DODATEK CISLO:2
KE sMLoUVĚ ČĺsL0:2972
zAJlŠTĚNĺsvozu A oĐsTRAŇovÁľĺĺ oDPADU

oBJBDNATELB1\ĺ:

PRo\ĺaZCEN(:

SIIEZ CZ a.s

Teclĺrickéslužby něsta Chornutova,
př'íspěvková oľganizace

Španělská 1O'73ltO
120 00Praha 2

náĺrrěstí I.Máje89lŻ1

430 Chonrutov
ft:00079065

IC: 25ó38955

DIČ: CZ00079065

DIČ:CZ25638955

Zastoupené ředitelem panem
lng.Zhvňkam Knhlížkem
Bankovní spojení:

Čísloúčtu;

Telefon
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ustí n.L v oddílu Pr., vloŽce číslo630.

V návaznosti na novelu zákona o odpadech a navýšenípoplatku za odpad se s účinnostíod 1 .1.2021 mění výŠeceny
za zajĺštěnísvozu a odstranění odpadu. Z uvedeného vypl1ývá změna smlouvy v části lV. cENoVÉPODMíNKY täkto:

IV.

cENovÉPoDMÍNKY
Na sjednaný rozsah plnění jde za celoľočníobdobí o tuto cenu Za syoz a odstľaňování odpadu

Cenaza 1 ks
Typ nádoby: kontejner

Početnádob 1

lx

nádoby

Cena bez DPH - Kč

Cena vč. DPH - Kč

týdně

11786'88

SOUHRN

2r%

11786,88

14 Ż6Ż'12
14 26Ż,12

11 786,88

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinosti od 1.7 . 2016 uveřejnit dle zákova č' 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti někteých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) všechny případné dohody, kteými se
smlouva doplňuje, mění nahrazuje nebo ruší,včetně smlouvy samotné, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle
tohoto odstavce se rozumí vloŽení elektronického obrazu smlouvy a metadat podle $ 5 odst. 5 zákona o registru sluv do registru smluv
Pokud nebude objednatel s návrhem cenové úpravy souhlasit, sdělí toto provozci písemně do 1O-ti dnů od obdżenícenové úpravy.
V takovém případě má provozce právo od smlouvy odstoupit ke dni změny ceny, coŽ oznámí pĺsemně objednateli s provedenĺm
vyúčtován í provedených výkonů.
Pokud objednatel po sdělení cenové změny tuto písemně neodmítne do 'l O-ti dnů ode dne oznámenĺ, má se zato, že se změnou
ceny souhlasí.

ostatní části smlouvy zůstávají beze změny'

V ''.'...''.''.'...'.....''....dne'

Za objednatele

///

2ĺ)21

V Chomutově

Za
ttZCZa,s.

'' ,*,a"
tel,: 475 ô03 949

llovnéÍ __''--

iG: 2563895Łi,

1.1...0Z,

livlze Čecľiy

',,$sl-ĺe;:
NA

.

p

ro

V

dne:

18.12.2O2O

ozc e:Technické

łauy rrroStä Llloll]utoŤ

p' lvková organizace
In' ńynek Koblíže'
ředitel

