
fSAKO

Dodatek č.7
ke smlouvě o dílo ě.5l049046-zajíŠtĚní provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, 
tříděni, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území statutárního místa Brna

ze dne 30.9.2004
uzavřené mezi témito smluvními stranami:

Objednatel:

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské nám.l, 601 67 Bmo
1Č : 44992785
DIČ : CZ44992785
zastoupené primátorem Romanem Onderkou 
Jednáním jsou pověření:
- ve věcech smluvních Ing.Mártin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí 

Magistrátu města Brna
- vé vĚcecii technických Ing Josef Černý, vedoucí oddělení odpadového hospodářství a 

hydrogeologie Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna
Bankovní spojení: ABN AMRO Bank N.V,, íungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, pobočka 
Brno, Hilleho 6, 6Ó2 00 Bmo, číslo účtu ; 7510006658/5400
dále jen "objednatel"

Zhotovitel:

Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost (dále jen SAKO Bmo, a.s.) 
se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Bmo 

IČ: 60713470 
DIČ: CZ60713470
zastoupená předsedkyní představenstva Ing, Janou Drápalovou

a prvním místopředsedou představenstva MVDr. Vlastimilem Žďárskýra
Jednáním jsou pověření:
-■■É ředitel společností.
- ve věcech technických
- ve věcech smluvních:

ředitel divize Svoz 
ekonomický náměstek

... ....... obchodní náměstek
Báhkovnrspbjení KB Bmo-mčata, číslo účtu: 79033-621/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl B, vložka 137], 
dále jeři"zhotovitel'*

A
Objednatel a zhotovíte] se dohodli, že:

I. Článek II., písm, B) nově zní:

B) ZájiStění odvozu a využití nebo odstranění odpadů ze všech sběrných středisek 
odpadů města Brna a realizovaných sběrových dnů věetně provozování sběrných

I,



středisek Odpadu města Brna {dále SSO) uvedených v „Seznamu obsluhovaných 

sběrných středisek odpadů", který tvoři přílohu Č.5 této smlouvy.

2, Článek III, písm. A) hod 9) hově zní: -

9) zabezpečit náhradní svoz v případě náhlé technické nezpůsobilosti svozpvého vozidla 
nebo nésjízdnošti vozovky, a tó nejpozději následující den, pokud tomu nebrání 
zvláštní okoínosťi (zvláštními okolnostmi není závada na vozidle).

3. Článek líh, písm, $) se doplňuje;

5) přejímat do SSO odpad od fyzických a právnických osob a zajišťovat jeho vytřídění 
do příslušných kontejnerů,

6) udržovat čistotu na SSO á zabezpečit úklid odložených odpadů u SSQ,

7) vést průběžnou evidenci odpadů,

8) vybírat úhradu za odložení odpadů na SSO dle platného ceníku,

9) dle pokynů objednatele realizovat na SSO Činností spojeně se zpětným odběrem
elektrozařízení,

í 0) postupovat pflprovozování SSO v souladu & provozním řádem a pokyny objednatele,

11) předJožít vždy do 10-ti kalendářních dnů po skončení příslušného kalendářního 
měsíce soupis tržeb a evidencí odpadů z SSO naOŽP MMB,

12) výnosy Získané výběréju úhrady za odložení Odpadů ná SSO zasílat do 10-tí dnů 
po skončení příslušného kalendářního měsíce na ú,ě, 7510006682/5400, vedeného 

u ABN AMRO Bank,

13) dbát o majetek SSO způsobem řádného hospodáře, chránit jej před poškozením, 
ztrátou á zničením, zhotovitel je oprávněn a povinen provozovat a užívat SSO 

výhradně v souladu s touto smlouvou a k účelu, který z ní vyplývá,

14) průběžně zabezpečovat ná vlastní náklady běžnou údržbu SSO, včetně jeho vybavení 
a provádění potřebných oprav s ohledem ná zabezpečení a způsobu užívání SSO, 
Údržba a opravy na SSO nezahrnuje povinnost provádět na SSO stavební práce,

15) vykonávat svoji činnost osobně, V případě, že bude chtít používat k zabezpečení 
činností podle teto smlouvy třetí osoby, je povinen objednatelé s touto třetí osobou 

seznámit a vyžádat si jeho písemný souhlas ktomu, aby sní mohl uzavřít smlouvu. 
Pokud si zhotovitel nevyžádá předchozí souhlas ke vzniku smluvního vztahu či 
k použití třetí osoby, je povinen hradit veškeré škody, které činností třetí osoby 
vznikly a zároveň hradit náklady vznikle této třetí osobě.

