
iKO
* H D Dodatek ě. 18

uzavřený v souladu se smlouvou o dilo č. 51049046 - zajištěni provozu systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území statutárního města Brna ze dne 

30. 9. 2004 a dodatku č. I ze dne OS, 12. 2004 a dodatku č, 2 ze dne 23. 9.2005 a dodatku ě. 3 ze dne 2 1 
2,2006 a dodatku ě. 4 ze dne 18. 9. 2006 a dodatku 6. 5 ze dne 28.11.2008 a dodatku č. 6 ze dne 29.12. 
2008 a dodatku č, 7 ze dne 06.4.2009 a dodatku ě. 8 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 c. 11 ze dne 14. 3, 2011 a dodatku fi. 12 ze dne 12. 1.2012 a 

dodatku e. 13 ze dne 17, 5.2012 a dodatku ě. 14 ze dne 1. 8. 2012 a dodatku č. 15 ze dne 25. 6, 2013 a 

dodatku č. 16 ze dne 21,4.2016 a dodatku £. 17 ze dne 17.7.2017.

Objednatel:
Statutární město Brno .
se sídlem Dominikánské nám, 1,602 00 Brno 

IČO: 44992785 
DIČ: CZ44992785
zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem 

Jednáním jsou pověřeni:
- ve věcech smluvních: Ing, Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města 

Brna
- ve věcech technických: Ing. J osef Černý, vedoucí oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie 

Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachbova 1929/62. 140 00 Praha 4, IČO:45244782, číslo 

úctu: 111406222/0800 
dále jen "objednatel"

a

Zhotovitel:
SAKO Brno, a.s,
se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno 
IČO: 60713470 
DIČ: CZ6071347Q
zastoupená předsedou představenstva Ing. Janou Drápalovou

a místopředsedou představenstva Mgr. Martinem Fadrným
Jednáním jsou pověřeni:

ředitel akciové společnosti
ředitel divize Svoz 

HJ^^^konomícký náměstek 

obchodní náměstek 

Bankovní spojenl KB Bmo-mČsto, 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:
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Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smlouva 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 ve znění dodatků £. 1 až í. 17 se mění takto:

L

1. V Článku X, Smlouvy se text „v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 
23/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území statutárního města Brna ve znění 
pozdějších předpisů" nahrazuje textem „v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města 
Brna Č, 4/201 6, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna";

2. V úvodním textu ělánku H Smlouvy se text „dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 381/2001 

Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, a seznamy odpadů a států pro 
Účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů" nahrazuje textem „dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb , o Katalogu 
odpadů";

3. V článku Hh část A), bod 11) Smlouvy se text „do následujícího svozu" nahrazuje testem „do 3 
pracovních dnů";

4, V článku III. část Bí. bod 13) Smlouvy se text „na ě.ú. 7510006682/5400, vedeného u The Royal Bank 
of Scotland N.V,“ nahrazuje textem „na c.ú. 111406222/0800, vedeného u České spořitelny, a.s„ 
Olbrachíova 1929/62,140 00 Praha 4";

5. Do článku III. písm. B1 Smlouvy se doplňuje nový odstavec číslo 231. kterÝ zni takto: s
„23) Sběrné středisko odpadů na uhel Sochorova, na ulici Slaměnikova, na ulici Tomešova a sběrné 

středisko odpadů na ulici Lazaretní budou zhotovitelem, provozována a obsluhována od 1. duje 
kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabyl právní moci 
kolaudační souhlas ůi obdobné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým se povoluje dle 

platných právních, předpisů užívání toho kterého nového sběrného střediska odpadů, a to vždy ve vztahu 
k tomu kterému novému sběrnému středisku odpadů.";

6. Do ělánku III, písm. B) Smlouvy se doplňuje nový odstavec číslo 241. ktertzní takto:
„21) Tržby realizované na SSO při vybírám úhrady za odloženi odpadů dle platného ceníku, jsou 
tržby objednatele.";

