
rSAKO Dodatek č, 11
uzavřený v souladu se smlouvou o dUo e.51049D46-zaji3tění provozu systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 

na území statutárního města Brna ze dne 30,09.2004 a 
dodatku ě. 1 ze dne 08,12.2004 a 
dodatku č.2 ze dne 23.09.2005 a 

dodatku č.3 ze dne 21.02.2006 a 
dodatku £5.4 ze dne 18.09.2006 a 

dodatku č.5 ze dne 28,11.2008 a 

dodatku 5.6 ze dne 29.12.2008 a 

dodatku 5.7 ze dne 06.04.2009 a 
dodatku č.S ze dne 13.07.2009 a 

dodatku 5.9 ze dne 10.12.2009 a 

dodatku 6.10 ze dne 29.07,2010

Objednatel:

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské nám.l, 601 67 Brno
IČ ;44992785
DIČ: CZ44992785
zastoupené primátorem Bc. Romanem Qnderkou, MBA 
Jednáním jsou pověřeni :
- ve věcech smluvních Ing.Martin Vaněček, vedouc! Odboru životního prostředí 

Magistrátu města Bma .
- ve věcech technických Ing, Josef Černý, vedoucí oddělení odpadového hospodářství a 

hydrogeologie Odboru životního prostředí Magistrátu města Bma
Bankovní spojení: The Royal Bank of ScotlandN.V., Jungmannova 745/24, 11 i 21 Praha 1, 
pobočka Brno, Hilleho 6, 602 00 Brno, číslo účtu: 7510006682/5400

dále jen "objednatel"

Zhotovitel:

Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost (dále jen SAKO Brno, a.s.) 
se sídlem Jedovňická 2, 628 00 Bmo 
IČ: 60713470 
DIČ: CZ60713470
zastoupená předsedou představenstva MVDr. Vlastimilém Žďárským

a prvním místopředsedou představenstva JUDr. Robertem Kemdlem
Jednáním jsou pověřeni:

ředitel společnosti______
ípan ředitel divize Svoz
^H^B^HVekanomicky náměstek.

obchodní náměstek 

Bankovní spojem KB Bmo-město, číslo úětu: 79033-621/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Bs vložku 1371,

- ve věcech technických
- ve věcech smluvních:

dále jen zhotovitel"



Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smlouva o dilo ě.51049046-zajištění provozu 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu na území statutárního města Brna ze dne 30.09.2004 ve znění 
dodatků £. 1 až 10 se mění takto:

I.
1 „ Článek II., pfsm. C) nové zní:

C) Zajištěni provozu systému sběru, svozu a využití využitelných složek KO.

2. Článek III. písm. C) bod 1) navě zní:

1) zajistit provoz systému svozu využitelných složek KO (skla bílého a barevného, 
papíru, PET lahví, nápojových kartonů, hliníkových obalů od nápojů) a zjistit sběr, 
svoz a využití těchto složek,

3. Článek III. písm, C) bod 12) nově zní:

12) příjem z prodeje využitelných složek KO určených pro materiálové využití je 

příjmem objednatele,

4. Článek Ol. písm, C) bod 13) nově zní:

13) objednatel musí být pisenuiě informován o smluvních jednáních ve věcech předávání 
využitelných složek KO a vyhrazuje si právo účastí na těchto jednáních,

5. Článek III. písm. C) bod 14 nově zni:

14) objednatel je vlastníkem odpadů až do doby předání odpadů oprávněné osobě 
zabezpečující předúpravu odpadů, případně oprávněné osobě zabezpečující využití 
odpadů,

6. Příloha ÍS.4,8 - Ceník bude nahrazena přílohou č. 4.9 - Ceník ■

7, Příloha £.5,3 - Seznam obsluhovaných sběrných středisek odpadů bude nahrazena 

přílohou č. 5,4- Seznam obsluhovaných sběrných středisek odpadů.

Ů.

Ostatní ujednání smlouvy Č. 51049046 ze dne 30.09,2004 uzavřené mezi objednatelem a 

zhotovitelem se nemění.

m.
1. Smluvní strany prohla&yí, že dodatek £, II je projevem jejich svobodné a pravé vůle, 

není uzavřen v tísni, ani za nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.
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nichž každá strana obdrží2. Dodatek č, 11 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z 

jedno vyhotovení.

3. Dodatkem ě. 11 se ťídí smluvní vztahy následovní:
Příloha £. 4.9 Ceník nabývá účinnosti od 01.01,2011.
Příloha ě 5,4 Seznam obsluhovaných sběrných středisek odpadů nabývá účinnosti od 03.01,2011.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

/

/

5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

IV.
Doložku

Tento dodatek ke smlouvě by] schválen Radou města Bitiů na schůzi č. RÓ/012 konané 

dne 16.2.2011.

I4 -0Z“ ZliliV Brně dne U -03“ M V Brně dne

MVDr. Vlasti mil Žďárský
předseda představenstva SAKO Bmo, ns.

Bc. Roman Onderka, MBA 

primátor _________

JtIDr. Robert Kemdl
1 .místopředseda představenstva SAKO Bmo, a.s.
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