
Smlouva číslo:………………………

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb

„Sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelných odpadů na území města Frýdlant
nad Ostravicí a místních částí“

uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 a přiměřeně dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Frýdlant nad Ostravicí
Sídlo: Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, PSČ 739 11
Zastoupen: RNDr. Helena Pešatová, starostka
IČ: 00296651
DIČ: CZ00279943
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických:

na straně jedné jako „objednatel“

a

Dodavatel:

Název: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o
Sídlo: Pražská 1321/38a, PSČ 102 00 Praha 10
Kontaktní místo: Ostravská 291, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Zastoupen: Statutárními orgány - Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M. – jednatel společnosti

Mgr. Roman Mužík – jednatel společnosti
Ing. Dušan Svoboda – jednatel společnosti
Bc. František Dombek – jednatel

společnosti
IČ: 493 560 89
DIČ: CZ 493 560 89
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dodavatele jsou oprávněni dále zastupovat: Ing. Radim Tesař, regionální ředitel

- ve věcech technických:

na straně druhé jako „dodavatel“

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku: 
 

I. 
Základní ustanovení 

1) Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2017 Smlouvu o poskytování služeb „Sběr, svoz a likvidace biologicky 
rozložitelných odpadů na území města Frýdlant nad Ostravicí a místních částí“ č. 2017/ŽP/000133/SML, 
jejímž předmětem je zajištění poskytování služeb – sběru, svozu a likvidace biologicky rozložitelného 
odpadu (dále též jen „BRO“) původem zejména z veřejných ploch na území města Frýdlant nad 
Ostravicí, ze zahrad a domácností od občanů města Frýdlant nad Ostravicí a od majitelů nemovitostí na 
území města Frýdlant nad Ostravicí (tj. chatařů, chalupářů a zahrádkářů) (dále jen „Smlouva“). Majitelé 
nemovitostí na území města Frýdlant nad Ostravicí (tj. chataři, chalupáři a zahrádkáři) budou dále 
označeni jen jako „majitelé nemovitostí“. 

2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k potřebám objednatele 
zajistit sběr, svoz a likvidaci BRO z typizovaných sběrných nádob speciální konstrukce hnědé barvy 
s popiskem BIO o objemu 240 l a 120 l také od majitelů nemovitostí. 

II. 
Předmět smlouvy 

 
Článek III. bod 3.1 písm. b) Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že nově zní: 
 
„b)   Pravidelný sběr, svoz a odstranění biologicky rozložitelného odpadu z typizovaných sběrných nádob 
speciální konstrukce hnědé barvy s popiskem BIO o objemu 240 l a 120 l umístěných občany města 
Frýdlant nad Ostravicí a majiteli nemovitostí na vyhrazené stanoviště u svých nemovitostí na území 
města Frýdlant nad Ostravicí. 
Četnost svozů: 1x za 14 dní po dobu sezóny (dle pokynů objednatele), tedy v období od 01. dubna do 30. 
listopadu každého kalendářního roku, tzn. vždy 8 měsíců v každém kalendářním roce. 
Dodavatel je povinen občanům města a majitelům nemovitostí nabízet za úplatu do vlastnictví nebo 
pronájmu sběrné nádoby, tedy speciálně konstruované sběrové nádoby o objemu 240 případně 120 litrů 
primárně určené pro skladování biologicky rozložitelného odpadu, které svou konstrukcí umožňují 
cirkulaci vzduchu uvnitř nádoby, čímž omezují tvorbu zápachu a redukují množství odpadu. Dodavatel je 
oprávněn prodat nebo pronajmout sběrnou nádobu pouze občanům města Frýdlant nad Ostravicí 
s trvalým pobytem ve městě a majitelům nemovitostí, a to za cenu v místě a čase obvyklou.  

 
Předpokládány počet sběrných nádob dle tohoto bodu: 
980 Ks nádob o objemu 240 l 
40 Ks nádob o objemu 120 l 
Počty jednotlivých sběrných nádob jsou pouze orientační, když jejich počet a přesné umístění záleží na 
poptávce občanů města Frýdlant nad Ostravicí a majitelů nemovitostí a jejich koupi či pronájmu od 
dodavatele, který je povinen vést jejich evidenci. Objednatel vyhrazuje možnost změny počtu těchto 
nádob, z tohoto důvodu není dodavatel oprávněn ukončit ani odmítnou plnění dle této smlouvy a tato 
případná změna nemá vliv na cenu plnění ani na jiná ujednání této smlouvy. 

 
Dodavatel se zavazuje vést přesný seznam sběrných nádob, které prodal nebo pronajal občanům města 
Frýdlant nad Ostravicí a majitelům nemovitostí, nebo které si občané a majitelé nemovitostí pořídili 
samostatně (tedy seznam, kde dodavatel bude provádět sběr, svoz a odstranění BRO), bude odpovědný 
za aktualizaci údajů v seznamu a při dodávce sběrných nádob bude postupovat v souladu s pokyny 
objednatele. 
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Účast občanů s trvalým pobytem a majitelů nemovitostí v seznamu sběrných nádob, který povede sám 
dodavatel, nebude vázána na skutečnosti, zda má občan nebo majitel nemovitosti sběrnou nádobu 
zakoupenu či pronajatu přímo od dodavatele. Bude tedy záležet na vůli občana nebo majitele 
nemovitosti, zda sběrnou nádobu zakoupí od dodavatele či jinde. 

 
Dodavatel je povinen do 15ti dnů od vyžádání objednatele, předložit objednateli výše uvedený seznam 
sběrným nádob.“                                                

 
  

III. 
Ostatní ujednání 

 
1)   Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento 
dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží 

objednatel a dva dodavatel.  
 
2)    Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací dodatku 

smlouvy v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel. 
 
3)    O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 13.08.2019, č. usnesení 

18/6.2. 
 
 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 11.09.2019   Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 16.08.2019 
Za objednatele:        Za dodavatele: 
 
 
_________________________     ____________________ 
     RNDr. Helena Pešatová          Ing. Radim Tesař 
              starostka města                        regionální ředitel 
 
 
        ____________________ 
                Jiří Tobola 
        poradce pro ekologii 