7. Do příloh Smlouvy ě. 5 Seznam obsluhovaných sběrných středisek odpadů a č. 7 Seznam sběrných
středisek odpadů, ze kterých jsou odebírány nebezpečné odpady dle přílohy č. 6. se nově přidávají do 

abecedně seřazeného seznamu dvě nová sběrná střediska odpadů, a to sběrné středisko odpadů na ulici 
Tomešova a sběrné středisko odpadů na ulici Lazaretní,
Sběrná střediska na ulici Sochorova a na ulici Slaměnikova se již v obou přílohách vyskytují, pročež 

nebyla do příloh nově doplněna. Nové přílohy Č. 5 a Č. 7 Smlouvy, uvedené výše v tomto písmenu 

nahrazují účinností tohoto dodatku původní přílohy Č, 5 a č, 7 v celém jejich rozsahu a stávají se tak 

účinností tohoto dodatku nedílnou součásti Smlouvy namísto původních příloh £. 5 a c. 7.
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II./

Ostatní ujednání smlouvy ě, 51049046 ze dne 30.9.2004 uzavřené mezi objednatelem a 

zhotovitelem se nemění.

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek d. 18 Smlouvy je projevem j ej ich svobodné a pravé vůle, není 
uzavřen v tísni ani za nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran,

2. Zhotovitel bere na vědomi povinnost Objednatele vyplývající ze zákona ě. 106/1999 Sb., 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona ě. 123/199S Sb*, o 

právu na informace o životním prostředí.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě zákona í* 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. Statutární 
město Brno zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění,

5. Tento Dodatek Ě. 18 Smlouvy je vyhotoven ve d vou stejnopišech, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotoveni.

6. Tento Dodatek č, 18 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem. jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv {zákon o registru smluv).

IV.
Doložka

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/180 konané dne 7.8.2018.

2 4 -08- ?019

V Brně dneV Brně dne

Dag. Petr Vokrál 
primátor

Ing. Jana Drápalová 

předsedkyně představenstva 

SAKO Brno, a.s.

n Fadrný 

místopředseda představenstva 

SAKO Brno, a.s.

Mi
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Příloha c. 5

Seznam obsluhovaných středisek odpadů

Typ Typ
sběrného 

střediska 
odpadu dle 

ceníku

sběrného 
střediska 

odpadu dle 

ceníku

Název Název

Adame vská 1. Plástky I.
Atriová II. Plynárenská II.
Bieblova m. Pod Kopcem II.
Bří Žůrků II. Pražská IL
Dusíková ir. Rysova II.
Hapalova ni. Sladovnická II.
Húsknva m. Slaměníkova II.
I. Faímonové ni. Sochorova II.
Jana Svobody II. Točná II.
Korejská II. Tomešova IÍ.
Košuličova II. UZOO H
Lazaretní III. Ukrajinská II.

Malínská II. Útěcho vská II
Mikulíická II. Veveří H,
Mírová II. Vltavská IL
Oblá II. Vídenská IL
Okružní II. Zámecká II.
Pastviny n. Zemanova II.
Páteřní ŽebětínskáIII. II.
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;

Příloha c. 7

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

Název
SSO Adamovaká
SSO Atriová
SSO Bieblova 
SSO Bří Žůrkii 
SSO Drozdí
SSO Dusíková 

SSO Hapalova
SSO Húskova 

SSO J. Fainionové
SSO Jana Svobody
SSO Korejská 

SSO KoSuliSova
SSO Lazaretní
SSO Lfgeňská
SSO Malínská
SSO MíkulČická
SSO Mírová
SSO Oblá
SSO Okružní
SSO Pastviny
SSO Páteřní
SSO Plástev
SSO Plynárenská
SSO Pod Kopcem 

SSO Pražská 

SSO Rysova 

SSO Sladovnická
SSO Slaměnikova
SSO Sochorova
SSO Točná
SSO Tomešova
SSOUZOO
SSO Ukrajinská
SSO Utčchovská
SSO Veveří
SSO Vltavská
SSO Vídeňská
SSO Zámecká
SSO Zemanova 

SSO ŽebětínskíT
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