
      

 

Dodatek č. 1 k objednávce č. 58/2020/OŽP  
(číslo v evidenci smluv města 654/2020/OŽP ) 

(uvádějte v korespondenci) 

Objednatel: Zhotovitel: 
Město Slaný AVE Kladno s.r.o 

Velvarská 136, 274 53 Slaný  Dubská 793, 272 03 Kladno - Dubí 
Odbor životního prostředí IČ: 25085221 

 

Bankovní spojení:       
                                       IČ: 002 34 877, DIČ: CZ00234877 
 

 
Tento dodatek byl vystaven z důvodu překročení celkové částky na akci „Nakládka a likvidace 
odpadů (dřevo – pařezy, kořeny), včetně dopravy“ dle objednávky č.58/2020/OŽP. Dle maximální 
ceny výše uvedené objednávky, je celková cena překročena o částku 44 360,- Kč bez DPH. 
Navýšení se výhradně týká množství dřevní hmoty. 
K navýšení částky za likvidaci došlo vlivem nemožnosti přesného určení hmotnosti nakupené 
dřevní hmoty k likvidaci. Původní výpočet teoretické hmotnosti vycházel dle viditelného objemu a 
předpokládané dřevní hmoty a procentuálního koeficientu dle lesnických tabulek. Při úpravě a 
zpracování se zjistilo, že část likvidované dřevní hmoty byla probořena do podmáčené zeminy a 
nebyla vidět. 
 
 
Cena: do 44 360,- Kč bez DPH 
Termín plnění:  
Místo plnění: Slaný, Benar 
Záruční lhůta: - 
Odstranění reklamované vady: - 
Smluvní pokuta:  
Platební podmínky  
Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení, přičemž za úhradu 
se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 
Fakturu zašlete na adresu objednatele do 7 dnů od data plnění předmětu objednávky 
objednatelem.  
Další podmínky objednávky:  
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). 
 
Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o 
svobodném přístupu k informacím“). 
 
Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují za 
své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle 
zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před 
podpisem této smlouvy.  
 



      

Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle 
zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění Město Slaný, a 
to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy. 
 
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 
 
„Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, budou 
nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními 
předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.“ 

 
 
 
 

vyřizuje:   
telefon:    
mobil:       
e-mail:                                  vedoucí 
Ve Slaném dne 27.01.2021 Odboru životního prostředí 

 
 
 
Přílohy:  
 
 
 
 
Akceptace objednávky zhotovitelem: 
Tuto objednávku akceptujeme v plném rozsahu.  
 
 
 
 
 
Datum:       27.01.2021              Jméno a příjmení:                            Podpis:  
 




