
KOSTELEC NAD ORLICI

DODATEK č. 1 ke smlouvě
na dílčí zajištění služeb na sběrném dvoře v Kostelci nad Orlicí 

ze dne 24.10. 2019

mezi smluvními stranami

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968
Jednající Františkem Kinským, starostou města 

a

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové - oddíl B, vložka 389 
IČ: 42194920

v

DIC: CZ42194920
Zastoupená Jiřím Heroldem, oblastním manažerem, jednajícím na 

základě plné moci udělené představenstvem společnosti

Smluvní strany se dohodly, že se mění mže uvedená ustánovení:

v

Článek č. V Cena plnění - se mění na následující ujednání:

Poskytovatel a objednavatel sjednávají ceny za poskytovanou službu pro rok 2021, a to ve 
výši:

- odvoz biologicky rozložitelného odpadu bude účtován paušální částkou 670,- Kě/odvoz
- odvoz nebezpečných odpadů bude účtován paušální platbou 2 742,- Kě/odvoz
- odvoz ostatních odpadů bude účtován paušální platbou ve výši 1 810,- Kě/odvoz sólo 

jízda, v případě odvozu soupravou 3 620,- Kč /odvoz soupravou,

Ceny za likvidaci odpadů zahrnují poplatek dle zákona č. 185/2001 Sb. (500 Kč/t). V případě 
změny zákona bude cena navýšena o poplatek dle platné novely zákona).

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Ostatní ujednání zůstávají ve smlouvě nezměněna.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne .. íť?. 
usnesením číslo RM ... .ZZ./.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a



dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen 
poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.

-8. 12. 2020
V Kostelci nad Orlicí dne..................... V Rychnovku dne........................

za město Kostelec nad Orjicí 
František Kinský - starostó

/

MĚSTO
Kostelec n. Ori.

517 41 p. Kostelec n. Ori. 
okr. Rychnov n. Kn. -12-
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