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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 62600181 
 
 

uzavřené mezi 
 
Zhotovitel:              SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10, 120 00  Praha 2 
Provozovna:             Napajedelská 1552, 765 02  Otrokovice 
Zastoupený:             xxx, oblastní manažer obchodu, na základě plné moci 
Kontaktní osoba:      xxx 
Tel., e-mail:              +420xxx, xxx  
IČ:                             25638955 
DIČ:                          CZ25638955 
Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s., č.ú. xxx 
Výpis z OR:              MS Praha, oddíl B., vložka 9378 
 
dále jen „Zhotovitel“ 
 
a 
 
Objednatel:              Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
Sídlo:             Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
Zastoupený:             
- ve věcech smluvních:   xxx, předseda představenstva 
- ve věcech technických:  xxx, vedoucí provozu OV, xxx 
    xxx, výrobně technický náměstek 
Kontaktní osoba:       xxx, technolog odpadních vod 
Tel., email:                 +420xxx, xxx  
IČ:                              49451871 
DIČ:    CZ49451871 
Bankovní spojení:      č. xxx Komerční banka, a.s. 
Výpis z OR:                KS Brno, oddíl B., vložka 1147 
 
dále jen „Objednatel“ 
 
kterým se stanovují podmínky a cena za odstranění následujících odpadů:  
 
Ceny a podmínky odstranění odpadu 

Katal. č. 
dle zák. č. 
185/2001 

Sb. 

Název odpadu  
(dle katalogu odpadů – vyhláška MŽP 

č. 381/2001 Sb.) 
Kat. odp. MJ 

Cena 
(Kč/MJ) 

Pozn. 

19 08 01 Shrabky z česlí O t 1.100,-  

19 08 02 Odpady z lapáků písku O t 1.320,-  

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace  O t 1.365,- biodegradace 

Pozn.: Odstranění odpadu bude realizováno po předložení požadovaných rozborů a protokolů o odběru vzorků podle platné 
legislativy – III. třída vyluhovatelnosti, popř. další rozbory na vyžádání (1x ročně). Odstraňovat odpad je možné pouze v tzv. 
„rypném stavu“ – vhodný pevný stav odpadu umožňující mechanickou manipulaci (sypký, kusový nebo tuhý – ne tekutý či 
kašovitý). Pokud nebude toto pravidlo pro příjem odpadů dodrženo, budou návozy odpadu pozastaveny. 

 
Minimální účtovaná částka za každou jednotlivou dodávku služeb nebo zboží je 200,- Kč. 

 
Cena je kalkulována při vlastní dopravě odběratele na koncové zařízení. Koncovým zařízením je 
skládka v Němčicích nad Hanou anebo skládka v Hradčanech u Přerova. 
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K výše uvedené ceně se připočítává platná DPH.  
 
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od 
prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena smluvní 
straně, jíž je určena. 
 
Veškerá další ujednání se řídí uzavřenou Smlouvou o dílo č. 62600181. 
 
 
 
Platnost dodatku: od 1.1.2019 
 
 

V Otrokovicích dne ..................... V Kroměříži dne ........................ 
 
 
 
 
 
......................................................... ........................................................   
 
Za zhotovitele: Za objednatele: 
xxx                                                       xxx 
oblastní manažer obchodu                                  předseda představenstva  
na základě plné moci                                                   

 

 

  

            

 

 

 

 


