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Dodatek L 17
uzavřený v souladu se smlouvou o dílo č, 51049046 - zajištění provozu systému 

shromažďování, sběm, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 
na území statutárního mĚsta Brna ze dne 30. 9, 2004 a dodatku č. 1 ze dne 08. 12. 2004 a 

dodatku č. 2 ze dne 23. 9. 2005 a dodatku Č. 3 ze dne 21.2 2006 a dodatku č. 4 ze dne 
18. 9. 2006 a dodatku č. 5 ze dne 28.11. 2008 a dodatlcu ě. 6 ze dne 29. 12. 200S a dodatku 

č. 7 ze dne 06. 4. 2009 a dodatku £. B ze dne 13. 7. 2009 a dodatku č. 9 ze dne 10. 12. 2009 a 
dodatku č. 10 ze dne 29. 7. 2010 a dodatku č. 11 ze dne 14, 3, 2011 a dodatku Č,12 ze dne 
12, 1. 2012 a dodatku č. 13 ze dne 17. 5. 2012 a dodatku £. 14 ze dne l. 8. 2012 a dodatku 

č. 15 ze dře 25, 6.2013 a dodatku č. 16 ze dne 21.4.2016;

Ohled natek

Statutární město Brno 
se sídlem Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno 
IČO: 44992785 
DIČ; CZ44992785
zastoupené primátorem Tng. Petrem Vokřálem 
Jednáním jsou pověřeni:
- ve věcech smluvních:

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

hydrogeologie Odboru životního prostředí Magistrátu mÉsta Brna
Bankovní spojení: česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, 
IČO:45244782, Číslo účtu : 111406222/0800
dále jen "objednatel"

Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí

a

ZhnToviTftl:

SAKO Brno, a,s.
se sídlem Jedovnická 2, 62 B 00 Brno 
IČO: 60713470 
DIČ: CZ60713470
zastoupeni předsedou představenstva Ing. Janou Drápalovou

a místopředsedou představenstva Mg)', Martinem Fadrným
Jednáním jsou pověřeni:

ředitel akciové společnosti
ředitel divize Svoz 

ekonomický náměstek 
obchodní náměstek 

Bankovní spojení KB Brno-m5sto, číslo účtu: 79033-621/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmč, oddíl B, vložka 1371, 

dále jen "zhotovitel"

- ve věcech technických:
- ve věcech smluvních:
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Objednáte] a zhotovitel se dohodli, že smlouva o dílo ě, 51049046 - zajiíténí provozu 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu na území statutárního města Brna ze dne 30. 09-2004 ve znění 
dodatků E. 1 aŽ 1.16 se mění takto:

\

I.
1, Příloha č. 4.13 — Ceník bude nahrazena Přílohon č. 4,14 - Ceník, ve které se zcela ruší část 

5. Cena za operativní evidenci a vedení agendy za rok. Část 5. se zcela ruší jak v odkazech 

v textu, lak v seznamu příloh ke smlouvě.

2. Původní část 6. Přílohy č. 4.13 Cena za obsluhu sběrných středisek odpadu města Brna se 

nově přečíslovává na část 5. Změna číslování bude provedena jak v odkazech v textu, tak 

v seznamu příloh ke smlouvě.

II.

Ostatní ujednání smlouvy č. 51049046 ze dne 30. 9. 2004 uzavřené mezi objednatelem a 

zhotovitelem se nemění.

BOL

1, Sm luvní strany prohlašuj í, že dodatek č, 17 je proj evem j ej ich svo bodu é a pravě vůle, nen í 
uzavřen v tísni, ani za nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.

2, Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednáte Je vyplývající ze zákona Č, 106/1999 5b., 
O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3, Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4> Smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Statutám! město Brno zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

5. Dodatek Č. 17 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno 

vyhotovení.

6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv dle zákona č, 340/2015 Sb., o registru smluv.

7. S m luvn i stiany akceptuj í, že cena za operativn í evi den c i a vedení agendy za rok nebyla 

a ani zpětně od 1.4. 2017 nebude ze strany zhotovitele objednateli účtována.
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Doložka

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou města Brna na 

13. 6. 2017.

schůzi č. R7/120 konané dne

V Brně dne 3 0 -06- 2017t7 -B7- 2017V Brně dne

Ing. Jana Drápá lov a
předseda představenstva SAKO Brno, a.s.

Ing. Petr VokMI 
primátor

Mgr, Martin Fadrný
místopředseda představenstva SAKO Brno, a.s.
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Příloha Ě. 4-14. - Cwiík

vK£

1- CENA ZA SBĚR A PŘEPRAVU KOM UNÁLN ÍHO^PPADUZAROK

rrr. M:zr:^á' -.i-
y>lil š .

v-

9B4,00144,00850,00

1 700,00

2 550,00

1 x týdně
1 044,00

2 094,00 

569,00

144,00
144,0?

144,00

Z x týdně

3.x týdně
425,001 xza 14 dnů

_1 267,00

___ Z 389,00

3 512,00

■*.rsámŠxS&naaieSMm
144,00

_ _ J144.00

' 144,00

144,00

144.00 

144J0O

121.00 

121,00

1 123,001 X týdně
2 245,00 

3^00.

