
DODATEK ČÍSLO: 1 

KE SMLOUVĚ ZE DNE 31. 3. 2016  

ZAJIŠTĚNÍ SVOZU A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU 

u z a v ř e n ý    m e z i : 

P R O V O Z C E M : O B J E D N A T E L E M : 

 

Technické služby města Chomutova, 

příspěvková organizace 

náměstí 1.máje 89, 430 01  Chomutov 

IČO: 00079065                DIČ: CZ00079065 

Zastoupené ředitelem  

                      Ing. Zbyňkem  K o b l í ž k e m 

Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech 

Republic, a.s. 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX 

Telefon:XXXXXXXXX, XXX,   

e-mail:XXXXXXXXXXXXX 

Příspěvková organizace je zapsána 

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr., vložce 

číslo 630. 

 

Vězeňská služba České republiky 

Praha 4, Nusle, Soudní 1672/1a 

Organizační jednotka Věznice Všehrdy 

Zastoupená na základě pověření generálního 

ředitele VS ČR ze dne 22.8.2018 pod č. j. VS-

105204-19/ČJ-2016-800010-SP vrchním radou 

plk. Mgr. Alexandrem Vidlákem, ředitelem 

Věznice Všehrdy 

Věznice Všehrdy č. p. 26, 430 01 Chomutov 

IČO: 00212423 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 

 

 

      

I. 

V návaznosti na růst cen vstupu se s účinností od 2. 4. 2020 mění výše celkové ceny za zajištění 

svozu a odstranění odpadu. Z uvedeného vyplývá změna smlouvy v článku V. CENA, kdy se tento 

článek mění takto: 

„V. 

CENOVÉ PODMÍNKY 

Cena za užívání sběrných nádob na shromažďování odpadů (papíru, skla, plastů) a za zajištění sběru, 

přepravy, třídění a využívání uvedených odpadů je účtována dle platného ceníku:  

 

Ceny za užívání sběrných nádob na shromažďování odpadu a zajištění sběru, přepravy, 

třídění a využívání odpadů – papíru, skla a plastů: 

Pořadové 

číslo 
Cenová doložka 

Objem 

nádoby: 

Jednotková 

cena za: 

Výše jednotkové ceny  

bez DPH: 

1. 

Užívání sběrných nádob na 

shromažďování odpadů 

za 1 kus odpadové nádoby 

1 100 

litrů 
1 rok 816,00 Kč 

2. 

Zajištění sběru, přepravy, 

třídění a využívání odpadů - za 

jeden svoz v obci 

Plasty 1 svoz 220,00 Kč 

3. 
Zajištění materiálového využití 

odpadu 
Plasty 1 svoz 60,00 Kč 

 

     V případě, že v průběhu smluvního období dojde ke změně počtu nádob na odpad, promítne se 

toto časově i do propočtu celkové ceny za sjednanou službu. Objednatel je povinen jakoukoliv změnu 

nádob hlásit provozci. V opačném případě bude toto bráno jako porušení smluvních podmínek. 

     Pokud nebude objednatel s návrhem cenové úpravy souhlasit, sdělí toto provozci písemně do 10 - 

ti dnů od obdržení cenové úpravy. V takovém případě má provozce právo od smlouvy odstoupit  

ke dni změny ceny, což oznámí písemně objednateli s provedením vyúčtování provedených výkonů. 



     Pokud objednatel po sdělení cenové změny tuto písemně neodmítne do 10 - ti dnů ode dne 

oznámení, má se zato, že se změnou ceny souhlasí.“ 

 

II. 

Dále došlo ke změně článku VIII. POVINNOSTI PROVOZCE, kdy se doplňuje nový odst. 3, který 

zní: 

 

„3.     Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv (zákon o registru smluv) všechny případné dohody, kterými se smlouva doplňuje, 

mění, nahrazuje nebo ruší, včetně smlouvy samotné, a to prostřednictvím registru smluv. 

Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu 

smlouvy a metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. 

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnost 

smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv.“ 

 

III. 

Smluvní strany se dále dohodly na změně článku IX. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, odst. 1, který 

nově zní: 

 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 4 let, tj. od 2. 4. 2020 do 2. 4. 2024. 

 

IV. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

 

 

V Chomutově dne:  19. 3. 2020                                       Ve Všehrdech dne: 1. 4. 2020 

 
Z a   p r o v o z c e: 

 

 

 

 

 

Technické služby města Chomutova, 

příspěvková organizace 

Ing. Zbyněk  Koblížek 

ředitel 

Z a   o b j e d n a t e l e: 

 

 

 

 

 

  Vrchní rada   

        plk. Mgr. Alexandr Vidlák 

          ředitel Věznice Všehrdy 

 
 


