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Dodatek č. 2 ke smlouvě č. B06-6220/2012                 
o poskytnutí služeb ze dne 24.10.2012  

 

dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany: 

 
 

Město Česká Lípa 
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 
Zastoupeno: Ing. Jitka Volfová, starostka města   
IČ: / DIČ: 002 60 428 / CZ00260428 
Bankovní spojení: KB Česká Lípa, č.ú. 1229-421/0100 
Telefon: 487 881 264  
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šenkýř, vedoucí oddělení technického  
E-mail: senkyr@mucl.cz   

dále jen objednatel, 
 
a 
 
Marius Pedersen a.s.  
Sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 
Zastoupena:  Ing. Michal Končel, na základě plné moci 
IČ / DIČ: 421 94 920 / CZ 42194920 
Bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové, č. ú. 8787063/0300 
Telefon: 487521510  
Kontaktní osoba:  Ing. Michal Končel, jednající na základě plné moci 
E-mail, tel: michal.koncel@mariuspedersen.cz, 602 502 125 
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, vložka B, oddíl 389 

dále jen dodavatel, 
 
 

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí služeb ze dne 24.10.2012. 
 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.10.2012 Smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen 
„Smlouva“), na základě které se dodavatel zavázal pro objednatele provádět komplexní 
zajištění služeb při nakládání s komunálními odpady na správním území města Česká 
Lípa, a to v rozsahu a za podmínek ve Smlouvě blíže uvedených. Objednatel se zavázal 
zaplatit dodavateli za poskytování služeb sjednanou cenu. 
 

2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o sběr, svoz a odstranění KO 
a TO, zvýšení počtu svozů košů v majetku města a prodloužení svozu BIO odpadu o 1 
měsíc, a to každoročně od 1.3. do 30.11. 

 
3. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny 

výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy 
bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců 
uvedených ve Smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud 
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některá ujednání tohoto dodatku budou v rozporu s ujednáními ve Smlouvě, mají 
přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve Smlouvě. 

 
II. Předmět dodatku 

 
1. Obě smluvní strany se dohodly na změně článku III a IV smlouvy, změně přílohy 

smlouvy č. 2  – Ocenění služeb a přílohy č. 5 – Přehled počtu nádob pro svoz odpadů 
od občanů a to v souladu s článkem V, odst. 4 a 5 smlouvy, když Smlouva se tímto 
dodatkem mění takto: 

 
 

2. Mění se článek IV. odst. 1. písm. d) Smlouvy, který nově zní:  
 
„d) Svoz odpadkových košů 
Dodavatel poskytne k plnění svozu 35 ks kovových košů v centru města Česká Lípa, 
které jsou ve vlastnictví objednatele. Celoroční svoz odpadkových košů bude probíhat 
následovně – 490 košů 1x denně Po, St, Pá. 90 košů, které jsou umístěny v centru 
města Česká Lípa a v parcích 2x denně Po až So, a to podle schváleného 
harmonogramu objednatele“.  
 

 
3. Mění se článek IV. odst. c) Smlouvy, který nově zní  

 
c) Sběr, svoz a odstranění BRKO  
Dodavatel dodá při přistavení nádob na BRKO nové plastové nádoby v jednotném 
barevném odstínu opatřené vlastním logem firmy. Pro BRKO budou použity nádoby o 
objemu 120 l hnědé barvy. Odpadové nádoby jsou v majetku dodavatele. Dodavatel 
zajistí 1x týdně svoz a likvidaci odpadu, a to od měsíce března do konce měsíce 
listopadu dle schváleného harmonogramu. 
 
„j) Rozmístění a údržba všech odpadových nádob 
Dodavatel je povinen zajistit pro poskytování služeb vlastní odpadové nádoby  
a kontejnery a zajistit jejich umístění na stanovištích předepsaných objednatelem po 
celou dobu plnění smlouvy s výjimkou 35 kovových odpadkových košů, které jsou ve 
vlastnictví objednatele. Podrobné podmínky plnění této služby jsou uvedeny dále v této 
smlouvě“. 

 
4. Na základě změny rozsahu poskytovaných služeb dle článku V. Smlouvy, se mění cena 

předmětu plnění Smlouvy v čl. V. bod 1., když cena předmětu plnění činí nově částku ve 
výši 37 100 630,- Kč bez DPH.  
 

5. Dosavadní příloha č. 2 Smlouvy – Ocenění služeb, se nahrazuje novou přílohou č.1 
s oceněním požadovaných služeb po rozšíření služeb provedených na základě tohoto 
dodatku v souladu s čl. V. Smlouvy. s tím, že tyto ceny platí ode dne nabytí účinnosti 
tohoto dodatku. 
 

6. Dosavadní příloha č. 5 Smlouvy – Přehled počtu nádob pro svoz odpadů, se nahrazuje 
novou přílohou, která je připojena k tomuto dodatku jako příloha č.2. Navýšení počtu 
nádob na KO je dodavatel povinen průběžně doplňovat podle požadavku města. 

 
7. Počty jednotlivých nádob jsou uvedeny v příloze č.2 
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3. Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění. 

 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv, nejdříve však dne  1.2. 2020 
 

3. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Česká Lípa usnesením č. 
166/2019 ze dne 27.11.2019. 
 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 
dvou vyhotoveních. 
 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy: 
Příloha č.1 – Ocenění služeb 
Příloha č.2 – Přehled počtu nádob pro svoz odpadů  
 

6. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku vč. Smlouvy a následujících 
dodatků, bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

7. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel, a to bez zbytečného odkladu po uzavření 
tohoto dodatku.   
 

8. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek. 

 
 
V České Lípě dne                                V České Lípě dne 
 
 
za objednatele:  za dodavatele: 
 
 
 
 
 
      Ing. Jitka Volfová v.r.                                               Ing. Michal Končel v.r. 
.............................................  .......................................... 
       Ing. Jitka Volfová        Ing. Michal Končel 
        starostka města            na základě plné moci 