_56i,oo

603,00

Z x týdně

3 x týdně
705,00 

1 007,00
1 x za 14 dnů

odvoz 40x za rok
425,00 

1 £44,00

201,00odvoz Ixza fnčslc

wmmtmm W^IC21
1 123,001 x týdně

2_366,Q0 

3 409,00
2 245,00

3 368,00
2 x týdně

121,003 x týdně
662,00121,00561,001 xza 14 dnů

MfiSmammem itlllii
1 456,00159,001 297,001 x týdně
£ 753,00159,002 594,002xtýdn&
4 D50r00159,00

159,00
3 891,003 x týdně

007,00640,001 xza 14 dnů

1 794,00193,001 601,001 x týdně
3 305,00

4 996,00 

6 597,00

993,00

103,003 202,002 x týdně
moo4 803,003 x týdně
193,00O 404,004 x týdně
193,00800,00

1 199,00 

1 moo 

1 199,00 

1 199,00 

1 199,00 

1 199,00

1 xza 14 dnů
Mmmmmm

6 512,00 

11 826,00 

17 139,00 

22 453,00 

27 766,00 

Z 856,00

5 313,001 x týdně
10 627,00 

15 940.00
2 x týdně

3 x týdně
21 254,00 

26 567,00 

2 657,00

4 x týdně

6 x týdně

1 xza 14 dnů

Svoz odpadu mimo nádoby

217.001 m1
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Příloha c, 4,14. - Ceník

\

2. CENA ZA ODSTRANĚNÍ ODPADU vKÍ>,

- ,:r •• V Ty 33S''.
Cena za 1 tunu 650,00

■y

\■' ■:■

v'-

Ufožení na skládce nebo materiálově využiti 

dle katalogového Eíela cena za 1 tunu

120,00 - 950,00

3. CENA ZA SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

valníkový vůz

vozy 3 nosností do 8 tun

/ .w.,

25,00

24,00

vozy e nosnosti nad 3 tun 

přívés

34,00

9,00

_____________ 30,00

55,00

valníkový vůz

vozy a noa nosil do 8 tun

vozy s nosností nad B tun

manipulační práce pil nakládce / vykládce valníku

67.00

13,75

MM >7j

fcUĚ, Jw: \5: ř: i £ňť 'jíSta it=.S
'£12i£Ž7 Smm

VQK o objemu 3 a 7m3 

VOK o objemu 9 a 10m3 

VQK o objemu 14 ma

40.00

49.00

54,00

Cena za dopravu u Sypu aut zde neuvedených (smluvní dodavatelé zhotovMě) bude vyfakturována dle prověřené 
odsouhlasené smlouvy s tímto subjektem a nesmí být vyšší naž caná stanovená tímto ceníkem v bodu 3.1 .-3,3.

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

a

tf-.Vi.V ■

Cena za sbér 1 tuny - nádoby

Cena za sběr 1 tuny - odpad z podzemních kontejnerů

4 580,00

9 540,00

Výkupní cena za převzatí á využiti 1 tuny 700,00

Cena za svoz, separaci a vytřídění vč, údržby 1 tuny 3 300,00

CenazasběrT tuny-nádoby

Cena za sbér 1 tuny - odpad z podzemních kontejnerů

2120,00

3 660,00

Výkupní cena za převzetí a využití 1 luny 600,00

pronájem a údržba nádob 240 Jt.

cena za plastový pytel

cena za dopravu vt_ manipulace

cena 1 nádoby na 1 nok 

cena za 1 ks 

cena aa 1 km

193,00

30,00

' isžio
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Příloha č. 4.14. - Ceník

v Kč

OSTATNÍHO SEPAftffý^ÉKÓ QPPApU
V.... -P&.m

Doprava a manipulace

dle bodu <5.3Cena

Spalitelný

Cena zg 1 lunu 850,00

Meapalltalný

Uloženi na skládce nebo materiálové využiti 

dle katalogového čísla cena zs 1 tunu
120,00-950,00

Pneumatiky :

Cena z& využiti Odběr a využiti 1 ka 500,00-900,00

Osobní, užitkové, motocyklové 

Poplatek za osobní pneu včetně disku

odběr a využití 1 ks 

odběr a využiti 1 ks

12,00

20,00

| Cena za 1 kilogram nebezpečného odpadu 15,00
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Příloha č. 4.14. - ceník II

5. CENA ZA OBSLUHU SBĚRNÝCH STŘEDISEK ODPADU MĚSTA BRNA

;■ ■; ■,.

22 110,00Cena za obsíuhu jednoho sběrného střediska odpadu typu I. za mĚsfc 

9 týdenní provozní dobou v rozsahu:

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

Cena za obsluhu jednoho sfaéiného střediska odpadu typu fí. za m&síc 

s týdenní provozní dobou v rozsahu:

maximálně 40 hodin z toho maximálně fl hodin v drny pracovního klidu a volna____

Cena za obsluhu jednoho sběrného střediska odpadu typu lil. za méeíc

s týdenní provozní dobou v rozsahu:

nad 37 hodin a do 40 hodin (vičetné) v pracovní dny

a současné nad 9 hodin a do 14 hodin (včotn5J v dny pracovního klidu a volna.

54 040,00

00 550,00
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