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SmlwnÍ strany se dohodly, s platnostÍ od 1 .3'2017 na změně přllohy č. 1.

ostatnĺ ujednánl smlowy nedotöená tlmto dodatkem zůstávajl nadále v platnostl.

Dodatekje vyhotoven ve dvou stejnopisech, přiöemŽ kaŽdá ze smluvnĺch stran pojeho podpisu obdrżí poJednom vyhotovenl.

CENĺK SLUŽEB PLATNý oD í.3.20{7

1. Nasmlouvané druhy odpadů kategoľle "Nebezpeěný"

}Gtaloqové č. Názov odpadu

15 01 10 obalv obsahuilcl zbytky nebezpeöných látek nebo obaly těmito látkami znečiśtěné / tuna

't5 02 02
Ábśoŕpčnl ěinidla, filtľaöni materlály, čistlcl tkaniny a oohranné oděvy zneěištěné
nebezoečnÝmi látkami tuna

; / tuna
,uu Kč'/tuna

,una

16 02 13
Vyřazená zařĺzenĺ obsahujĺcl nebezpeěné složky nouvedená pod člsly 16 0209 aŻ
160212

16 05 06 Laboratoml chemikálie a jejlch směsi' kleré Jsou nebo obsahujl nebezpečné látky

í9 02 05 Kalv z fuzĺkáln&chemického zoľacováni obsahuilcĺ nebezoečné látky

19 08 11 Kalv z bioloqického čištěnĺ průmyslových odpadnlch vod obsahujĺcĺ nebezpeÖné látky duna

-iĐ Kě / tunaĺ9 08 11 Kaly z biologického čištěnl prümyslových odpadnloh vod obsahuJlcl nebezpečné |átky
*kalv z kalové koncovłął
cenám tlčtována ve

;řzuá- ŕ
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2, Nasmlouvané druhy odpadů kategoľie |Jostatnĺ"

3. Nasmlouvané druhy odpadů pro výkup

vč'

ve

.'na

tuna

J. I
ve výšl

4. Přĺpadný jiný druh odpadu lze sjednat s dodavateJem na základě plsemné dohody sepsáním dodatku této smlouvy.

5. Náklady nutné k zajlštěnĺ přepravy odpadůĺ
Pľo přepravu budo pouŽito odpovĺdajĺcltechniky, vybavenó dle poŽadavků ADR, v závislosti na množstvĺ a druhu odpadu

.. r., ,.::.:,.i.i ;.,

KataloqoÝé

í0 13 04 odoadv z kalcĺnace a hašenÍ váona Áč / tuna

ł, vě, dopraw

/ luna

Ą 
^ '1 '- ](il / tuna

(č / tuna

vč. dopraw

15 01 03 Dřevéné obalv

17 0201 Dřevo

17 A203 PIastv

17 05 04 Zemina a kamenĺ neuvedené ood čĺsleÍn 17 05 03

19 08 01 Shrabkv z česll

1S 08 02 odoadv z lapáků plsku Jopraw

20 01 01 Paoĺr a lenenka

20 0201 Biologiďv rozloŽitelný odpad

20 03 01 Směsný komunálnl odoad

',-, r.;, .;i li. ,.,

Katalŕiocivé ě.

1501 01 Paoírové a lepenkové obaly

17 02 03 Plastv

Popis čiňnósti'

Clsterna - manlpulace "5 min

Cistoľna - doprava ič/ km

(č / svozJNK svoz odpadu - paušálnĺ cena

JNK malé svoz odpadu - paušálnĺ cena / svoz

JNK svoz odpadu - doprava --,--.,-- l(m

JNK manipulace '^' ^^ "Úlí5 min

/den/ksPronájem kontejneru MsTs 20 otevřený

Pľonájem kontejneľu Abľoll 9 otevřený den / ks

Pronájem kontejneru Abroll 1ô otevřený

_-..-/den/ks

i /den / ks

PľonáJom kontejneru AVIA 8 otevřený

K výše uvedeným cenám bude úćtována DPH ve výšĺ podle platných
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svoz, sbéľ a odstraněnĺ nebo vyuŽitÍ odpadu pro stanovlšte čov RybItvÍ
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15 01 0í Paoírová a lenekové obalv - oronáiem nádobv 1 100ĺ 1ks rok

15 01 01 Paoĺrové a |eoenkové obalv - svoz odoadu I 100t 1ks výaĺa svoz

15 01 01 Paoĺrovó a leoenkové obalv - oronáiem kont' EC5 1ks ľok

't5 01 02 Plastovó obaly - pronájeľn nádoby
stanoviště kalové hosoodářstvĺ I 1001 1ks rok

15 0í 02 Plastové obaly - svoz odpadu
stanoviště kalové hosoodářstvl

1 1001 lks 1x14 rok

15 0í 02 Plastová obatv - oronáiem nádobv 1 1001 lks rok

ri--.--15 01 02 Plastové obalv - svoz odpadu 1 1001 1ks výrva svoz

15 01 07 Skleněné obalv - oronálem nádobv Zvon ĺ100 l 1ks rok

a

i 50'ĺ07 Skleněné obalv - svoz odoadu Zvon I'1001 1ks výana svoz

2CI 03 01 Směsný komunálnĺ odoad - oronálem nádobv I 100t lks rok

20 03 01 SměsnÝ komunálnĺ odpad - svoz odpadu I 100! 1ks vÝana svoz
v€
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