číslo ričtu'
Telefon:
Přĺspěvková organizace je zapsana V ooCÍlUul lll|1
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu Pr.. vložce čĺslo 630.

PROVOZCEM

DODATEK CISLO: 7
KE sMLoUVĚ císLo: ĺłso

zAJlŠTĚNí svozu A oDsTRAŇoVÁNí oDPADU
uzavren m ezt

V návaznosti na zněnĺ smlouvy část lV. CENoVÉ PoDMĺNKY se s Účinnostĺ od 1 . '1 . 2010 měnĺ výše ceny za
zajištění svozu a odstraněnĺ odpadu. Z uvedeného vyplývá změna smlouvy v části lV. cENoVÉ PoDMĺNKY
takto:

lv.
cENoVÉ PoDMíNKY

Cenové tn období od 1.1.2010 IU

Na

Na rozsah

rozsah lněn í za celoroční období o tuto cenu zasvoz a odstraňovánÍ

za celoroční období o ttĺto cenu za svoz a odstraňovánĺ

CELKEM

ZA ODSTRANENI ODPADU

ZASVOZ ODPADU

ZA NADOBY NA ODPAD

CENOVA POLOZKA - PRO NADOBY
NA oDPAD o oBJEMU 11o L|TRÜ

(POPELNTCE)

Za 1 odstranění
odpadu z 1 nádoby
na odpad

Za1svoz1nádoby
na odDad

Za 1 nádobu na
odpad za rok

MERNA
JEDNOTKA

12,17

23,-

282,-

CENA ZA
JEDNOTKU

BEZ DPH - Kč

20

20

20

SAZBA
DPH:

%o

Za 52
odstranění

odpadu

Za 52
svozů

Za
1 nádobu

M.JEDN.

2.533,.

759,40

'1.435,20

338,40
Kč

CENAZAl NADOBUZA
RoK : VČ DPH - Kč

JEDNOTKOVA VYSE CENY

SOUHRN
ZA ODSTRANENI ODPADU
ZASVOZ ODPADU
ZA NADOBY NA ODPAD
CENoVÁ PoLoŽKA:

POCET NADOB O OBJEMU 110 LITRU: 1

2.',t10,84
632.84
1.'ĺ96,-

282

Cena bez DPH
_Kě

20
20
20

DPH

cETNosT sVoZU: 1x týdně

422,',t6
126,56
239,20
56,40

Kč

2.533,-
759,40

1.435,20
338,40

Cena vč. DPH -
Kč

CELKEM

ZA ODSTMNENIODPADU

ZASVOZ ODPADU

ZA NADOBY NA ODPAD

CENOVA POLOZKA - PRO NADOBY
NA oDPAD o oBJEMU 1 1oo L|TRÜ

(KONTEJNER)

JEDNOTKOVA VYSE CENY

Za 1 odstÍaněnĺ
odpadu z 1 nádoby
na odpad

za1svoz 1 nádoby
na odoad

Za 1 nádobu na
odoad za rok

MERNA
JEDNOTKA

85,02

76,-

1.053,-

CENA ZA
JEDNOTKU

BEZ DPH - Kč

20

20

20

SAZBA
DPH:

%

Za 52
odstranění

odpadu

Za 52
svozu

Za
1 nádobu

M.JEDN.

CENAZAl NADOBUZA
RoK : VC DPH - Kč

11.311,-

5.305,24

4.742,40

1.263,60
Kc

SOUHRN
ZA ODSTRANENI ODPADU
ZASVOZ ODPADU
ZA NADOBY NA ODPAD
cENoVA PoLoŽKA:

9.426.04
4.421.04

3,952.-
1.053,-

Cena bez DPH
-Kč

PocET NADOB o OBJEMU 1 100 LITRÜ: 1

20
20 210,60

't.885,20
884,20
790,40

Kč
DPH

'ĺ.263.60

1',t.311
5.305,24
4.742,40

Cena vč. DPH _

Kč

cETNosT SVOZU: 1x týdně

t



Uvedené cenové podmínky jsou platné od 1.1.2011 ato až do dne jejich změny. Vpřípadě, Že vprůběhu
smluvního období dojde ke změně počtu nádob na odpad, změně ěetnosti svozu, promltne se toto ěasově do
propočtu celkové @ny za sjednanou službu.

