
Dodatek č. 16 ke Smlouvě o službách ze dne 22. 2. 2002 

 
Článek I. 

I. Smluvní strany 

 

Dodavatel  : Technické služby Jeseník a.s.                          

se sídlem : Otakara Březiny 168,790 01 Jeseník                              

reg. obchodním rejstříkem vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,vložka 1179 

zastoupené                        : Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, ředitel společnosti 

IČ                                      : 64610063 

DIČ                                   : CZ64610063 

bankovní spojení              : KB Jeseník 

číslo účtu                          : 22137841/0100 

(dále jen „dodavatel“ na straně druhé) 

 

                                                  a                         

 

Objednatel                        : Město Jeseník 

se sídlem                          : Masarykovo nám. 1/167, 790 27 Jeseník 

zastoupené                         : Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka 

oprávněn k jednání          : Ing. Regina Weiserová, vedoucí odboru životního prostředí 

IČ                                     : 00302724 

DIČ                                  : CZ00302724 

bankovní spojení             : KB Jeseník 

číslo účtu                            : 1520-841/0100                        

(dále jen „objednatel“ na straně druhé) 

 

dále též označovány společně jako smluvní strany této smlouvy uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, 

roku tento dodatek ke Smlouvě o službách dle režimu obchodního zákoníku. 

 

Předmětem dodatku je úprava čl. V. Cena služeb: 

 

Článek V. Cena služeb odst. 2.) a odst. 5.) se rozšiřují, a to takto:  

 

2.)  Cena za svoz a úpravu (dotřídění) separovaného odpadu (odděleně sbíraných složek komunálního 

odpadu) je smluvní a vychází z počtu shromažďovacích prostředků takto: 

  

 2.5 dorovnání ceny za dotřídění papíru 362,00 Kč/tuna 

        15 % DPH 54,30 Kč/tuna 

              celkem 416,30 Kč/tuna  

 

5.)  Cena za provozování sběrného dvora je smluvní a sjednává se takto: 

 

 5.2 výkon správce sběrného dvora              250,00 Kč/hod. 

        21 % DPH   52,50 Kč/hod. 

              celkem                                                                                                     302,50 Kč/hod. 

  

  



 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 5. 2020 slovy prvního pátý dva tisíce dvacet. 

 

Cena dle bodu 2.5 za svoz a úpravu (dotřídění) separovaného odpadu (odděleně sbíraných složek 

komunálního odpadu) stanovená na základě tohoto dodatku č. 16 bude objednateli fakturována pouze 

po časově omezené období, a to do konce kalendářního měsíce, v němž u dodavatele vzroste výkupní 

cena za papír nad 500 Kč/t bez DPH. 

 

 

V Jeseníku                 V Jeseníku  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………. ………………..……………. 

Město Jeseník  Technické služby Jeseník a.s. 

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová  Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček 

starostka města  ředitel společnosti 


