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■ i ,í Dodatek č, 10
'-VL %?’vřený v souiaťlu 3e smlouvou o dílo c.51049046-zajištění provozu systému 

. .^proraaíěďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 

, g in  na území statutárního města Brna ze dne 30,09.2004 a
' j/ dodatku č. 1 ze dne 08.12.2004 a

dodatku č,2 ze dne 23.03.2005 

dodatku č.3 ze dne 21.02,2006 a 

dodatku Č.4 ze dne 18,09.2006 a 

dodatku 6.5 m dne 28,11,2008 a 

dodatku Č,ó ze dne 29.12.2008 a 

dodatku ÍJ ze dne 06.04.2009 a 
dodatku 6.8 ze dne 13.07.2009 a 
dodatku č.9 ze dne 10.12.2009

/
/

a

Objednatel:

Statutární mĚsto Brno
se sídlem Dominikánské nám. 1,6Ó1 67 Bmo 
IČ:449927SJ 
DIČ; CZ44992785
zastoupené primátorem Bc. Romanem Ondeikou, MBA 
Jednáním jsou pověřeni:
- ve věcech smlumíchlng. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí 

Magistrátu města Brna
- ve věcech technických bag.Josef Černý, vedoucí oddělení odpadového hospodářství a 

hydrogeologie Odborn Životního prostředí Magistrátu města Brna
Bankovní spojení: The Royal Bank of Stotland N.V., Jungmannova 745/24,111 21 Praha 1, 
pobočka Brno, Hilleho 6,602 00 Bmo, číslo účtu : 7510006682/5400

dále jen "objednatel” ,

Zhotovitel:

Spalovna a komundlh! odpady Brno, akciová společnost (dále jen SAKO Brno, a.s.) 
se sídlem Jedovnická 2,628 00 Brno 
IČ: 60713470 
DIČ: CZ60713470

zastoupená předsedkyní představenstva Ing. Janou Drápalovou
a prvním místopředsedou představenstva MVDr. Vlastimilem Žďárským 

Jednáním jsou pověřeni:
ředitel společnosti

- ve věcech technických
- ve věcech smluvních: I

ředitel divize Svoz 
ekonomický náměstek

_________ obchodní náměstek
Bankovní spojení KB Bmo-mčsto, číslo účtu: 79033^621/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371,

dále jen "zhotovitel"

J



. a

ObjednáteJ a zhotovitel se dohodli, že smlouva o dílo č.5l049046-zaji£tění provozu systému 
shromažďováni, sbSnjj přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 

na území statutárního města Brna ze dne 30.09.2004 ve znění dodatků & 1 až 9 
takto;

i

se mění

I.
1. Příloha ě.4.7 - Ceník bude nahrazena přílohou č, 4,8 - Ceník
2. moha £,5.2 - Seznam obsluhovaných sběrných středisek odpadů bude nahrazena 

polohou c, 53 - Seznam obsluhovaných sběrných středisek odpadů.

n.
Ostatní ujednání smlouvy Č. 51049046 ze dne 30.09.2004 uzavřené mezi objednatelem 
zhotovitelem se nemění.

a

m.
L Smluvní strany prohlašují, že dodatek ě. 10 je projevem jejich svobodné a pravé vůle, 

není uzavřen v tísni, ani za nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran,

2, Dodatek £. 10 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 
jedno vyhotoveni,

3, Dodatkem t. 10 se řídí smluvní vztahy následovně:
Příloha c. 4.8 Ceník nabývá účinností od 26,04,2010.
Příloha č. 53 Seznam obsahovaných sběrných středisek odpadů nabývá ůíinnasti od 01.07.2010.

4, Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami,

5, Ostatní ujednám, smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

IV.
Doložka

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou města Brna na schůzi £, R5/151 konané 
dne 29.06,2010.

V Brně dne 2 9 -07“ 2010 V Brní dne

Bc. Roman Gnderka, MBA 
primátor

íngJáha Drápalová
předsedkyně představenstva SAKO Brno, a.s.

