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Dodatek £. 19

uzavřený v souladu se smlouvou o dílo č. S1049046 - zajištění provozu systému shromažďováni, sběru, 
přepravy, třídění, využíváni a odstraňování komunálního odpadu na území statutárního města Brna ze 
dne 30. 09. 2004 a dodatku 5,1 ze dne 06.12. 2004 a dodatku fi. 2 ze dne 23. 09. 2005 a dodatku č. 3 
ze dne 21,02. 2000 a dodatku č, 4 ze dne 13. 09. 2006 a dodatku č. 5 ze dne 28. 02. 2003 a dodatku 
č. 8 ze dne 29. 12. 2008 a dodatku £. 7 ze dna 00 04. 2009 a dodatku Č. 8 ze dne 13. 07. 2009 
a dodatku č 9 ze dne 10. 12. 2009 a dodatku č, 10 ze dne 29. 07. 2010 a dodatku č. 11 ze dne 
14. 03. 2011 a dodatku č. 12 ze dne 12. 01. 2012 a dodatku č. 13 ze dne 17. 05. 2012 a dodatku &. 14 
ze dne 01.00.2012 a dodatku ó. 15 ze dne 25,06,2013 a dodatku Č. 16 ze dne 21. 04. 2018, dodatku 
č. 17 ze dne 17. 07.2017 a dodatku c. 18 ze dne 26, 09 2018.

Oblednatef:
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno 
IČO: 44992785
DIČ: 0244992785
Zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou 
Jednáním jsou pověřeni:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města 

Brna
- ve věcech technických: Ing. Josef Černý, vedoucí oddělení odpadového hospodářství 

a hydrogeologie Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62.140 00 Praha 4,
IČO: 45244782, číslo účtu: 111406222/0800 
dále Jen "objednatel"
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Zhotovitel:
SAKO Brno, a.s.
b b  sídlem Jedovnická 2, 628 00 Bmo 
IČO: 00713470
DIČ; CZ60713470
zastoupená předsedou představenstva Mgr, Filipem Lsderem

a místopředsedou představenstva JUDr Robertem Kerndlem
Jednánín^^ pověření:

ředitel akciové společnosti
■ ředitel divize Svoz
■ Hfl^Hekonomický náměstek 

obchodní náměstek

ve věcech technických: 
ve věcech smluvních:(

Bankovní spojení KB Brno-město, číslo Účtu: 79033-621/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně; áad(l Ér- vložka 1371, 
dále jen "zhotovíte I"
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Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smlouva o dílo 5: 51049046 - zajištění provozu systému 
shromažďováni, sběru, přepravy, třídění, využívání a pdátraňovánl komunálního odpadu 
na území statutárního mftata Brna ze dne 30. 09. 2004 ve znění dodatků ě. 1 až č-18 ae mění 
takto:

l.

V Pří loze Smlouvy t. 5 Seznam obsluhovaných sběrných středisek odpadů, se u sběrných středisek 
odpadů Bieblova a Húskova mění typ sběrného střediska odpadu dle ceníku, a to z typu lil. na typ II. a
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u sběrných středisek odpadů Malínská a Okružní se mění typ sběrného střediska odpadu dle ceníku, a 1 
to z typu II. na typ lil.
Nová příloha č. 5 Smlouvy nahrazuje účinnosti tohoto dodatku původní přílohu č. 5 v celém jejím 
rozsahu a stává se tak s účinností tohoto dodatku nedílnou součástí Smlouvy namísto původní přílohy

\

\

č. 5.

1
Ostatní ujednání smlouvy Č. 51040046 ze dne 30. 00. 2004 uzavřené meizí objednatelem a zhotovitelem 
se nemění.

Ilí.

1. S m lu v r> í strany proh lašují, že dodá fcek č. 19 S m tou vy je praje vem jej ích svobodn é a pravé vůle, n e n í 
uzavřen v tísni ani za nevýhodných podmínek pro některou za smluvních slian.

2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele vyplývající ze zákona č, 106/1009 5b.p 
svobodném přístupu k Informacím, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona £. 123/1996 Sb.. 
o právu na informace o životním prostředí,

3. Zhotovitel bere na vědomí, že ja 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, Statutární 
město Brno zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění,

5. Tento Dodatek č. 10 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení,

6. Tento Dodatek č. 10 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento Dodatek 
č. 19 Smlouvy nabývá účinnosti dne 01. 12. 2019, ne dříve, než dojde k Jeho uvefejnění 
prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinností některých smíuv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

í

IV.
Doložka

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/046 konané 
dne 16, 10.2019,

i

V Srně dne

Ing. Martin A/arféčetf 
pověřený R6/046 dn.

Mgr. RJIjsf Lei
Istavenstva

SAKO Brno, a s.

^Dr. Robert Kemdl 
místopředseda představenstva 
SAKO Brno, a,s.
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Příloha & 5

Sezham obsluhovaných středisek odpadů

Typ Typ
sběrného 
střediska 

odpadu dle 
ceníku

sběrného 
střediska 

odpadu dle 
ceníku

Název Název

Adamdvská Plástky I.

PlynárenskáAtriová

Pod KopcemBieblova

PražskáBří Zůrků

Dusíková Rysova

SladovnickáHapalovar
SlaměníkovaHťiskova

J. Faimonové Sochorova

TočnáJana Svobody

TomeSovaKorejská

KoSulíčova UZOO

Lazaretní Ukrajinská

Útěcho vskáMalínská

VeveříMikulčlcká

Mírová Vltavská

Oblá Vídeňská

ZámeckáOkružní

( ZemanovaPastviny

ŽebětínskáPáteřní
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