Pokud nebude objednatel s návrhem cenové úpravy souhlasit, sdělĺ toto provozci pÍsemně do 10-ti dnů od
obdżenÍ cenové úpravy. V takovém případě má provozce právo od smlouvy odstoupit ke dni změny ceny, coŽ
oznámí písemně objednateli s provedením vyúčtování provedených výkonů.

Pokud objednatel po sdělenĺ cenové změny tuto pĺsemně neodmítne do 1O-ti dnů ode dne oznámení, má se
zalo, že se změnou ceny souhlasĺ.

ostatnĺ části smlouvy zůstávají beze

v ..! !ĺp ľłP'.Ż .., . . . . . . . .' d ne. . ..?.,?, ..?.o.
Za objednatele:

lÖ- 4z..ł,;r,1,,;łl

V Chomutově dne: 20.12.2010
Za provozce:./
Technické sluŽby m/ l Cr .tova,

příspěvkovł F Á '

lng' Zbynř'

;uttél
ľi::'1 'l-iĺ.5[ł.iłĺ;5. $i" l"" lB\a

'-.i,-' :,. " ;, ,+.-,; :,.lVŕ
-;j ii]: .' t.'i, i.-. . i í'j 1, lli:]:_:1':\i' í9a\

' ' : ..;'I' !l.:|ri.í.J! , ;ł|,: l. ,ĺ i,$e iJľi
' i i :|'. : 

" 
!Í-: ą i ..1li'' i :'7 O{.}ĺ:i-i l:_'ťl ôł.:

Ć;;;ĺĺ ł i,' b4{3t'ąl
7al 474 62Ą ą22

vodohospodá řsłá
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s'ľł*tĘffi.:l
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OBJEDNATELE

Vodohospodářská stavebn ĺ s. r.o.

llo 44567022 Dlč: CZ44567022

Černovická 4264
430 03 Chomutov

PR v oz c E M
Technické služby města
příspěvková organizace
náměstĺ 1.máje 89, 430 01 Chomutov
lČo: ooozs0ós DlČ: CZ00079065
Zastoupené ředitelem panem

lng zr''xl^-'z ^ b l í ž ke m
Bankovní spojeni. .--...-. E

Chomutov
Čislo úětu: '_ _

leletor.. .. 1.,

PřÍspěvková oĺganizace 1e zapsäna v obchodnÍm Ęstřiku
rredeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr.'

Chomutova,

vložce čÍslo 630.

V návaznosti na znění smlouvy část lV. cENoVÉ PODMĺNKY se s Účinností od 1. 1- 2009 mění

výŠe ceny za zajištěnísvozu a odltraněníodpadu. Z uvedeného vyplývá změna smlouvy v části lV.

cENoVÉ PoDMĺNKY takto:
tv.

cENoVÉ PoDMĺNKY
Cenové podmínky pro období od 1.1.2009 představují:

DoDATEK čĺslo: e
KE sMLouvĚ cĺslo: í436

zAJlŠTĚNĺ svozu A oDsTRAŇovÁľĺ oDPADU
uzaVřen mezl:

za celoroěnĺobdobío tuto cenu za svoz a odstraňováníNa rozsah

Uvedené cenové podmínky jsou platné od 1.1.2009 a to aŽ do dne jejich změny. Vpřípadě, Že

v pruběhu smluvního období đoioe té změně počtu nádob na odpad, změně četnosti svozu, promĺtne

se toto Öasově do propočtu celkové ceny za sjednanou sluŽbu.
Pok ě do í0łi

dnů od pit ke dni

změnypok ode dne

oznámení, má se zato, Že se změnou ceny souhlasÍ.
V.

PLATEBNĺ PoDMĺNKY:
Pro tuto část smlouvy platí, Že celková částka za zajištění svozu a odstraňováníodpadu bude

hrazena v prüběhu roru v'e splátkách na základě zaslané faktury, jejÍŽ splatnost ěinĺ 14 dnĺ.

Qstatní části smlouvy zůstávajĺ ! eze zmény.
V .*':'. -.łl:.:: l.! s+p>.;.....'one...tw... ľ. .:ł..i
Za objednatele: ,/ 

.?
,/

V Chomutově dne 26.1.2009

Chor,nutova,

v.
L7z ,;

I

CELKEM

zn ÔosrnnNĚNĺ oDPADU

ZASVOZ ODPADU

ZA NADOBY NA ODPAD

cENoVA PoLoŻKA- PRo
NADOBY NA ODPAD O OBJEMU

I 100 (KONTEJNER)

Za'l svoz 1 nádoby
na odpad

7s1nádobuna
odoad za rok

MĚRNA
JEDNOTKA

Za í odstranění
odpadu z'l nádoby
na odpad

77,29

76,-

1053,-

CENA ZA
JEDNOTKU

BEz DPH - Kč

19

19

SAZBA
DPH:

o/o

19

7Á
í nádobu

M.JEDN.