MVDr.VJaštiinil Žďárský .
1.místopředseda představenstva SAKO Brno, a s.
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Pffíoha č* 4.S - Ceník

v Kč

1. CENA ZA SBĚR A PŘEPRAVU KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZA ROK ___________________

474,56 753,00
mmmmmmmm10RO.:!NAElgB^:6gtF,g:^

1 x týdně. 832,53
2 x týdně 155,00 1 107,12949,12
3 x týdně 1 561,68,1 423,60 158,00
1 iťza 14 dnů 395,28158,00237,23

»MMia
1m  týdně 205,00 1 034,00579,00
'2-x třdné 1 B63,00|1 758,00 205,00
3 x týdně 2 637,00 205,00 2 842,00
1xza14dnú 205,00! 644,50439,50

1 x týdně 1175,26218,00958,28
2 x týdně 2 134,52210,00Ť 916,52

218,00 3 092,783 x týdně 2 574,78
1 X2at4i*iLi 607,13479,13 218,00

ffil
l* týdně ■ 252,00 1 368,331 116,33
2'x;^ďhě\ / 2 232,66 252,00 2 404,66
3x1ftlbé 3 340,99 252,00 3600,90
1.-XZa.14’dhů 810,17559,17 252,00
*

1xTýdňa 383,00 2 279,521 916,52
2j»;gdKf '••■'•=:, 363,00 4106,043 633,04
3 x týdně • 6112,555 749,50 363,00
4xtydné 7 665,08 363,00 8 029,08

1 321T26xzal4ďnfl ^ 950,20 063,00

tx týdně m 039,401848,008 790,40
1 648,00 10428,002 x týdně 17 500,60,

28 210,203 x týdně 26 371,20 1 B4B,a0|
4 x týdně 1 848,00 37 009,0035 161,60
SVtýdně , ,

fl xza 14 dnů
45 600,0043 952,00 1 H4B,0a

1 043,00 B 243,294 3B5.20,
Svaz odpadu mtnto náďoi

217,00
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Jf Příloha í, 4.a - Čuník

2, CENA ZA ODSTRANĚNÍ ODPADU v Kč

p
n 05M°Cena za 1 Junu.

io í,o o-i 070,00UJožaní na Skládce nebo materiálové využili 

dfe katalogového čísla cena za 1 tunu

3, CENA ZA SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

mm wm?
22J00valníkový vfe Mercedes
25,00valníkový vůz Mercedes vč-závoznika
23,00vozy a nos ruští do 3 tun
24,00vozy s nosnosti do 0 tun
34,00vozy s nosnosti do 12 tun
9,00pffvée STS Frunéfov

21,00valníkový vůz Mercedes

valníkový vůz Mercedes vč.závozníka

50,00vozy s nosností do 3 tun
ES, 00vazy a nosností do S lun

67,00vozy s ndanosti do 12 tun

1B.76maniprJačnj práce př nakládce i vykládce

ngpSf

40.00

49.00
VOK a objemu 3 s 7 m3

VDK o objem u 9 a 10 ma
£4,00VOKoobjamu 14 ms

Cana za dopravu u typu aut zde neuvedených (smluvní dodavatelé zhotovitele) bude vyfakturována dle prověřené a odsouhlasené 
smlouvy a tímto subjektem,-

4. CENÍK PRACÍ SPOJENÝCH SE SBĚREM, ODSTRANĚNÍM A VÝUŽJTÍM SEPAROVANÉHO ODPADU ,

3 955,001 

45 327,00

Cena za svoz. separaci a vylřídě ní vč. údržby 1 tuny ________________________________ ^

Cana za s v d z , separaci a vytřídění vč. údržby 1 tony - nádoby umístěná v nemovitostech [objem 24C lt-)

rm0V,mm 3 aoo,oo|
Cena za svoz, separaci a vytřídění vč. údržby 1 tuny

1 200,00]

