
Dodatek č. 16
uzavřený v souladu se smlouvou o dílo £, 51049046 - zajištění provozu systému 

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

na území statutárního města Brna ze dne 30, 09.2004 a 

dodatku č, 1 ze dne 08, 12,2004 a 
dodatku £, 2 ze dne 23.09.2005 a 
dodatku £. 3 ze dne 21,02,2006 a 

dodatku č. 4 ze dne 18,09.2006 a 
dodatku č. 5 ze dne 2E. II. 200S a 

dodatku č, 6 ze dne 29, 12, 2008 a 

dodatku o. 7 ze dne 06, 04.2009 a 

dodatku ě. 8 ze dne 13.07,2009 a 
dodatku & 9 ze dne 10.12,2009 a 

dodatku ě. 10 ze dne 29. 07,2010 a 
dodatku £, 11 ze dne 14. 03.2011 a 

dodatku £. 12 ze dne 12. 01,2012 a 
dodatku í, 13 ze dne 17, 05,2012 a 

dodatku Č. 14 ze dne 1, 8,2012 a 
dodatku É. 15 ze dne 25, 6, 2013

Objednatel:

Statutární mÉsto Brno 
se sídlem Dominikánské nám.l, 602 00 Brno 

IČO: 44992785 

DIČ: CZ449927B5
zastoupené primátorem Ing. Petrem V okřálém 

Jednáním jsou pověření:
- ve věcech smluvních:

Magistrátu města Brna
- ve věcech technických;

hydrogeolo gie Od boru životní ho prostředí Magistrátu města Brna 
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a,s„ Olbrachtova 1929/62, 140 00 Prahů 4, 
IČO:45244782, číslo úctu: 111406222/0800 

dále jen "objednatel"

Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí

íng. Josef Černý, vedoucí odděleni odpadového hospodářství a

Zhotovitel:

SAKO Brno, a.s,
se sídlem Jeďovnická 2,628 00 Bmo 

IČO: 60713470 
DIČ: CZ60713470
zastoupená předsedou představenstva Ing, Janou Drápalovou

a místopředsedou představenstva Mgr, Martinem Fadrným
Jednáním jsou pověřeni:- ■■ ředitel akciové společnosti

■ ředitel divize Svoz
^nj^^Hkonomický náměstek 

obchodní náměstek 

Bankovní spojeni KB Brno-město, číslo účtu: 79033-621/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371, 

dále jen "zhotovitel"

- ve věcech technických:
- ve věcech smluvních:



v

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smlouva o dílo i, S1049046 - zajištění provozu 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu nn území statutárního místa Brna ze dne 30, 09, 2004 ve znění 
dodatků ť. 1 až 15 se mění takto: \

I.

1. V článku III Povinnosti zhotovitele se v části A) V rámci zajišťováni činnosti 
uvedené v Článku n plsm, A) nově doplňuje odstavec 18), kteiý zní:
„zabezpečit v den svozu svoz směsného komunálního odpadu uloženého na 
svozovém stanovišti mimo sběrné nádoby ve shromažďovacích pnostředcícli (pytel, 
taška, krabice), a to v ploše vymezené vzdáleností max. 2m všemi směry od vnějšího 

obvodu sběrných nádob,“

2. V článku III Povinnosti zhotovitele se v části A) V rámci zajišťování činnosti 
uvedené v článku II plsm, A) nově doplňuje odstavec 19), který zni:
„zabezpečit do 5 pracovních dnů od oznámeni objednatelem na dispečink SAKO 
Brno, a.s, svoz objemných komunálních odpadů uložených mimo sběrné nádoby na 
svozovém stanovišti, a to v plaše vymezené vzdálenosti max. 2m všemi smčry od 

vnějšího obvodu sběrných nádob,"

3. Článek III Povinnosti zhotovitele se v Části B) V rámci zajišťování Činnosti uvedené 

v Článku U písm, B) upravuje, a to:
- nově se doplňuje odstavec 1), který zní:

„zajistit provoz a obsluhu SSO, jejíchž provozovatelem je objednatel, v souladu
s pokyny objednatele",

- původní odstavce 1) až 21) se číslují 2) až 22).