7352
odstranění

odpadu

7-a52
svozů

1.253,07
Kč

CENAzAí NADoBUzA
RoK : Vč DPH - Kč

JEDNOTKOV V E CENY

10.739,-

4.782,70

4.702,88

SOUHRN
ZA oDsTRANĚľĺloopnou
TASVOZ ODPADU
ZA NÁDoBY NA oDPAD
cENoVÁ PoLoŽKA:

9.024,08
4019,08

3952,-
1053,-

Cena bez
DPH - Kč

PoČET NÁDoB o oBJEMU 1100 LITRŮ: 1

19
19

'19
%o

1.714,57
763,62
750,88
200,07

Kč
DPH Cena vč. DPH -

Kc

Čeĺľĺosr SVoZU: íx ýdne

10.739,-
4.782,70
4.702,88
1.253,07

yrvl/ L-

ĺ ředitel

',,',t),:' , /



DoDATEx čÍsr-,o, s
xn slĺ,ouvĚ čÍsro: ĺ4s6

złľšľgNÍ SVoZU ł oosľnĺŇovÁľí ooPADU
UzavÍený mezil.

)

objednatelem: Vođohospodářská stavební ErľoDr

Ič: ]ł1156?022 DIČ: gzl*J6|o22

Provozcem: TECHNICKE SLUŽBY ľ,ňsľł cHoMUTovA
Zastoupené ředitelem ing. Zbyfüem KoblíŽkem
Ič: 00079065 DIČ: CZO0079065
Zíizsvac|listina vydanä na základě rozhodnutí zast. měsb Chomutova č. Ż32ĺ93 z16.l.2.|993 a ř, 16194

z2't .LI994 s úěinností od 1. 1.1994 ve zněni změny schváloné usnesenim zastupitelstva města č. 093/0l
z30.5.200| nabýľajici úěinnosti od l.7.200l

V návazĺosti na zrění smlouvy část IV. CENOVÉ PODMÍNKY 5ę 5 fiinností od l.1 '2005 mění ýše ceny
zazajištěnisvozu a odstraněníodpadu. Z uvedęného vypýá zrněna smlouvy v čĺĺsti IV' CENOVE
PoDMÍNKYtakto:

IV.
cENovE PoDMÍNKY

Na rozsah o zaodvoz a zreškodnění;

Uvedené cenové podmínĘ jsou platn{ od 1.1.2005 ato až do dne jejich zněny.
V případě, že v pruběhu smluvního období dojede ke změně počtu nádob na odpad' promífire se toto časově i

do propočtu celkové cęny za sjeĺĺnanou službu.
Pokud nebude objednatel s návrhem cenové úpľavy souhlasit, sdělí toto provozci písemně do 10-ti dnů od

obdĺžení cenové ripĺavy. V takovém případě má pľovozce pľávo od smlouvy odstoupit ke ĺlni měny ceny, coź.

ozraĺní písgmně objednatoli s provedením vyúčtování provedených ýkonů.
Pokud objednatel po sdělení cenové měny tuto písemně neodmíhe do 10-ti dnů ode dne ozrámení, má se

zato,žs se změnou ceny souhlasí.

.v.
PLATEBM PODMINKY

Pro tuto část smlouvy platí, žr celková částkaza zajištění svozu a odshaňování odpadu bude hrazena
v pruběhu roku ve splátkách na základě zas|aĺé fakfiry, jejlž splatnost činí 14 dní.

ostaĺrí části smlouvy ztlstÁvajíbeze změny.

17, 0i. 20c5v V Chomutově dnę:3l.I2'2o04 l
Zaprovozce:

