
rSAKO
Dodatek 2,13

uzavřený v souladu se smlouvou ó dilo č.5104904<5-zujÍBtění provozů systému 
sliromažďováni, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováni komunálního odpadu 

na území statutárního města Brna ze dne 30.09,2004 a 
dodatku ě, 1 ze dne OS. 12.2004 a 
dodatku ě.2 ze dne 23.09,2005 a 
dodatku č,3 ze dně 21.02,2006 a 
dodatku č,4zedne 18.09.2006 a 

dodatku č.5 ze dne 28; 11,2008 a 
dodatku č,6.ze dne 29,12,2008 a 

dodatku č,7 ze dtte 06,04.2009 a 
dodatku č.,8 ze dne 13.07,2009 a 
dodatku Ě.9 ze dně 10.12.2009 a 

dodatku o.10 Ze drie 29.07.2010 a 

dodatku č, 11 ze dne 14,03,2011 a 
dodatku i. 12 ze dne 12,01.2012

Objednatel:

Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské nám.l, 601 67 Bmo
IČ: 449927É5 ,
DIČ: CZ44992785
zastoupené primátorem Bc, Romanem Ojrderkou, MBA 

Jednáním jsou pověření:
- ve VĚcech smluvních; kig. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí 

Magistrátu města Brna
- ve věcech technických: Ing, Josef Černý, vedoucí odděleni odpadového hospodářství a

hydrogeologie Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna
Bankovní spojeni: The Řoyal Bank of Scotland N,V,P Jungniannova 745/24, lil 21 Praha 1, 
pobočka Brno, HiUeho 6,602 00 Bmo, číslo účtu: 7510006682/5400 

dálejm "objednatel11

Zhotovitel:

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

IČ: 60713470
DIČ: CZ60713470
zastoupená předsedou představenstva MVDt VlasthniJein Žďárským

a prvním místopředsedou představenstva JUDr, Robertem Keradlem

ředitel akciové společnosti
ředitel divize Svoz

IB.^P^^fl^konomícký náměstek 

obchodní náměstek 

Bankovní spojení KB Bmo-město, Číslo účtu: 79033^621/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl B, vložka 1371,

Jednáním jsou pověřeni:

- ve věcech technických: 
■ ve věcech smluvních:

dále jen "zhotovitel"
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r Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smlouva o dílo E,5Í049Q46-zajištění provozu 
systému shromažďováni, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováni 
komunálního odpadu na území statutárního místa Brna ze dno 30.09.2004 ve znění 
dodatků í. 1 až 12 se mění takto!

I,

Článek II, Před mít smlouvy, písmeno F,):

Text „Zastupováni statutárního místa Brna ve v ě c í výkonu práv a povinností ve smyslu 
ustanovení § lů odst. 1, pism. a-h, j, 1 a odst, 4, § 38 odsi. 6 a § 39 odst. 1, 2, 5 a 10 zákona 

o odpadech a vyhlášky o odpadech a ve věcech zajištěni provozu systému" se nahrazuje 

textem „Zastupování statutárního tnSsta Bma ve věci výkonu práv a povinntwti ve smyslu 
ustánovéní § 16 odst. 1, pfem. j, I a odst. 4, § 38 odst. 6 a § 39 odst. 1, 2, 6 a 11 zákona 
o odpadech a ve věcech zajiěténi provozu systému''.

II.
Článek II. Předmět smlouvy sc dobrňu je o nová ustanoveni:

G) Zajištěni odvozu a využití nebo odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu 
(nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném 

v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo Více 

nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech) Ze sběrných 
středisek odpadů statutárního města Bma (seznam sběrných středisek odpadů je uveden 
v příloze č.7 smlouvy)

H) Zabezpečení informačního systému

m.
Článek III. Povinnosti zhotovitele, písmeno C

• Bod 10) se iiahrazígé íe x lem;
„vést samostatné evidenci sběrných nádob na využitelné složky KO ve vlastnictví 

zhotovitele a samostatné evidenci sběrných nádob na využitelné složky KO zapůjčených 
od objednatele, a to dle druhu odpadu, velikosti nádob, intervalu svozu a umístění 
na území statutárního města Bma a tuto poskytovat objednatel i"

• Nově se doplňuje bod 17) ,
„protokolárně přěvzíi od objednatele sběrné nádoby na využitelné složky KO zapůjčené 
objednatelem"