4. V článku El. Povinnosti zhotovitele se v části C) V rámci zajišťováni činnosli 
uvedené v článku H, písni. C) je zhotovitel povinen text v bodu 1) v závorce:
„(skla bílého a barevného, papim, směsných plastů, nápojových kartonů, hliníkových 

obalů od nápojů)'1
nahrazuje textem:
„(skla bílého a barevného, papíru, směsných plastů, nápojových kartonů, hliníkových 

obalů od nápojů, textilu)"

5. V Článku IIL Povinnosti zhotovitele se v části C) V rámci zajišťováni činnosti 
uvedené v Článku II, písm. C) text v bodu 5):
„zabezpečit úklid v okolí sběrných míst (tj. plocha vymezená vzdálenosti 2 m všemi 
směry od vnějšího obvodu sběrných nádob):
nahrazuje textem: ,
„zabezpečit úklid a svoz odpadů uložených mimo sběrné nádoby v okolí stanovišť 
sběrných nádob v ploše vymezené vzdáleností 2 m všemi směry od vnějšího obvodu 

sběrných nádob,"

6. V článku VII Úhrada za poskytováni služeb se text odstavce: .
„Služby díe článku II budou hrazeny objednatelem na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem do 10 pracovních dnů po skončení účtovaného měsíce se 

splatností 14 dni ode dne doručení. “
2
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/
nahrazuje testem:
„Služby dle Článku D budou hrazeny objednatelem na základ £ daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem do 10 pracovních dnů po skončeni účtovaného měsíce se 

splatností 30 dnů.“

*
/

/

7. V článku IX Ostatní ujednání se text odstavce 3):
„Smluvní strany se dohodly, že pokud není v této smlouvá a jejich přílohách 
dohodnulo jinak, řídí se ve věcech neupravených touto smlouvou smluvní vztah 

zákonem č. 513/1991 Sb„ obchodní zákoník v platném zrání a zákonem fi, 185/2001 

Sb., o odpadech,v platném znění, jakož i dalšími obecné závaznými předpisy.'1 
nahrazuje textem:
„Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztahy plynoucí z této smlouvy se budou 
nadále řídit zákonem č, 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem 

č, 185/2001 Sk, o odpadech, v platném zráni, jakož i dalšími obecné závaznými 
předpisy.1*

‘ 8. Pojem „zbytkový odpad’‘ se v rámci celé smlouvy nahrazuje pojmem „směsný
komunální odpad*1.

9, Příloha ČL 4.12 - Ceník bude nahrazena Přílohou ů, 4,13 ■ Ceník, a to jak v odkazech 

v textu, ták v seznamu příloh ke smlouvě, .

10. V přílohách 5. 5 Seznam obsluhovaných sbĚmých středisek odpadů a č. 7 Seznam 

sběrných středisek odpadů, ze kterých jsou odebírány nebezpečné odpady dle přílohy 

č. 6 bude text,,Vaňkovo náměstí" nahrazen textem „Slaměníkova".

II.

Ostatní ujednáni smlouvy č. 5104904b ze dne 30, 09, 2004 uzavřené mezi objednatelem a 

zhotovitelem se nemění.

IIL

1, Smluvní strany prohlaSují, že dodatek č. 16 je projevem jejich svobodné a pravé vůle, 
není uzavřen v tísni, ani za nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran,

2, Dodatek ť, 16 jč vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno 

vyhotoveni.

3, Dodatek nabývá platnosti a účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém byl dodatek oběma smluvními stranami podepsán.
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IV.

Doložka

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou města Brna na schůzi Č.R7/059 konané dne 

5.04.2016.

■>

h

\

V Brně dne Z1 "W" 201G V Brně dne

Za zhotovitele:Za objednatele:

Ing, Jana Drápalová
předseda představenstva SAKO Brno, a.s.

Ing. Petr VokM 

primátor '

Mgr. M^rtm£ddmý
místopředseda představenstva SAKO Brno, a.s.
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/
/PříJoha č, 4.13. - Ceník

v Kč
/ 1 ťiPMA ZA SBĚR A PŘEPRAVU KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZA ROK _

mš^mSKi mmw ^h íé í
^ťmWSĚStiBIi

ÉStíé1 ezuri-i

i:;-.A n

po pe u n Ad o b y b o i ■
934,00144,00050,001 x týdní

1 044,00144,001 700,002 x týdní
2 694,00144,002 550,003 x týdní
569,00144,00425.001 xza 14 dnít

. w- - V- . ■:■ 
• • 'POPEL^ÁpOBYilt) I

1 x týdně _______ ^

Z x týdní ________^

3 x týdní , . . ■

1 267,00144,001 123,00
2399,00144,002 245,00
3 512,00144,003 363,00
705,00144.00

144.00 

144,00

661,001 xza 14 dnů
1 007,00063,00odvoz 40x ta rok
426,00281.00odyoz Ixza mísíc

: y*ó&
POPEL.NÁDOBY120J ;

