
 

Smlouva č. 2015131  

 
 

Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2015131 
 
 

1. Smluvní strany 

 
 Objednatel: Domov sociálních služeb Slatiňany  

 společnost je zapsána u: OR vedený u KS v HK, Pr 734  

 Sídlo:  Klášterní 795, 538 21 Slatiňany 

 Kontaktní adresa: Klášterní 795, 538 21 Slatiňany 

 Zastoupený: Ing. Miroslav Kubín 

 IČO: 15053814 DIČ: CZ15053814 

 Telefon: 469 681 461-3 Email: posta@dss.cz 

 

 Zhotovitel: Marius Pedersen a.s. 

 společnost je zapsána u: Krajského soudu v Hradci Králové – oddíl B, vložka 389 

 Sídlo:  Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 

 
 

 Zastoupený: Bc. Radek Sokol, oblastní manažer, DiS. Adéla Hertlová, obchodní zástupce 

 Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové Číslo účtu:  

 IČO: 42194920 DIČ: CZ 42194920 

 Telefon:  Fax:  

         Email:                               

 

 

2. S účinností od 1. 1.2021 se ruší dosavadní Příloha č. 1 Rozsah poskytovaných služeb, která nově zní: 

Příloha č. 1 ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
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Kontejner Kód 

dodání 

Odpad Název odpadu Stanoviště Množství 

nádoba 120l - plast 1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování 

nejsou kladeny zvláštní požadavky s 
ohledem na prevenci infekce - bez 

specifikace 

 1 

nádoba 120l - plast 1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování 

nejsou kladeny zvláštní požadavky s 

ohledem na prevenci infekce - bez 
specifikace 

 2 

nádoba 120l - plast 1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování 
nejsou kladeny zvláštní požadavky s 

ohledem na prevenci infekce - bez 

specifikace 

 1 

nádoba 120l - plast 1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování 

nejsou kladeny zvláštní požadavky s 
ohledem na prevenci infekce - bez 

specifikace 

 1 

nádoba 240l - plast 1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování 

nejsou kladeny zvláštní požadavky s 

ohledem na prevenci infekce - bez 

specifikace 

 1 

nádoba 240l - plast 1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování 
nejsou kladeny zvláštní požadavky s 

ohledem na prevenci infekce - bez 

specifikace 

 2 

nádoba 240l - plast 1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování 

nejsou kladeny zvláštní požadavky s 
ohledem na prevenci infekce - bez 

specifikace 

 1 

nádoba 240l - plast 1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování 

nejsou kladeny zvláštní požadavky s 

ohledem na prevenci infekce - bez 
specifikace 

 1 

nádoba 240l - plast 1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování 
nejsou kladeny zvláštní požadavky s 

ohledem na prevenci infekce - bez 

specifikace 

 2 

nádoba 240l - plast 1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování 

nejsou kladeny zvláštní požadavky s 
ohledem na prevenci infekce - bez 

specifikace 

 2 

nádoba 240l - plast 1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování 

nejsou kladeny zvláštní požadavky s 

ohledem na prevenci infekce - bez 
specifikace 

 2 

nádoba 240l - plast 1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování 
nejsou kladeny zvláštní požadavky s 

ohledem na prevenci infekce - bez 

specifikace 

 2 

nádoba 240l - plast 1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování 

nejsou kladeny zvláštní požadavky s 
ohledem na prevenci infekce - bez 

specifikace 

 2 

 

 

 
3. S účinností od 1. 1. 2021 se ruší dosavadní Příloha č. 2 Ceník poskytovaných služeb, která nově zní: 

Příloha č. 2 Ceník poskytovaných služeb 
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Ceny za využití či odstranění odpadů včetně přepravy 