• Nově se doplňme bod 18)
„neprodleně písemně ohlásit objednateli poSkození, odcizeni či shoření sběrných nádob 
na využitelné sjpžky KO zapůjčených objednatelem"

• Nově se doplňuje bod 19)
„1 x ročně provést inventarizaci sběrných nádob na vyuŽitelhé složky KO zapůjčénýéh 

objednatelem, a to v termínů nejpozdějí do 3Ó kalendářních dnů od pkenmé výzvv 
objednatelé"

• Nově se doplňuje bod 20)
„zajišťovat opravy a údržbu sběrných nádob na využitelné složky KO zapůjčených 
od objednatele"
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r IV.
CJ&nekin. Povinností zhotovitele. písmeno B

B) V rámci zajišťováni činnosti uvedená v Článku II. pl-tm. H\ ji* flinto ví tel povinen:
* No v ě  né doplňuj e bod 16)

„protokolární ptevzit od objednatele ahromažďovací prostředky ha nebezpečné odpady 
zapůjčené objednatelem"

* Noví s b  doplňuje bod 17)
„neprodlené oznámit objednateli jakékoliv poSkození šhromažďovacích prostředků 
na nebezpečné odpad/1

• Nově se doplňuj é bod 18)
„zajišťovat opravy a údrabu shromažďovacích prostředků na nebezpečné odpady 
zapůjčených od objednatele"

• NovĚ se doplňuj é bod 19)
„shromažďovat! prostředky na odpady označit způsobem stanoveným zákonem 
o odpadech"

* Nově se doplňuje bod 20)
„zpracovat identifikační listy nebezpečných odpadů a místa nakládání s nebezpečnými 
odpady těmito lišty vybavit" '

• No vě se doplňuj e b od 21)
„zpracovat základní popisy odpadů, se kterými je ve sběrném středisku odpadů 
nakládáno" '

V,

Článek 11L Povinnosti zhotovitele se doplňuje písmeno G1

G) V rámci zajišťování činnosti uvedené v Článku H. p!sm. fíh

Zhotovitel ie povinen: . ,

1) odebírat nebezpečné odp ady dle přílohy č .6 smlouvy,

2) realizovat sběr nebezpečného odpadu zařízením - vozidlem, které bude mit Krajským 

úřadem Jihomoravského kraje udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru odpadů 
(mobilní zařízení ke sběru odpadů),

3) zajistit nejpozději do 24 hodin od telefonické výzvy objednatele nebo obsluhy sběrného 

střediska odpadů odvoz nebezpečného odpadu. Do této lhflty se nezapočítávají soboty, 
neděle a státem uznané svitky, ,

4) pokud nebude možné realizovat vývoz nebezpečného odpadu z důvodu omezení vjezdu 
na sběrné středisko odpadů, oapř. z důvodu stavebních nebo výkopových prácí, 
nesjízdnosti vozovky hěbo dopravního omezení vjezdu, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel objednateli nejpozději následující pracovní deft do konce pracovní dpby 
objednatele a dohodné náhradní termín a způsob vývozu,

5) Ve svých interních dokladech vyznačit den a hodinu přijeti Výzvy objednatele nebo 
obsluhy sběrného střediska odpadů,

ů) ve svých interních dokladech vyznačit den á hodinu skutečného provedení jednané 
služby,

7) v rámci každé přejímky odpadů zajistit:
- zatřídění odpadů v souladu s Katalogem odpadů
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f ' vážení odpadů na certífikovaném vážním systému umístěném 
' za účasti obsluhy sběrného střediska odpadů
' Tm XTT T rt0k0lU 5 tĚinib W - datum převzetí

odpadů, místo přejímky, katalogové Číslo a název druhu odpadu, množství
Ů Převzatých odpadů v kg na dvě desetinná místa, podpis obsluhy 

sběrného střediska odpadu a podpis obsluhy svodového vozidla,

8) na vyžádání objednatele kdykoliv předložit:
" originály předávacích pro tokolú
" dokkd o cSiS ”^ezpe&i:řch odPadech odebraných dle této smlouvy

9) zpracovat za každý kalendáftil m&rfc evidencí odebraného nebezpečného odpadu 

a uvcdeplm celkového množství jednotlivých druhů odpadů odebraných na jednotlivých 
sběrných střediscích odpadů. Součásti evidence bude kopie přXucichTS

doWa^r bUd° I,red 0ŽenB v tlMné 1 elektronické íbrmS a bude přílohou Mového

na svozovém vozidle

10} předkládat objednateli pravdivé, úplné a správná informace,

II) umožnit objednateli kontrolu přej taky odpadů ni, sběrných střediscích odpadů.