Celkem Kě věetně DPH

s) DPH.19%

4)Ceĺazacekoý počet
ĺĺdob - bez DPH

3)Cenaza l nádobu zarok
bez DPH

2) Cetnost svozu

1) Počet přistavených nádob

soUHRN Kč včetně DPH

xt(to(

I.ZANADOBY O OBJEMU ll0LITRU
ZAPOPELMCE

Celkem Kě včetně DPH

5) DPH 19%

4) Cena za celkový počet
nrĺdob - bez DPH

3)Ceĺaza 1 nádobuzarok
bez DPH

2) Cetnost svozu

1) Počet přisüavených nádob

lx týđně

I

II: ZA NÁDoBY o oBJEMU 1100 LITRU
ZAKONTEJNERY

91434'4o

g.+74r4o

1.506r40
1 ^ą2A --

?.928,-

Za objednatele:
dne



Na základě

DoDATEK Čĺslo: s
KB sMLoIIv'Ě čÍsrc .....Ltł-3!i- -. -

złĺlšľĚľÍ svozu A oDsTRAŇovÁľÍ oDPADU
uzn\'řený mczi:

obieĺlnatelent: Vođ'chĺ,c.,-,; ijui1=i:ú s.Ł,ĺ,vĺ:l]1rí S oľ o (l r
Zastoupenýrrr :

lčo\+5s?,'l?;:
Prol,ozcem ; ľncrľ{lckriśLuŽľY MĎsTA cHoľ\{UTo\/A

ZastoupcnĺĺřcĺtitclcnlpanclrlJĺľoslavcnr IIl a d íkc nl
rčo: ooozgoos

V návaznostl na uákladové podmĺnky provorce, v souladu s usncscuim Rady Mčsta C_lionlutova.č. 6M l ot z 10'122001 sc

nrěuĺ s účlultosü oĺl r.r:ool vyie ccuy za'za1lstěnt stužby svozu a oĺtstraňovánt odpaĺlu Z ur:cĺtcnćho rypývá zněua

slnlouvy v čásü IV. cDNovÉ PoDMINKY üakto:
IV.

cENovÉ PoDMÍNIď
Na sjednaný rozsalr plĺrěnĺjde zr ccloročnĺ obdobÍ o cgnu za svoz a odslĺaiovárĺ odpađu v-vplýnĺajĺcĺ z prcpočtov.ých listů

v plíoze teto snilouvy, které se

4)CENAZA CELKOVY
PoĆET PfusTAvE-
ľĺÝcH NÁDoB

3)Ccna za 1 nádobu za rok
2)Čctnost svozrt
1)Pďet přlsĺevných nádob

ZA NADOI}Y O OBJEMU 110 LITRU
(z^

4)CENAZACELKOVY
PoČE't' PŘIsTÁvE-
ľÝcH NÄDoB

3)Ccna za 1 nádobu za ľok
2)Čctnost svoztl
1 )Pďet přlstevnýcI nádob

zANlĺDoBY o oBJEl\ĺU 1100 LITRU
(zA KoNTE'INERĐ

t ,,a,tT)-

"i.564r-

1>: t:Íd.nč

SoUIIRN złxÁIlóľy:
t110 L(ľoľELNICE), 1100 L (KoNTIilNERY'- 

-
'i .'.l5Ą r-

Uvedené cenwé podmhky jsou plaÍĺré od t.l.2oo2a to aż do dne jejich anény. Cmy_za sluŽby, jež jso-r předmětem této smlouvy

budou provozcem náłtrwłrý Ĺ,ĺrivu v nłuzĺ,osti na nákladovĺ poamtĘ pĺ,ovozce. ceÍrové podmfrĘ vychád' z aho, že

pÍovozce neĺú pĺo datou čhurost plátcem DPH.
V přĺpadě, Že v pniběhu müuvnĺfio obĺtobí ĺlojĺle ke mrěně počtu nadob na odpađ' promíme se toto časově i do propĺŕtu cclkor'é'

ccĺty 7a sjcdlrmrou služ.bu. :

ńokuđ nebude objedlratel s návr1rem cerrové úpľary solÍüasit, s lěľ toto provozci ptseľĺrě.-đo 10-ti dnů od oMĺžení cenové ,
úpraĄ, V takovénr fřĺpuclě má 1rľovozce prár,o oä sníouvy o<lsto pit ke dni aněny celly, což ozłrámIpísenurě objedrraleli 

\
s provcdenĺnr vyrlčtovfuil provedoých ýkonri \

^ Polud objedlrďcl po sđluĺ cerrove ánuny tulo písernnó rreo<tmlrne do l0-ti drrů oĺte &re omfuIrsnĺ má se zato, žc se anärou\

ccny soultla<Í l'

ŕhn'*t celroýcJl podm1rrek pro sedmět této ĺnlouvy skončí ihned, tlďern vylüášaú plĺnosti curové aĺrěny

v. I

PLATEBNÍ PoDNĺÍNKY
IŤotutočástsnloutT-PLATEBNÍPoDMtNKYplat{żecelkováčástkavcýši..Ę.."jÍjŁv-'Kčbudehrazcnavpĺůběhu

roku vc splálkírclr takto: .,ct,vrtletni;
VIL

osTAlNÍ UJEDNÁNÍ
Tďo část smlouvy se doplňuje o bod 9) a tlmüc zrěním.

