
 
 

   DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

na zajištění sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů,  

 

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Číslo smlouvy:    503/13/S/OZP/3 

 

I.  
Smluvní strany  

 
1. Objednatel: Město Šternberk  

zastoupený: Ing. Stanislavem Orságem, starostou 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ: 00299529 
DIČ: CZ 00299529 
 

dále jen „objednatel“  
 

a 
 

2. Zhotovitel:                                                            Marius Pedersen a.s. 
zastoupený: Ing. Miroslavem Petrů, oblastním manažerem   
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 
IČ:   42194920 
DIČ: CZ42194920 
  

dále jen „zhotovitel“  
 

II.  
Změna smlouvy  

 

(1) Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. 503/13/S/OŽP ze dne 30.12.2013 je v 
souladu s ustanovením čl. VI. odst. 3 této smlouvy vzájemná dohoda zhotovitele 
s objednatelem o úpravě ceny o index odpovídající meziroční změně cen podle 
oficiálních údajů vydaných Českým statistickým úřadem. Tento index je za poslední celý 
kalendářní rok, kterým je rok 2017, ve výši 2,5 %.  
 

(2) Na základě skutečností uvedených v předchozím odstavci jsou upraveny všechny ceny 
uvedené v přílohách 1 - 4 smlouvy, a to následovně: 
 
Příloha č. 1 - Svoz komunálního odpadu s uložením  

Svoz komunálního odpadu ve městě Šternberk 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

Popelnice 110,120, 240 litrů ks 9,29 

Kontejner 1100 litrů ks 47,46 

 



 

Svoz komunálního odpadu v místních částech 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

Popelnice 110,120, 240 litrů ks 10,35 

Kontejner 1100 litrů ks 54,74 

 
Uložení komunálního odpadu 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

Odstranění odpadu (uložení na 
skládku) ze sběrných nádob 110 l až 
1100 l 

t 981 

 

Příloha č. 2 - Svoz a odstranění vytříděného odpadu 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu jednotka 
cena za jednotku 

v Kč bez DPH 

150101 Papírové a lepenkové obaly t 1 549 

150102 Plastové obaly + tetrapaky t 2 683 

150104 Kovové obaly t 310 

150107 Skleněné obaly t 723 

 

Příloha č. 3 - Svoz a odstranění objemných a nebezpečných odpadů a uličních smetků 

Uložení odpadů na skládku nebo předání oprávněné osobě 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu jednotka 
cena za jednotku 

v Kč bez DPH 

150110 Obaly obsahující zbytky NL nebo 
obaly těmito látkami znečištěné  

t 
4 335 

150202 Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

t 

4 335 

160103 Pneumatiky 

nepodléhací zpětnému odběru 
t 

2 064 



 

160114 Nemrznoucí kapaliny obsahující 
nebezpečné látky 

t 
2 581 

160601 Olověné akumulátory t 0 

160602 Nikl Cd baterie t 0 

170101 Beton t 361 

170102 Cihly t 361 

170904 Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 

t 
671 

170107 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 
01 06 

t 

393 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

t 
671 

170605 Stavební materiály obsahující 
azbest 

t 
1 393 

180106 Chemikálie, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

t 
10 322 

191207 Dřevo neuvedené pod číslem 
191206 

t 
794 

200111 Textilní materiály t 1 920 

200113 Rozpouštědla t 3 525 

200114 Kyseliny t 10 322 

200115 Hydroxidy t 10 322 

200117 Fotochemikálie t 10 322 

200119 Pesticidy t 10 322 

200121 Zářivky a jiný odpad obsahující 
rtuť nepodléhající zpětnému 
odběru 

t 
10 322 

200123 Vyřazená zařízení obsahující 
chlorofluorouhlovodíky 

t 
6 193 

200126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 
200123 nepodléhající zpětnému 

t 1 549 



 

odběru 

200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 
pryskyřice obsahující NL 

t 
4 335 

200129 Detergenty obsahující NL t 5 161 

200132 Jiná nepoužitelná léčiva  t 10 322 

200133 Baterie, akumulátory, netříděné 
baterie obsahující rtuť 
nepodléhající zpětnému odběru 

t 
5 677 

200135 Vyřazené elektrické zařízení 
(monitory) nepodléhající zpětnému 
odběru 

t 
3 097 

200136 Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení obsahující NL neuvedené 
pod čísly 200121, 200123 
nepodléhající zpětnému odběru 

t 

5 677 

200138 Dřevo neuvedené pod 200137 t 794 

200140 Kovy t 0 

200201 Biologický odpad-rozložitelný, 
z domácností do 5 kg/osobu 

t 
206 

200201 Biologicky rozložitelný odpad t 206 

200202 Zemina a kameny t 794 

200203 Jiný biologicky nerozložitelný 
odpad 

t 
1 755 

200303 Uliční smetky t 1 549 

200307 Objemný odpad komunální z 
domácností 

t 
1 538 

 
Mobilní svoz odpadů 
 
Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

Přistavení a odvoz kontejneru 5 m3 
včetně obsluhy na velkoobjemový 
odpad 

ks 710 

Přistavení a odvoz kontejneru 5 m3 
včetně obsluhy na odpad ze zeleně 

ks 710 



 

 

Příloha č. 4 - Svoz bioodpadů 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

Svoz bioodpadu  

(březen – listopad / 1 x za 14 dní) 
svoz 27 239 

Svoz bioodpadu 

(prosinec – únor / 1 x měsíc) 
svoz 27 239 

 
 

III.  
Závěrečná ustanovení  

 

(1) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden 
stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.  
 

(2) Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah dodatku není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou dodatek zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných 
právních předpisů. 
 

(6) Smluvní strany souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

(7) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní objednatel, Město Šternberk. 
 
Doložka platnosti právního jednání města dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
 

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku Rada města Šternberka 
usnesením č. 2939/80 ze dne 08.10.2018. 
 
 
Ve Šternberku dne  23.10.2018  
 
Objednatel:      Zhotovitel: 
 
 
    
…......................………..…………….   .……................................................…… 
Město Šternberk     Marius Pedersen a.s.  
Ing. Stanislav Orság, starosta                  Ing. Miroslav Petrů, oblastní manažer   
 


