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Spanelska 10/1073, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vlozka 9378 '6
IČ'. 256389" . ĹÉ g n #
""' """""' Ž Azastupuje: I jž l :9° ŽE"
bankovní spojeni: Komerční banka, a.s,, Praha
čÍslo účtu:

korespondenční adresa: SUEZ Využiti zdrojŮ, a.s.., Drčkova 7, 628 00 Brno-LíŠeň

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
příspěvková organizace JMK, zřizovací listina č.j.20/5 ze dne 30.4.2015 vC. platných dodatkŮ
Charbulova 1072/106, Brno 618 00
IČ: 60552255
DIČ: CZ60552255
Zastupuje: RNDr. jana Marková , ředitelka školy
bankovní spojeni: Komerční banka a.s., Brno-město
čÍslo účtu:

(dále jen ,,objednatel")

dle vlastního prohlášenI k právním úkonŮm zpŮsobih, uzavÍrajÍ dále uvedeného dne, měsíce a
roku tuto smlouvu.

Vypracoval: Smlouva přezkoumána:

Podpis: Podpis:
Datum: 28.11.2019 Datum: 28.1



Smlouva o poskr'továnl služeb v oblasti životního prostředí č. změna číslo 20

výše uvedené smluvní strany se na základě plné shody vŮle o všech níže uvedených ustanoveních
dohodly na uzavřeni tohoto dodatku Č.20 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu, čÍslo
smlouvy: 104101356, ze dne 27,9.2001, kterým se citovaná Smlouva o sběru, svozu a odstranění
odpadu mění takto:

I.
1.1. V článku I., ,,Cena a platební podmínky: odst. 2.1. se pŮvodní ujednání ruŠí a nahrazuje

následujíchn zněním:

2.1. Cena za provádění činností sjednaných v této smlouvě je mezi smluvními stranami
stanovena dohodou pro období jednoho kalendářního roku poČÍnaje dnem právní účinnosti
tohoto dodatku takto:

200301

Typ SVOZCÁŠ" Počet Vlastní/ - Cena (KČ/MJ) Stanoviště nádob
nádoby KusŮ pronajatá četnost svozu MJ bez DPH
1100 l 13 pronajatá 1 x za 7 dnŮ ks/rok *12 397,80 Charbulova 106, Brno
120 l 4 pronajatá 2 x za 7 dnŮ ks/rok *3.218,70 Nálepkova 5, Brno
240 l 3 pronajatá 2 x za 7 dnŮ ks/rok *6.120,50 Nové Sady 44, Brno
1100 l 1 vlastni 1 x za 7 dnŮ ks/rok 10.673,30 Trnitá 8, Brno

; 1100 l 3 pronajatá 1 x za 7 dnŮ ks/rok *12.397,80 Trnitá 8, Brno
1100 l 1 pronajatá 2 x za 7 dnŮ ks/rok *23.067,70 Veslařská 54, Brno :

" 1100 l 1 pronajatá 2 x za 7 dnŮ ks/rok *23.067,70 Veslařská 54, Brno
1100 l 2 pronajatá 2 x za 7 dnÔ ks/rok *25.900 Jánská 22, Brno
1100 l 2 pronajatá na výzvu ks/svoz *260 Jánská 22, Brno

*cena včetně pronájmu

150101

Typ svozové '" " ěočet Vlastni/ - ' Cena (KÉ/MJ) Stanoviště nádob
· O . r Cetnost svozu MJnadoby kusu pronajata bez DPH

1100 I 1 pronajatá Ix 7 dnů ks/rok *11 240 Veslařská 54, Brno

Doprava nádoby 600 KČ

Sjednaná cena zahrnuje poplatky a další zákonem stanovené náklady ve výši stanovené
příslušnými právními předpisy ke dni uza vření této smlouvy.

II.
2,1. V Článku IV, ,,Intervaly sběru a svozu odpadu" se ujednání odstavce 4.1. nahrazuje

následujIchn zněním:
4.1. Svozovou oblastí se rozumí oblast vymezená níže uvedenými ulicemi, př. domy:

Typ svozové Počet ' Četnost svozu Stanoviště nádob Pozn.
nádoby kusů

1100 l 13 1 x za 7 dnŮ Charbulova 106, Brno od 1.1.2013
120 l 4 2 x za 7 dnŮ Nálepkova 5, Brno SKO
240 l 3 2 x za 7 dnŮ Nové Sady 44, Brno SKO
1100 l 4 1 x za 7 dnŮ Trnitá 8, Brno SKO
1100 l 2 2 x za 7 dnŮ Veslařská 54, Brno SKO
1100 I 1 lx 7dnů Veslařská 54, Brno Papír
1100 l 2 2 x za 7 dnŮ Jánská 22, Brno svoz od 3.9.2012

1100 l 2 na výzvu Jánská 22, Brno svoz
1.7- 31.8.2013
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III.
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o sběru, svozu a odstraňování dopadu zůstávají

beze změny.

IV.
4.1. Není-h stanoveno jinak, tento dodatek nahrazuje v plném rozsahu dodatek časově

předcházejÍcÍ, a to s účinností od 1.12.2019

4.2. Obě smluvní strany prohlašuji, že tento dodatek ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování
odpadu je výrazem jejich pravé a svobodné vŮle, učiněné nikoliv v tísni Či za nápadně
nevýhodných podmínek, výslovně berou na vědomi, že jsou jejími projevy vŮle vázáni a na
dŮkaz toho tento dodatek podepisuji.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a každý
z účastnIkŮ obdrŽí po jednom výtisku.
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Drčkova 2798/7, 628 20 Brno
lČ: 25638955, tel.: BOb 102 000 -5-
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