 1091019934 (2015131) SKO Klášterní 795, Slatiňany, IČP: 1000102092 

Kontejner Kód 

dodání 

Odpad Název odpadu Stanoviště Typ 
provozu 

Množství Cena za MJ MJ 

nádoba 120l - 
plast 

1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a 
odstraňování nejsou 

kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na 
prevenci infekce - bez 

specifikace 

  1 2 130,00 CZK KUS A ROK 

nádoba 120l - 

plast 

1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a 

odstraňování nejsou 

kladeny zvláštní 
požadavky s ohledem na 

prevenci infekce - bez 

specifikace 

  2 2 130,00 CZK KUS A ROK 

nádoba 120l - 

plast 

1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a 

odstraňování nejsou 
kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na 

prevenci infekce - bez 
specifikace 

  1 2 130,00 CZK KUS A ROK 

nádoba 120l - 
plast 

1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a 
odstraňování nejsou 

kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na 
prevenci infekce - bez 

specifikace 

  1 2 348,00 CZK KUS A ROK 

nádoba 240l - 

plast 

1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a 

odstraňování nejsou 

kladeny zvláštní 
požadavky s ohledem na 

prevenci infekce - bez 

specifikace 

  1 3 290,00 CZK KUS A ROK 

nádoba 240l - 

plast 

1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a 

odstraňování nejsou 
kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na 

prevenci infekce - bez 

specifikace 

  2 3 290,00 CZK KUS A ROK 

nádoba 240l - 
plast 

1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a 
odstraňování nejsou 

kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na 
prevenci infekce - bez 

specifikace 

  1 3 290,00 CZK KUS A ROK 

nádoba 240l - 

plast 

1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a 

odstraňování nejsou 

kladeny zvláštní 
požadavky s ohledem na 

prevenci infekce - bez 

specifikace 

  1 3 290,00 CZK KUS A ROK 

nádoba 240l - 

plast 

1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a 

odstraňování nejsou 
kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na 
prevenci infekce - bez 

specifikace 

  2 3 290,00 CZK KUS A ROK 

nádoba 240l - 

plast 

1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a 

odstraňování nejsou 

kladeny zvláštní 
požadavky s ohledem na 

prevenci infekce - bez 

specifikace 

  2 3 290,00 CZK KUS A ROK 

nádoba 240l - 

plast 

1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a 

odstraňování nejsou 
kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na 

prevenci infekce - bez 
specifikace 

  2 3 290,00 CZK KUS A ROK 
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nádoba 240l - 

plast 

1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a 

odstraňování nejsou 
kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na 

prevenci infekce - bez 
specifikace 

Staré Jesenčany, Staré 

Jesenčany 135 

 2 3 290,00 CZK KUS A ROK 

nádoba 240l - 
plast 

1X7 180104-O-000 Odpady, na jejichž sběr a 
odstraňování nejsou 

kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na 
prevenci infekce - bez 

specifikace 

Zaječice, Zaječice 379  2 3 290,00 CZK KUS A ROK 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

 

 

4. S účinností od 1. 1. 2021 se ruší dosavadní Příloha č. 3 ADRESY A KONTAKTY STANOVIŠŤ, která nově zní: 

Příloha č. 3 ADRESY A KONTAKTY STANOVIŠŤ 

Název lokality dle IOP Vedoucí objektu 
Telefonní 

číslo 
e-mail Ulice Obec PSČ Pošta 

Bylany   

 

    

Chrudim – Markovice „U 
kostela“ 

  

 

    

Chrudim – Medlešice „Za 
bytovkou“ 

  

 

    

Chrudim - Presy  „Vlčí hora“   

 

    

Chrudim - Vaňkova       

 

    

Chrudim - Píšťovy   

 

    

Lány u Bylan   

 

    

Slatiňany  - Presy „U potoka“   

 

    

Slatiňany  - Škrovád  „U 
Benziny“ 

  

 

    

Slatiňany – Škrovád   

 

    

Staré Jesenčany „jih“   

 

    

Zaječice „K Chrasti“   

 

    

 

 

 
5.  
 

a) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1. 1. 2021 za předpokladu předchozího uveřejnění v 

informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
b) Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů na dobu neurčitou a osobní údaje 
poskytují dobrovolně. 
c) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 platného zákona o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv splní DSS Slatiňany. Smluvní strany berou na vědomí, že v 
případě nesplnění této zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. 
d) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
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Ve Slatiňanech dne 5.1.2021 
Za objednatele: 

V Pardubicích dne 5.1.2021 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objednatel Zhotovitel 

 