4, Příloha ě,4,4 -ceník bude nahrazena přílohou č, 4.5^ceník.



II.
Ostatní ujednání smlouvy C, 51049046 ze dne 30.9.2004 uzavřené mezi objednatelem a 

zhotovitelem se nemění.

m
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 7 je projevem jejich svobodné a pravé vůle, 
není uzavřen v tísní, ani za nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.

Tento dodatek ě. 7 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno 

vyhotovení.

Tímto dodatkem <S. 7 se řídí smluvní vztahy od 1.1.2009. Dodatek nabývá platnosti dnem 
podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

rv.
Doložka

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou města Brna na schůzi Č.R5/100 konané dne 

17,3.2009,

V Brně dne " 6 'lit* 2009 V Brně dne 2 3 -03- 2009

Tng Jana. Drápalová 1
předsedkyně představenstva SAKO Brno, a.s.

Roman Onderka 

primátor

MVDr, Vlastimil Žďárský
1.místopředseda představenstva SAKO Brno, a.s.



Příloha ě , 4.6-ceník

v Kč

1. CENA 2A SBĚR A PŘEPRAVU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

PŘEPRAVA KO SBĚR KO CENA CELKEMČetnost áuúzLi
vc;s% DPH bez PPM | ví.9% DPHbe^DPH bez DPH v ů ;9%DPH

POPEtiWADOBYfip í i-:.

1 x týdha 632,564/4.66 617,27 156,00 172í32 699,49
axtýdnfl 919,12 1 034,34 108,00 i 72,22 1107,12 1 209,76

i fiBIjťl'3 X týdně 1 423,60 1 561,66 . 17?4,03166,00 172.23

1 xzaUdriŮ 237,28 256,64 7 " ;.Í»3QjB8moo 172,22 395.20
POPELNÁDOBVIIO | :.! '

1 x týdně Ů7S.00 958,11 223.45 1064,00 ■;206,00

2 x týdne 1 760,00 7 1 916,22 205,00 1- 963,00223,45

: W*& 205,00;, . ,:ŽŽ0,4P3 x týdně 2 842.001, ■ ,-y^3jjjŠpB2 637,00 •• -i
439,50 ~ 4^.061-x m  14 dnů 205,00 223.45 644,50

pCFEL-HÁpOBÝ 120;Í ó ■ - ‘V.1

1 •

958,26 . : : 1 044,501 x tydnů 210 PO 1 179,26 ., f ^262,12
1 916,62 2 teeroi 7 23Tjé22 x týdně ,2326,03216.00 2134,E2

3 X týdně 2 674,73 . . 3 133,61 2-18,00 3 032,7B :3ff7l,13237,62
. 52 2,2 E1XŠ»14 dnů ' ■■ mw479,13 216,00 937,02 087,13

ptOfeEtDijfAĎQBy 1481 i ::

1 368.33|; .,;,|Xj||l^252,00/ 274,66ixiýdnĚ 1 110,33 1 216,90
axlýďně 2433,90 2 464,682 232,66 252,00 274,68
3 x týdně 3346,99 3 660,40 252,00 .274,08, 3 600,09 ->s.
1x za 14 dnů 310,17 - ‘/‘v/^BjáíOĚ558,17 609,40 262,00 274,60

: *- - .'i '."í ťT i:f

383,001 x týdně 1 ms2 2 089,01 / ; ?jÍ9,4;g»2270,62

4178,01zxiýéttě ■ 1 36073 833,04 393,00 4 196,04
6 749.36 .8 297,023 x týdně 363,00 - 39M7| 6112,50