22097,001
Cenu za svoz, se porad a vytřídění ví, údržby 1 tuny _________________ ______________ ___________

Céna za avoz, separaci a vytřídění vč. údržby 1 tuny - nádoby umístěné v nemovitostech (objem 240 H.)

m mžmmm íiz&ČZ:
400,00cena 1 nádoby ra 1 rokpronájem a údržba rědob 240 lt.
30.00cana za 1 Sescena za plastový pytel
16,110cena za dopravu vĚ.manipulacě cena za 1 km

isajvji "US
400,00cena 1 nádoby na 1 rokpronájem a údržba nádob 240 Jt

30JOOcena za 1 kscena za plastový pytel
16,00cena ze dopravu vÍLrnanípulace cena za 1 km

760,00
cena z® 1 m3cena za lisováni
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Příloha č. 4,8 - Ceník
v Kč

Doprava a manipulace
dle bodu ě .3

Cena

Odstranění spalitelného odpadu:
S50,00

Cena za 1 tunu

Odstranění naspal i tejného odpadu:
4 950,00využiti [odstranění) 1 tuny 

využití (odstranili Q 1 luny
Chladící a mrazící zařízeni

S 000,00
Elektronický odpad

Pneumatiky i
12,00odběr a využiti 1 ks 

odběr a využití 1 ks
Oaobnf, užitkové, motocyklové

40.00Nákladní lehké od 17,5" do 7.50-20" včetně
Nákladní stfeďnf od fl.ag-ao11 do 316/SQR 22,5 v£

Nákladní lěžké od 36SHB0R 20 do 44E/A5 R 2lT

80,00odběr a využiti 1 ks
100,00odběr a využití 1 ks 

odběr a využití 1 ks 
odběr a využiti 1 ks

250,00
Zemědělské do 36ir včetně

350,00
Zemědělské do 42" věslné

600,00odběr a využili 1 k$EM- pouze diagonální
5,00odběr a využili 1 ksVzdušnice osobní

odběr a vyuM 1 ksVzduíntaé nákladní
odběr a využití 1 ksVzdušnice zemědělské

5,00odběr a využiti 1 ksVložky (kroužky)___________________________ _

Příplatek za osobní pneu včetně disku_________

Příplatek za nákladní pneu včetně disku ______

Ucelené dodávky osobních pneumatik 

Upálené dodávky nákladních pneumatik______

Ucelené dodávky zemědělských pneumatik

odběr a využití 1 ks 

odběr a využiti 1 ks 100,00
1200,00odběr a využití 1 luny 

^ odběr a využití 1 tuny - 

odběr a využiti 1 tuny 
odběr a využiti 1 luny 

odběr a využití 1 tuny

4-200,00

2500,00

2 500,00
Roztrhaně pneu matiky

3 000,00
EM pneumatiky

Odstranění nežádoucích příměsí dle druhu odpadu,:
050,00cena za 1 tunuOdstranění spalitelného odpadu

Utažení na skládce nebo materiálové využití 105,00-1 070,00raná za 1 tunu
dle Katalogového Cfaia cena za 1 tunu

i
850,00cena za 1 tanuCena za odstraň Sni ne využitelného textilu

Odstranění nežádoucích příměsí dle druhu odpadlLÍ
850,00cena za 1 tuhuOdstraněni spalitelného odpadu__________

Uloženi na skládce nebo materiálové využiti 

dle katalogového čísla cena za 1 tunu

105,00-1 070,00cena z b  1 lunu
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f.
PříJoha ř, 4,3 - Ceník

vKč
5- CENA ZA OPERATIVNÍ EVIDENCÍ A VEDENÍ AGENDY ZA ROKi,

umní
960 000,00^ígcíinické prostfedky (odpisy techniky + materiál} 

^neíijtif náklady (energie, mislnošt. režie. aíd,) 200 000,00

100 000.00=í

- Odpisy fldfcídi software■I
,í 235 000,00- alužby spájené s údržbou Adíciho systému