Zhotovitel se zavazejit:

1) Průběžní a důsledně kontrolovat kvalitu vlaslntéh služeb,

2) být vlaslníkemnebezpečnébo odpadu vmomeutí jeho naloženi ua vozidlo a vyznačit 
zbSíTfa /' nebezpečného odpadu jako odesilatele nebezpečného 2dp*lu 

stfSoíďpIdů,'’™34™ miSta nal0Ž™í "ebczpečňého odpadu konkrétní sbéraé

3) oznámit objettaateli veSkeré kontroly provedené u zhotovitele orgány stárni správy 

v odpadovém hospodářství nebo i v jiných oblastech právní ochrany ŽP souvisdfcfch

ss isya ss ssr &rr úsrsh
4) předat kopie rozhodnutí o uložených sankcích objednateli,

5) oznámit neprodleně objednateli odebrání oprávnění k převzetí 
v příloze 6M smlouvy. odpadů uvedených

Zhotovitel nrtpnvfrijj*

^ a  AUdp ^ůsobíJ4 k Povozu na pozemních komunikacích dl
právních předpisů CR po celou dobu trvání smlouvy

** SB
lle příslušných

VI,
Článek III. Povinnosti zhptovttele.se dopiti ule DÍem 51pnn

^ VJmci Zjišťováni ěínhpštj uvedené V Bánící II. písm m te zhotovitel nnuínen-

I) poskytovat potřebné statistiky a evidence dle požadavků statutárního města Brna,
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r 2) vést průběžné evidence odpadů v rozsahu povinnosti statutárního města Brna jako 
původce odpadů, ajáko oprávněné osoby,

3) zpracovat podklady pro roční hlášeni o produkcí a způsobech nakládání s odpady 
statutárního města Brna, se kterými zhotovitel nakládá v souladu s touto smlouvou,

4) zpracovat evidenčních listy přepravy nebezpečných odpadů, pokud potřeba jejich 
zpracování z předmětu této smlouvy vyplývá,

5) zákonné evidence a podklady pro zákonná hlcení předávat objednateli v podobě 

písemné a elektronické, a to ve stanoveném datovém formátu, a to vždy nejméně 
15 kalendářních dnů před Ihůtou stanovenou právním předpisem.

m
Článek V, Povinnosti objednatele doplňuje o tyto ustanovení:EQ

1) .předat zhotoviteli aktualizovaný seznam sběrných středisek odpadů na následující rok
vždy do 3 í .prosince předcházejícího roku" ,

. . \ '
2) „v případě, že dojde ke změně počtu sběrných středisek odpadů v průběhu kalendářního

roku, oznámí objednatel zhotoviteli tuto skutečnost písemně nejméně 15 kalendářních 
dni před touto změnou'- ,

vin.
Článek VII. Úhrada zn poskytování služeb se doplňuje o toto ustanovení:

„Cena za odebírání odpadů dle přílohy č.6 bude účtována ye výši 2$,- Kč za každý kilogram 
nebezpečného odpadu, který zhotovitel odebral v souladu s touto smlouvou "

IX.
Článek Vin Sankční atednání

* Bod í) se nahrazuj e textem;
„PoruŠí-li zhotovitel jednotlivá ustanovení obecně závazných právních předpisů á dále 

povinností spočfvípícl v dodržování pravidelného sběru a svozu KO dle této smlouvy 

nebo neprovede odvoz nebezpečného odpadu dle článku m, písra. G) qdst. 3 této 
smlouvy, je povinen objednateli ^platit smluvní pokutu do výše max. 100.000,- Kč za 
každé porušení",

■ Doplihy e se hod 2)
„porušMi zhotovitel jinou povinnost stanovenou touto smlouvou, může objednatel 
vyměřit zhotoviteli smluvní peku tu do výše mas. 20.000,- KČ za každé porušení"

* Doplňuje se bod 3)
„zaplacením pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé 
porušením povinnosti zhotovitele",

* Doplňuje se bod 4)
^smluvní pokutuje splatná do 14 dnů po obdržení výzvy kjejímu zaplacení".

X.