1 244,00121,001 123,001 x týdní
£ 306,00121,002 246,002 x týdní

3 x týdní . 3 469,00121,003 366,00
682,00121,00561,001 xza 14 dnů ______

POPEL,NÁDOBY 1401
1 466,00159,001 207,001 x týdní
2 753,00159,002 594,00Z x týdní
4 050,00159,003 891,003 x týdne
607,00159,00$40,001 xza 14 ďnů

PQPEÚNÁDQBrZ40l, 

1 x týdní _______ ^
1 754,00193,001 601,00
3 395,00193,00

193,00

3 202,002.x,týdní

3 x týdní ■

4 x týdní ,

4 996,004 803,00
6 597,00193,006 404,00
993,00193,00300.001 x za 14 dnů 

KONTEJNERY 11001 

1 x týdní ~ •'

:;r- ,

8 512,001 199,005 313,00
11 826,00 

17139,00

1 199,0010 627,002 x týdní
1 199,0015 940,003 x týdní

22453,001 199,0021 254,004 x týdní
27 766,001 199,0026 567,006 x týdní ,
3 866,001 199,002 667,001 x za 14 dnů

Svpz odpadu mimo nádoby
=*?i

I 217,001 HÍa
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Příloha č. 4.13, - Ceník

Z, CĚNA ZA ODSTRANĚNÍ ODPADU vKt
2.1 Spalitelný ■ bez DPH

Cena za 1 tunu 650,00
i.
sp

2.2 Nespatllelný ! .-'bezDPH'V

Uložení na Gldádce nebo materiálové využili 

dle katalogového Čísla cena za 1 tunu
130,00 - 950,00

3, CENA ZA SVOZ VELKOOB JEM OVÝCH ODPADŮ

3.1 Cena za odvoz 1 Km: . t  : : bez DPH
valníkový vůz

vozy e  nosnosti do 6 lun

vozy 9 nosností nad 6 tun 34,00
přívůa

3.2 Cána nakJádkyftrykládky 1/4 hoď i ■ . bez DPH-

vanilkový vůz 30,00
vozy e nosnosti do fl tun 55,00
vozy a nosností nad 8 tur 87,00
manipulační práce pří nakládce / vykládce valníku

3.3 Cena a atánf kontejneru -1 den : JwiDPH
aVOK o objemu 3 a 7 m 40,00

VOK o objemu 9 a 10 m3 49,00
VOK o objemu 14 m3 54,00

Cena za dopravu u typu aut zde neuvedených (amítMii dodavatelé zhrjtóyltůle) bude vyfakturována dle pnovétené a 
odsouhlas snů smlouvy s Urrrto subjektem á nesmí být vyS.ŮI nsř cena slanoverd tímto ceníkem v bodu 3.1 .-3,3,

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

4,j!SMĚŠ 'ODPAPiOis MĚSŇÝ fjLftST J^Pt^ÓVÉKARTOfjV, HLINÍKOVÉ OBALY. ĎPH

Cena za sběr 1 tuny - nádoby 

Cena za sbĚr 1 tuny - odpad z podzemních kont^narů

4690,00

6640,00
Výkupní oene za převzatí a využllf 1 tuny 700,00

Cena za svoz, separaci a vyladěni vč. údržby 1 luny 3 390,00

Cena za eb&r 1 tuny - nádoby 2120,00
Cena za sběr 1 tuny - odpad z podzemních kontejnerů

Výkupní cena za převzetí a využiti 1 tuny

3 560,00

590,00

4^t: HLINlK^.V^ ^ DPH

pronájem a údržba nádob 240 It. cena 1 nádoby na 1 rak 103,00
cena za plastový pytel cena za 1 ks
cena za dopravu v6. manipulace cena za 1 km
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fíloha e. 4,13.-Ceník

/ v K5

■ . Jbez DPH4,5 VYUŽITÍ A ODSTRANĚNÍ OSTATNÍHO SEPAROVANÉHO ODPADU
i

Doprava * maní d l í  láce
dis bodu 6.3

Cena

eso.oo
Cena za 1 lunu

Nespalitelný

jfoíení na skládce nebo materiálově využít! 

dle katalogového čísla cena za i tunu
120,00 - 050,00

Pneumatiky^
600,00400,00od bér a využili 1 ksGena za využití

12,00odběr a využití 1 ksOsobni, užitkové, motocyklové
20,00odbčr a využiti 1 ksPop látek za osobní pneu včstné disku

bez DPH4,6, ODEBÍRANÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU DLE PŘÍLOHY Č.6__^_

Cena za 1 kilogram nebezpečného odpadu ____________ ______
_______ ________—^

15.00
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\Příloha t. 4.13. - Ceník \
X

vKň \■i^

5. CENA ZA OPERATIVNÍ EVIDENCÍ A VEDENÍ AGENDY ZA ROK 

5.1. op e  ra tlvnf chaluha Byatém u pro řfzéní evozu : .

