
DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ č. 952086 
o sběru, svozu a odstranění odpadu ze dne 31. 12. 2012 

 

 

mezi smluvními stranami 

 

Domov důchodců Malá Čermná 

Malá Čermná 42, 549 31  Hronov 

IČO: 71193961 

zastoupená    Mgr. Ondřejem Pumrem, ředitelem 

 

a 

 

Marius Pedersen a.s. 

Průběžná 1940/3, 500 09  Hradec Králové 

IČO: 42194920 

DIČ: CZ42194920 

zastoupená    Ing. Miroslavem Kvapilem, ředitelem 

ke smluvnímu jednání oprávněným Jiřím Heroldem, oblastním manažerem 

     Tomášem Babkou, obchodním zástupcem 

 

Uvedená smlouva se doplňuje a mění v následujícím ujednání s platností od 1. 1. 2020 takto: 

 

Článek V. „Cena plnění“ 

 

1.  Ceny za poskytované služby v rozsahu dle čl.III této smlouvy jsou stanoveny ve výši: 

 

1.1 Služba specifikovaná dle článku II. odst. 1.1 

Kat. 

číslo 

odpadu 

Název odpadu Typ služby Cena 

20 03 01 
Směsný 

komunální odpad 

svoz a odstranění odpadu 
(kontejner 1100 l – 2 ks, svoz 52x za rok - 1x za týden) 

29 328,00 
Kč/rok 

Mimořádný výsyp – kontejner 1100 l 
403,00 

Kč/výsyp 

Mimořádný výsyp – PE pytel 120 l 
73,00 

Kč/kus 

Uvedené ceny zahrnují sběr a svoz odpadu, manipulaci s odpadovými 

nádobami/kontejnery, přepravu odpadů do místa odstranění odpadu, odstranění odpadu. 

 

1.2 Služba specifikovaná dle článku II. odst. 1.2 

Kat. 

číslo 

odpadu 

Název odpadu Typ služby Cena 

18 01 04 

Odpady, na jejichž sběr a 

odstraňování nejsou kladeny 

zvláštní požadavky s ohledem 

na prevenci infekce 

svoz a odstranění odpadu 
11,00 
Kč/kg 

Uvedené ceny zahrnují sběr a svoz odpadu, manipulaci s odpadem, přepravu odpadů do 

místa odstranění odpadu, odstranění odpadu. 



 

1.3 Služba specifikovaná dle článku II. odst. 1.3 

Kat. 

číslo 

odpadu 

Název odpadu Typ služby Cena 

18 01 01 
Ostré předměty 

(kromě čísla 18 01 03) 
svoz a odstranění odpadu 

160,00 

Kč/1 plast. 
nádoba 1,5 l 

18 01 03 

Odpady, na jejichž sběr 

 a odstraňování jsou kladeny 

zvláštní požadavky s ohledem            

na prevenci infekce 

svoz a odstranění odpadu 
395,00 

Kč/1 sada 

MP 97 

Uvedené ceny zahrnují sběr a svoz odpadu, manipulaci s odpadovými 

nádobami/kontejnery, dodávku sady MP 97 nebo plastové nádoby 1,5 l, přepravu odpadů 

do místa odstranění odpadu, odstranění odpadu. 

 

2. Ceny jsou uvedeny bez DPH a zahrnují poplatky dle zákona 185/2001 Sb. daň z přidané 

hodnoty bude účtována dle platné legislativy. 

 

Ostatní ujednání zůstávají ve smlouvě nezměněny. 

 

 

V Hradci Králové dne 31. prosince 2019  V Malé Čermné dne ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________               _____________________________________ 

           Marius Pedersen a. s.      Domov důchodců Malá Čermná 