Příloha č.5.4 - Seznam obsluhovaných sběrných středisek odpadů bude nahrazena Přílohou 
č. 5,5 - Seznam obsluhovaných sběrných středisek odpadů.
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r Doplňuje se Příloha č,6 - Seznam odebíraných nebezpečných odpadů
Doplňuje se Příloha č,7 - Seznam sběrných středisek odpadů, ze kterých jsou odebírány 
odpady dle přílohy č,6

XI,

Ostatní ujednání smlouvy č. 51049046 ze dne 30,09.2004 uzavřeni mezi objednatel 
zhotovitelem ee nemění.

em a

xn.
1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek t, 13 je projevem jejich svobodné a pravé vůle, 

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

2. Dodatek Č. 13 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotoveni.

3. Dodatek nabývá platností dnem podpisu oběma ^mluvními stranami,

4. Právními vztahy vyplývajícími z tohoto dodatku se smluvní strany řídí od 16,04,2012.

5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platností,

XIIL

Doložka

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou města Brna na schůzi Č.R6/0Ó2 konané 
dne IB,04,2012.

2 6 -04- 21
V Brně dne 17 -05' 2012 V Brně dne

Bc, Roman Onderica, MBA 
primátor

MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva SAKO Brno, a.s.

JUDryfeobert Kemdl
Ijníáíopředseda představenstva SAKO Brno, a.s.
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příloha e.s.5

m&
••'■ .." .-'■ "■ '■v\ ^y-mi

:Qdj>^;#;&níK^

^Í.V-. .....................
^Wrn^lio střeďlík*:

v^dd^d^l^fkú]

:v;ř : "i.
1 ••■•.■vv: i;-

;■&?,&■;!: ■

• -v • ,-.

:V^V;;V^^éy;r: ?
:;

■• ■’. <i
-1. v-«-:m \ ! !■■■>

•• • -s-

Adamovakd I. Pláetky J.

Atriová JI. Plynárenské II.

Bieblova itr. Pod Kopcem II.

Bří ŽŮrfců II. Pražská II.

Dusíková JI. Rysova II.

Hapabva lir. Sladovnická U.

Húekova III. Sochorova ir.

Pafmonové NI. Točná II.

ana Svobody ir. u zoo II.

OkrajfnekdKorejské II. ir.
KoSuličova JI. Jtéchovská JI.

Malínská Vaňkovo náméstf II.

Mlkulčfcká II. Veveří II.

Mírová . II. Vltavská II.

Oblá ir. Vídenská IF.

Okružní II. Zámecká JI.

Pastviny li. Zemanova ll. ?

[Páteřní ŽebSUnskéIII. II.
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Příloha Č.6

Seznam odebíraných nebcznečnfeli odnadů

Katalog, f. 
odpadu Název odpadu Kat odp.

Textilní materiály (Čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými Jáťkamí)

2001 11 O/N

20 01 13 Rozpouštědla N
20 01 14 Kyseliny N
20 01 15 Zásady N
20 01 17 FotocheraikáHe N
20 01 19 Pesticidy N
2001 21 Zářivky a jiný odpad obsahující ituť N
20 0126 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20'01 25

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující
nebezpečné látky_____________________________
Detergenty obsahující nebezpečné látky_____________
Baterie a akumulátory, zařazené pod Čísly 16 06 01,16 06 
02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a 
akumulátory obsahující tyto baterie
Baterie a akumulátory neuvedené pod Číslem 20 01 33
(monočlánky)______________ _________________
Dřevo obsahující nebezpečné látky

N

20 01 27 N

20 Ol 29

2001 33 N

20 01 34 O/N

2001 37 N

Strana ] (celkem 1) přílohy C, 6



f Příloha &7

Seznam sběrných středisek odpadů, ze kterých holi odebírány ndwadv dle přílohy ť.6

SSO AdamoVská
SSO Atriová
SSOBichlova
SSO Bří Žůrků
SSO Drozdí
SSO Dusíková
SfsOHapalova

SSO Hůskovft
SSO J. Faímjonové
SSO Jána Svobody
SSO Korejská J

SSOKoSullíova
SSO Lííeňská
SSO Malínská
SSO MikulČioká
SSO Mírová
SSO Oblé
SSO Okružní
SSO Pastviny
SSO Páteřní
SSO Plástky
SSO Plynárenská
SSO Pod Kopcem
SSO Pražská
SSO Rysova
SSO Sladovnická
SSO Sochorova
SSO Točná
SSO U ZOO
SSO Ukrajinská
SSO Piťchovská
SSO Vaňkovo nfimfistí
SSO Veveří
SSO Vltavská
SSO Vídeňská
SSO Zámecká
SSO Zemanova
SSO Žebétínská J
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