- mzdové náklady véelnů odvodů a režie

v
\

'■■■ ■: . V. fv ':r‘ bez DPH

1 4Ů0 000,0 v

> technické prostředky {odpisy techniky * materiál) 

■režijní náklady (sneste, místnost, režie, a(d.)
2Q0 000,00

5D 000,00
5.2. Udici software

- odpisy řídících software i 5 000,00

- služby spojené s údržbou řídícího systému 120000,0

■ specifické technické prostředky (odpisy techniky + materiál) 110 000,00
5.3, Vedeni ě kDnómlč Ké agendy

- fakturace, účetnictví, saldokonto 30 000,0Í
- rozbory, ceny, přehledy a etellstlka Z0 000,00

5.4. rekfnnreSní zabezpečeni .. . /i!-,-.1, • !
- mzdové náklady včetně odvodů a režie 350 000,00
- bezplatné telefonní linka CO 000,00

E.ff. adrnlnlatrativnĚ-technlcké zajíátěnf likvidace liriagálních skládek

- mzdové náklady vfetné odvodů a režie, materiál, PHM

i. ij . ■:!

2S0 000,00

Činnost bude fakturována měsíčně Částkou 227 063,33

6. CENA ZA OBSLUHU SBĚRNÝCH STŘEDISEK ODPADU MĚSTA BRNA

6.1. obsluha éběrných středisek odpadu ; .

Cena za obsluhu jednoho sběrného střediska odpadu typu I. za měsíc 

s týdenní provozní dobou v rozsahu:

11 hodin v pracovní dny a současné 4 hodiny v drny pracovního klidu a Volna.

Cena za obsJuhii jednoho sběrného střediska odpadu typu ILza rnéslc 
s týdenní provozní dobou v rozsahu:

maximálně 40 hodin z toho maximálně 8 hodin v dny pracovního klidu a volba

Cena za obsluhu Jednoho sbáměho střediska odpadu typu III. za měsíc
e týdenní provozní dobou v rozsahu:

nad 3? hodin a do 40 hodin (včelně) v pracovní dny

a aouftasné nad 9 hodin a do 14 hodin (včatnft) v dny pracovního klidu a volna.

Jjk DPH

22 110,110

54 640,00

90 050,00
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Příloha č. 6

Seznam obsluhovaných sběrných středisek odpadů

TypTyp
sběrného 
střediska 

odpadu dle 
ceníku

sběrného 

střediska 

odpadu dJe 

ceníku

NázevNázev

PlástkyAdamovská í.

PlynárenskáAtriová II.

Pod KopcemBieblova lil,

Bří Žúrků Pražská

Dusíková II. Rysova

Sladovnickálil.Hapaíova

Slaměníkovalil.H Liškova

lil. SochorovaJ. Faimonové

ToináJana Svobody II.

JZOOKorejská II.

UkrajinskáKošullčova 11.

ŮtěchovskáMalínská II.

VeveříMíkulčícká II.

VltavskáMírová II.

i/ldaňakáOblá II.

zámeckéII.Okružní

II. ZemanovaPastviny

ŽebětlnskáPáteřní m.



Příloha č, 7

Seznam sběrných středisek odpadů, ze kterých jsou odebírány odpady dle přílohy č. 6

Název

SSO Adamoveká

SSO Atriová

SSO Bieblova

SSO Bří Žůrků

SSO Drozdi

SSO Dusíková

SSO Hapalova

SSO HCskova

SSO J. Faimonová

SSO Jana Svobody

SSO Korejská

SSO KoSulíCova

SSO USeňská

SSO Mafinská

SSO Mlku tícká

SSO Mírová
SSO Oblá

SSO Okružní

SSO PBBtviny

SSO Páteřní

SSO Plástky

SSO Plynárenská

SSO Pod Kopcem

SSO Pražská

SSO Rysova

SSO Sladovnická

SSO Slaměnlkova

SSO Sochorova

SSO Točná

SSO U ZOO

SSO Ukrajinská

SSO Útěchovská

SSO Veveří

SSO Vltavská

SSO Vídeňská

SSO Zámecká

SSO Zemanova

SSO Žebětínská


