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Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo
č. 1145/2009 uzavřené podle § 536 a násl. zákona
č. 513/91 Sb. v platném znění

Zhotovitel:

SmP-Odpady a.s.
se sídlem 530 12 Pardubice, Hůrka 1803, Bílé Předměstí
zastoupena
ve věcech smluvních Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou předstaČenstva,
ve věcech technických Ing. Jiřím Strouhalem, výkonným ředitelem
IČ: 275 47 230
DIČ: CZ27547230
bankovní spojení: č. ú. 8052765001/5500 veden u Raiffeisenbank, a.s.
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 2804.
dále jen ,,zhotovitel"
a

Objednatel:

Obec HROBICE
Hrobice 28, PSČ 533 52
zastoupena starostkou paní Dášou Pleskotovou
lČ: 002 73 635
dále jen ,,objednatel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo
I.

Smluvní stany uzavřené smlouvy o dílo se dohodly na tom, že:
Příloha Č. 1 smlouvy nově zní takto:

Příloha č. l ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1145/2009
Rozsah a obsah poskytované služby
l. Objednatel nepřevzal do nájmu žádné nádoby od zhotovitele. Vlastní nádoby o objemu
110/120 litrů v počtu 99 ks.

Ceny a platby

l. Ceny za služby poskytované dle této přílohy jsou pro rok 2019 stanoveny ve výši:

·
·

1.146,- KCI l známka
cena za svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu
na nádobu o objemu 110/120 l při četnosti svozu lx za 14 dní (celkem 57 ks známek)
741,- KCI l známka
cena za svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu
na nádobu o objemu 110/120 l při četnosti svozu lx měsíčně (celkem 42 ks známek)

Uvedené ceny jsou pevné, bez příslušné DPH.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
Učastnici smlouvy si dodatek č. 10 řádně přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým
podpisem.
Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích a každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.
V Pardubicích dne 21.12.2018

za objednatele
Dáša Pleskotová

za zhot
Ing. Aleš Kopecký
Smp - Odpady a. s.
Bilé Předměstí. Hůrka 1803

530 12 pardubice
G)
'Č: 2"547230 · Dic: CZ27$47230
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