- specifické technická prostředky (odpisy techniky + ma Seriál)
j 200 000,00

120 000,00,sggKBfiaai* m
-mzdové náklady včetněodvodů a režie 
-externí právní služby ' 60 000,00

10 OOPrOQ,
I9J

- saldokonto

35 000,001-rozbory, cany, přehledy a statistika ,
30 000,001

£
| - občanské smlouvy, bytová družstva

220 000,00,

H náklady včetně odvodů a mžíš
265 000,00 

50 000,00
-b^íslnátůleíonní linka

lwn^ÍPW*iaPS«BBBr
I -mzdové náklady v&triě odvodů

aj^řs, materiál. PHM
230 000,0

mzMm
Činnost bude fakturována měsíčně částkou

226 250,00 KČ
g^ENA ZA OBSLUHU SBĚRNÝCH STŘEDISEK ODPADU MĚSTA BRNA

Conaz^ obsluhu Jednoho sběrného sffedfefca odpadu typu A za město 

s týdenní provozní dobou v rozsahu:

11 hodin v pracovní dny a současně 4 hodiny v dny pracovníh

18 600,00

. L ------------- - . u klidu a volna.
Cena za obshihu jednoho sběrného slrédiska odpadu typu B z3 město 
s týdenní průvozní dobou v rozsahu; 27 900,00

maximálně 40 hodin z toho maximálně fl hudín v dny pracovního kftiJu a volna 
Cena za obsluhu jednoho sběrného stfediska odpadu typu 

a týdenní provozní dobou v rozsahu;

maximálně 40 hodin z toho maximálně 3 hodin v dny pracovního klkto 

Jggtog administrace živnostenského odpadu.
Csna^osluhu jednoho sběrného střediska odpadu typu D za měsíc

s týdenní provozní dobou v rozsahu: 
nad 37 hodin a 

a současná nad 9 hodin a

61 000,00

a volna

36 760,00

do 40 hodin {včetně} v pracovní dny

______ggj* hocfin (včatoĚ) v dny pracovního klidu a volna.
Cena za obsíuhu jednoho sbérnéf^Sďteka odpadu typu E za mě~------ —

s týdenní provozní dobou y rozsahu:

do 40 hodin (včetně) v pracovní dny 
a současně nad 9 hodin a do 14 hodin (včetně) v dny pracovního Jdídu a voJha 

vtotoá administrace živnostenského odpadu.

68 750,00

nad 37 hodin a
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/ Příloha č. 6-3

/

7

®Jg§g; Jggjfg MĚS^gf;7Ná#^a®v7
v -I ;■' ?•r-- • • ':-:'í?T'

celkem provozních hodin za týden

0411AAdamovská
0411ABlatouchová
o436Břl ŽŮrKŮ B
0436BDusíková
7740DHapalova
7740DHúskova
0A36BJana Svobody
0A36BKošulícova
0436BKSÍrova
0436BMírová
D436BOblá
0A36BOkružní
0630BPBEtviny
0436BPlynárenská

Pražská
04366
0436BRysova
04365SlamĚníkova
0436ÚtĚchovská B
0436Vaňkovo náměstí B
0436BVeveří
0436BVídeňská
o832BZámecká
0436BžabátíTiská

Fok & Viilímace
podle úrtřúťHtJ kuEhy Otiboiu GVLHZ MMP 
ledu tiptatftá - ííi jsťílf/i opk/knpi^

úbsahujJcJ.
souhlasí dwstovnE s předJc^nou Jlstín^i, z flíi byIft 
pofizeiiía b  lalc Trslinajc
- pmůpjsélil

- pyjlěmii ťldtiaaMB6u4isř«oii
-OpfetuBBabu kapii paFtaoBDL b o  spisu 
■ stsjjwptsem. \J 
[)h sáhujícím.....,Z_.....

------  ¥* & fa/o

£ blí4U

■Lenaa^nffva 
jméno a příjmí;ni mfeřující osobyjuan

která vidiinaei, legalizaci provedlaStránka 1 * 1V Hra; dne