395,677<mqa4 X týdně B 350,03 368,00 0 029,00
xza 14 dnů ■ 395,67 1 321,26 :fm«Í7950,2B| 363,001 044,50
itiIjtrJHeRV i.joiij '■ ",

..r. ■

0790.40 íomAQ:Zfll4t321 x týdně 0 081,54 1 646,00

19 42^,80 : 11 íť^iast19163,0.7 1 848,00 . , 2 014,322 x týdně . 17 560,00 , il

20 371,20-r, aa 744,61 1 646,00 ,, - 2 ;0.14,32 28 219,20 , r3 x týdně
: 38326-14,v

1 840,00 2014,324 x týdně ■i: .35161,00 37 009,60
/ :.jjj^0Ó7,68| i2 01*32 45 000,00 -;4&?;&6o5 X týdně 43952,00 1 648,00
. ; 4,700,77 2 01*32 - 08*1*03lxzál4dnů 3243rZÓ4395,20 1 046,00

Svez odpadu mimů nádoby

objem i b#iDPH 7Í,9% DPH

-inii ^ 217,000 230,5
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PHIoha Ď. 4,5 - cenili
v Kč

2. CENA ZA ODSTRANĚNI ODPADU

Í2.13palFfelný b^zPPH M/IDU-DPH

2 046,50.4 720,00

Vfr.istfPPH2,2 Nwpflmslný bez DPH

Ufóanl ne nebo materiálová využili 

dis fcatabgouáhp £|ale céri.a z$ 1 limu
106,00-1 070,00 134,95-1 27 M0

3. CENA ZA SVOZ 1/ELKODBJEiWQVÝCH ODPADŮ

3,1 Psna svozu ta .ftorr; bez DPH vfrOKOPH vť,1Ó%QPH
valníkový vtiz Mercáte; 22,00 23,00

vafriikpvý vůz Mercedes vůzávaznlka 25,00 27,25 20,7*

vozy 3 nasnoaUrfo 3 hin 23j00 25,07

26,60myFrwonbgOdc 0 turt 24,00 26,10

vozy a rcsnoEfl.da 12 tun 34,00 37,05

pffýfla 5T5 FtunSfcv 0,01 10,71

3.2 Ceha naí^ítfJ^^ljy 1^d 

vektikový vůz Martiwfai ■ ______

i ••
■ - .1- Stó DpH-- -y#|0«DPH- vů.lB% |ÍpHv -'I-

21,00 22,00 24,69

valníkový vůz Mercedes yťjáwatnnta 30, OD 32,70

vosy b  Timroall dg 3 kin 50,00 64,50

eů.úO 00,05vozy i nosností dc B tun 00,4B

67,00 73.03 7mvozy e nosrtosM do 12 tun

18,75 20,44men|ptilaCn{ pcice.pn.iiflWádce i vykládce 10,3P

bez.ĎPH vč,9%DPH vé.ieýDPH^aOeflln^l kóňíeJníéu. vidin

VOK o objemu 5 a 7 mS 40,00 43,00 47,00

49,00 53,41 56,31VÚK a otjaiťm o e 10

VOKo oblému 14 lii1 64,00 06,05 6420

Cena za dopravu u typu aul zde neuvedených {smluvní dodavatelé zhotovitele) bude vyfaldumvána dře provdané 9 oifcDuhteeané snilotivy s 
límtoGub|oktom.

