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Dodatek pro rok 2020 

ke smlouvě o odvozu, uložení biologicky rozložitelného odpadu na Kompostárnu Prakšická 
„Centrum pro nakládání s odpady Prakšická" pro fyzické a právnické osoby 

§ 2586 a násl. z .č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

uzavřené mezi společností 

RUMPOLD UHB, s.r.o., Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod 

a 

Organizací: Valašské Klobouky 
-----·------------------------···---------

Smluvní strany se s účinností od 1.1.2020 dohodly na změně smlouvy takto: 

I. 
Článek II. Cena se mění a doplňuje: 

Viz příloha č. 1 - Ceník 2020 pro města/obce. 

II. 

Ostatní části smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění. Smluvní strany uzavírají dodatek na 
základě vlastní dobrovolné vůle a považují jeho obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy. Dodatek je platný 
podpisem stran. Dodatek je vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž jeden si objednatel ponechá 
a zbylé dva odešle na adresu zhotovitele 

V Uh. Brodě dne: 1.1, f, Í..OLO 

    
V Uh. Brodě dne: 18.12.2019 
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CE NÍ K 2020 

ke smlouvě o odvozu, uložení biologicky rozložitelného odpadu na Kompostárnu Prakšická 
,,Centrum pro nakládání s odpady Prakšická" 

pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání 
platný od 1.1.2020 

C d d 0 , h k k t ena o 1pa u urcenyc e ompos ovam 
Kód mj Základní cena 

Druh odpadu odpadu /Kč 

Biologicky rozložitelný odpad 20 02 01 t  

* v případě, že odpad nebude odpovídat ZPO, bude postupováno dle čl. V. bod I této smlouvy. 

D oprava - ramenovy na kl d v a ac 
Výkon na místě - manipulace (naložení nebo složení vany) 

Jízdní výkon (ramenový nakladač) 

Jízdní výkon (ramenový nakladač + vlek) 
(podmínka: dojezdová vzdálenost nad 20 km, manipulační prostor) 

Pronájem vany otevřené o objemu 5m3- 7m3 

( den pňstavení a den odvozu se do pronájmu nepočítá) 

Pronájem vany otevřené o objemu 8m3
- 10m3 

( den pfistavení a den odvozu se do pronájmu nepočítá) 

Pronájem vany zakrytované 
( den pňstavení a den odvozu se do pronájmu nepočítá) 

• K cenám bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši. 
• K poplatku za uložení bude účtováno 0% DPH. 

za objednatele: 1!..1, 1, 2.of...-0 
dne: ///ft.-.ltt1~ U.060~ 

  

  

  

  

  

  

za zhotovitele: 
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