9) V nĺrlazĺrosĺ naprĺpoiurĺ se_k systérnuzavedeného Městempĺo naklädáni s komunalĺÍn o<lpadon máobjednďelza poviĺutost

prwádět třĺděĺtĺ oĺĘadů. K wedenému obje&ďe
śložpk a dalšÍch vytřĺděĺrýchvytlŽitelnýc}r složek na

odpadovém hoęodtrstvÍ města Chomutova'1.pp151{ (!fiďá 
sbÜmć mlsto nu "
ednfuekak tomu
movych kontcjncnl.

ostatĺrí čmti vnlouvy zusuívąií bezc zrněny'

...(rc'llp.t''...,lu" Lł,ąŻ. he

'/ 
U, pro s 20r

listů v K.c

v Clt<.lttlutově clĺte
" -lľo\'ozcc:

,stĺv !Ilĺdĺk
.ĺúitcl TStrrClr

í .UŹBY
vaDaNĐsPÜĐńlĺ;.,
ýi'ń{€tBNí ĺrcL,5 B

CHOMUT
@ Če rnovick4 Ą2ę.4. Ęr) 03 chomuloÝ
T€l.: 0396/68ô936, .J tía\ 133ő16244r-

430
Ę

Za objcdnttele:

/

Éq

ń/



\

DODATBK CISLO:2
KE SMLoUvĚ ČÍslo.-..rl'ĺ- o ZAJIŠľnľÍ SLUŽBY

svoz[J A ZNBŠKonľĚľÍ oDPADU 
'

V návamosti na nák]adové podmínky provozceJ sou]adu s tlsnesením Rađy Města Chomutova E. sqyoo

13.l l-2o00 se mění s účiľmostĹod r- r'zool ýśe cnĺy zaząjištění sl}'žby svozu a meškodnfu odBadu 11

Zwedeného vyp|yväzrÉnasrilouvyvčástilv.cENovÉPoDMĺNKYtakto: . ,, \

rv.
cľl]ovll PoDMÍNI(Y

Na rozsďt o cenuzaodvoz meškodnění:

odp^A promítne se toto ěasově r

písemně do l0-ť
odstoupitke dni
ýkonü

dnů ode dne

i

I'Jr'edené cenové podmínĘ jsou platrré od I.1.200l a to až do dne'jejich zĺn éĺy.Ceny za sh:äy, jeŽjsou

předmětem této sdôuvy budou provozcem ĺnvrhovĺłny k rtpravě v ruĺva-zĺrosti na rr^á*ladové podmínky

irouo7;.. Cenové podmínky vychazi z toho' žs ptovorce není pro 'danou činĺrost plátcern DPH. Po}ud by došlo

Ĺe zněně u prouor"" by se u daĺré čirrrrosti stď platcem DPĘ bude p:ovedena ĺrprava cerrľ 
9 -dok]afcí.đůvođu 

této

r1pĺavy' Vżrledem k tomu, žs ďlzovĺte|provozce dosud projedru{vá llzzvŤeĺll smlw rn s}Üádkováĺrí odpadu a

por.'á dojde těmito smluvními r'zta}ry k ůpřesnění 'łiite ,ärr' r3"1ímu złý'šení za skládkovné na skládlcách kam je

'äap"a plävozcem odvážeĄ bude provederr,a též úprav a ceny zzpřeđměbrou sluŽbu s dokladací důvodu této

f.

(,
\\,

'1

v.ko.zru?ń, 4e. l lnl V Chomutově dne..
2a.L2. 2000

Za objednatele:

,, n:} Ť Ť łł ĺt ę p',* fr ń ňsK ń
;! 5i,';;;p.l; ,, i'Ťr'rB?

o 
9"1 ]l8ä';äźráf łá ; É 

jľ, ĺ".ff 8ľ.:i!l
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4) Cena za celkoý počet
pňstaveĺrých nádob:

3) Cena za 1 nádobu zaĺok:
CeEroď svozu:

)Počet přistaveľých
nadob
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4) Cern za celkový počet

3)Ceĺaza l ná{obuzarok ?r

1) Počet přistavených
nádob
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