4, CENÍK PRACÍ SPOJENÝCH SE SBĚREM, ODSTRANĚNÍM A VYUŽJTÍIH SEPAROVANÉHO ODPADU

bez DPH yfoftppH vfcam-pPH4.1 pET LÁHVE ...i;
3660,CO 3 003,95Cena ze gvgz, separací a vyffldárf vft Qdtffay 1 luny

4,zsKí.b b^DPHr :yž^Dpříi;ve:iO%ĎPfí

Cene zs svoz, separaci a vyndáni ví. údržby 1 luny 3600,60 4142,00

bez DPH . víl.a^aPH vž.Í9?tpPJH4,3>APÍŘ|-

1 200,00 1 306,00Qsna za svoz, separaci e vyloděni v ě , údržby 1 tury

, hez bPH vě.ďftDPhf vfc.10% DPR4 A Hl-lNlK '
cara 1 rádoby na 1 rak 400,00pronájem a údržba nérfob 240 f 475,M

30,00cena za plastový pytel crine ze 1 ke 35,70

16,00 -cena ze dopravu vS-manlpulacs cena ze 1 km 10,04

bazŮPH vgjq*PPH -rt.lOWbPH45TETRAPACK

■ cghftijqWolwns 1 rak 400,00 476,00pronájem a údržbo nádob 2401
30,00cena za plastový pyle! oene za 1 ke

cena iň 1 kmcena za dopravu va.mjanfrulace 15,00

cena za 1 m3 760,00 692,60cena za lisování
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Příloha f. 4.5 * ceník

ť/ce
4.6 VYUŽITÍ fl pggfBAWÉMf OSTATNÍHO 5EPÁRÓ VÁNÉHO ODPADU imzPPH ví.19% DPH
Poprava 3 manlnulácá

Cana tile bodu C,3
Odstranění ioalltelniliD odpadu:
Ceno za 7 tunu i 720,00 3045,00
ĚbgMnĚnl neepairtalněhci odpadu:

Chladící a mrazící z e í Iz bt i I využili focfalranSnl) i luny
vyoai (odalraréní) 1 tuny.

4 560,00 5 830,50!
Elektronický ódpad SODŮ.OO 6S20,0Q
Pneumatiku:

Osobní, užlikoufr motocyWové odbij a využili 1 ks 13,00 14,36
Nákladní lehké od 17rS" ofa 7j50- 2Q'L vĚStně odběre vyuikl 11ra 40,06 47, H)
ŇáWadrf alfednl od 3,25-20* do 31.5/epR %2,'S. yfieirifi odběre využili 1 fe& 60,Ofl
NákJfldn! (šiká oď SfiSMOR 30 do 446^5 R 32,5 odběr a využili 1 ke 100,00 116,W
Zemědělské do 36 ’vť»í/ié odběr a využití 1 ks ■

áďbáir & využili 1 ha 
odběr a využití 1 ks

250,00
Zemiriěiakě do42l* yfelni 350,00 416*66
EM h pouze diagonální 000,00 714,00
Vzdufenlce osobni odběr a yyuijtl 1 ka

ddbflra využili i ke
ELqp_____

Uzduflnfcě nákladní 
Vadtihlce zerriĚcféiafcé

15430 17,06

ddběrevyuSItf 1 ks 10,00 17,56
Vložky íkrcužhyj____________________

PřfpfalHk za. osobní pneu vfaHnĚ disku
PHpIgtek za nákladní pneu vísíně dietou

odběr a,využití 1 ka 5,60

o*jbéť a vyufltf 1 ka 20,00 23, BO
odběr a využili 1 ks 100,06

. Ucelená dodávky osobních pneumatik

lájerfe dgďávky nákladních pneumatik

odběr g vyňatí 1 luny 1200,60 1426,00

Odběre využiji 1 tuny 1260,00 j 423,00
Ucelená dodávky zemédSíekfeh pneumalik Odběr S využili 1 lyny 2 976,003 500,00
Rozlita né pnaumaUky čdMf a využití 1 Umy

odběr a využili 1 tuny
3 500,00 2676,06

EM pneumatiky 2 600,00 3 570,00

Odstraněni iíBžůdniiélch afímáaj dle druhu odpadu ;
Odelnaranl spalitelného odpadu cena za 1 tunu 1 720,00 2 046,80
Uleženi na ákládca nebo meteri&fově využili

cenaza i lunu 105,00 ' 1076,00 124^6-1273^0| dlá hala íagovéhp plela oena ze 1 tunu

