
ke Smlouvě o poskytování Služeb č. 24/07503/18 ze dne 
DODATEK ě. 2 

01.11.2018 

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel Město Uherský Brod 
Sídlo Masarykovo nám. 100, 688 01zUherský Brod 
Zastoupený Mgr. Davidem Surým, určeným členem Rady města 
IČ 002 91 463 
DIČ CZ00291463 
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu 

Kontaktní osoba Ing. Luděk Dubrava 
Telefon 
E-mail 

dále jen ,,Objednate1“na straně jedné

3 

Poskytovatel RUMPOLD UI-IB, s.r.0. 
se sídlem Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod 
IČO; 60704756 
DIČ; CZ60704756 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě oddíl C, vložka 15009 
jednající Ing. Miroslavem Žmolíkem, jednatelem Společnosti 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s , pobočka Uherský Brod, číslo účtu: 

Raiffeisenbank Praha, a.s., číslo účtu
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Zmolík, jednatel, e-mail: z , tel.: 

dále jen jako ,,PoSkytovatel“na Straně druhé. 

Objednatel a Poskytovatel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a Společně jako „Smluvní strany 
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PREAMBULE 
Účelem tohoto dodatku č. 2 (dále jen ,,dodatek“) je změna Smlouvy o poskytování Služeb ze dne 
01.11.2018 (dále jen ,,Smlouva“) ve Znění dodatku č. 1 v souladu S § 222 odstavec 4 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon“). 

Cílem změny je zajištění komplexního systému nakládání se Směsným komunálním odpadem a 
využitelnými složkami komunálního odpadu na území města Uherský Brod, a to včetně 
následujících odpadů původně neuvedených ve smlouvě: 

a) Smetky - kategorie odpadu ,,O“, kód odpadu 200303 
b) odpady Z tržišt' - kategorie odpadu ,,O“, kód odpadu 200302. 

Změny Smlouzy I 

Smlouva se mění a doplňuje takto: 

V čl. III. odst. 1. se za písmeno h) doplňují písmena: 

,,i) Smetky - kategorie odpadu ,,O“, kód odpadu 200303 
j) odpady Z tržišť - kategorie odpadu ,,O“, kód odpadu 200302. 

U výše uvedených druhů odpadů bude poskytovatel zajišťovat pouze uložení a likvidace odpadu. 
Výsyp, nakládku, svoz (dopravu), přepravu, vývoz a vykládku zajišťuje na Své náklady 
objednatel.“ 

V čl. VII. odst. 2. se na konci doplňuje text: 
„Změna závazku dle tohoto dodatku 246.600,00 Kč bez DPH 
Celková Sjednaná cena včetně změny závazku činí 14.346 361,00 Kč bez DPH 

(Slovy: čtmáctmilionůtřiStačtyřicetšesttisictřiStašedesátjednakorun) 

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH stanovená na základě údajů za rok 2018 činí 
246.600,00 Kč bez DPH (viz příloha č. 1 dodatku), tj. cca 1,75 % z původní celkové ceny za svoz 
odpadu, včetně všech souvisejících činností.“ 

. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu Statutámími orgány smluvních stran nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je tabulka Rozpis ceny, týkající se poskytování služeb 
ohledně odpadů 

a) Smetky - kategorie odpadu ,,O“, kód odpadu 200303 
b) odpady Z tržišť - kategorie odpadu ,,O“, kód odpadu 200302. 

Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 
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6. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních Z nichž každý bude považován za rvo is. 

K ˇd ' ˇ P P 
az a Smluvní Strana obdızí po dvou Stejnopisech. 

7. Na důkaz toho že Smluvní St b , rany S O sahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se 
k jeho plnění, připojuji své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich 
Svobodné a vážııé vůle. 

Doložka dle § 41 Z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
Schůze konaná dne 25.11.2019 č. usnesení 910/R34/19 

V Uherském Brodě dne 
1 0 42- zmg 

Za objednatele: 
město Uherský Brod 

gr. avid určený č ady města 
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V Uherském Brodě dne 
1 U _w__ zmg 

Za zhotovitele: 
RUMPOLD UHB, s.r.o. 

Ing. Miroslav 
ˇ 

olík,jednatel



Náklady na odstranění využití odpadů a dopravu a do zařízení mlmo území města 
kømodllá 

naod8u'an&'r?fl ) näifiynadopravuitodpaďůmłmo mnołsıvfflpadľıodsıraııłìýëhmìmo 
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") cena včetně všech zákonných poplatků stanovených zákonem o odpadech 
'") cena bez dopravy do zařízení na odstranění nebo využití odpadu mimo území města

I



náklady na náklady na dopravu 
odstranění odpadů mimo 
celkem město øelkam 

Kód odp. Název odpadu produkce 2018 [Kč] [Kč] 

200303 Ullčnl smetky 240 000 00 0 00 
O 00 
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