4J TEXTIL i. ■; bez DPH v; yč.iOy.DPH';
Cena za odstraněni nevyužitelného tťdiíu Spalováním cena za 1 lunu 1720,00 2040,00

OďsíranfSni nežádoucích DÍÍměBÍ díá druhu odpadu :
Odolranáníspaltolného odpadu
Uložení na sfdádce nébc materiálové využili 
dle kalekrgnváiia d-ísla cen a za 1 lunu

cenaza 1 tunu 1 720,00 2 040,80

cena za 1 tunu 106,60.1 070,00 124,06-1 273,30
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Příloíla č. 45 - ceník

v Kč
_ 6. CENA ZA OPERATIVNÍ EVIDENCI A VEDENÍ AGENDY ZA ROK

' E.írfljwfflUtf ri r obsluha systému gřp founisvozu '

- mzdová náklady yialná odvodů a rgjje
bez DPH ^1ÓftĎPH

680 000,00 1 142409,00
- technické próainadky jodlpfay techniky +■ maisrlát) zon oco,oo 235 000,00 

119 000,00
" režijní náklady f energie. mfalíiost. ležíe. aldr >

5.?, pídící software . ' .
100 DPD.CC

- odpisy Bdících software
235 000,00 
200 000,00 
124090,00

270 660,00
-elužfey spojené g útirtbqu NdlcJlio tytému_____________

-specifická laghnlcké preeltedKy (odpisy techniky + maleriélj 
M.: j»rayji!;emrbgti Yyntáhánf pohledávek 

- mzdové náklady vťe^aodwd^fSřá=^=^J,°^—

23B 090,90

142 500,00
' V'-! "v -

:k

69 00040 71400,00
- externí privnl slujhy

10 000,00 11 éoo.oo
•■.•;• .* r-

•; -.■ - •

.i ' . ■■

- saldokonto
35 000,00 41 000,09

■ rozbory, taný, pJWiledy a etefolJka
^éýlďenMPádob . _

- nhCanaké emtauvy. bytový družaty —

30 000,09 3S 700,00

220 000,00 261 900,00

- mzdové náklady včaini odvodů a režie
- bezplatní lalňfanril linka "

•_£

255 000,00 315360,00
60 000,00 56600,00

Í-:^dni lpJstfťHvoHecí)ofelcí! zař látání likvidace fiáJB1iAlnrťRLal.f^i^>

- mzdová náklady uče IrtB odvodů a řežte, mgledél, PHM
230000,0 273700,00

ŮinnoBt bude /akturováňa mtelčnS Ěégtkcu

27^00,00’ ,^00^.0

226 260.00 Kí 259 237,50 Kč

fl. CENA ZA OSgLUHLf SBĚRNÝCH STŘEDISEK ODPADŮ MĚSTA HRNA 

ffií qbjjutig BbĚiŤiýcIiJtfpdlejk adp^u - - ■ ; “

Cena za obšWiu Jédrtůho abimáho eltedlEka odhadu za mSafc ^3 g0

lyderinf provozní dobou v rozdílu: do 134 hodin v fkacovnl dny a SDUÉflSlů do 4 hudlr v dny pígmmíhp kUdu a v^na

Owie ze obsluhu jednoho sběmiéo altedMeadpadu zam&afc 27S0Ů00 ---------

_s íýtJwml provozní dotwu v rozsahu: nad 12 hodin v pracovní dny e snučasnft rad 4 hodiny v dny pracovního Uldu o volna

• bezDPHj vŽ.TM^
22134,00o

33 201,00

S(rénka4í4



1 Přífohe t.®

- r" . - - - __________________-------------------------------------- ----------------------------- _ ----------------- --------------- --------- H ,

SKtóm óbsltiftoísních sbžmýcfršířeilfóflh otipadíi
:■ ■■'■ í . :■ ■' ' '■ ■

provozní hodlný I Provozní Irčdlhy Provozní hodiny 
vprapovnf dny y sobotu v neďěl)

■i'

Název SSO

celkem za týden
0436DusikoVa
0433Okružní
04. .. 11Pražské ,
0433Cífóchbvská

L.
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