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Dodatek č. 3 ke smíouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadů

čís~o 5/100295/05600002/040/2010

AVE CZ odpadové hospodářství s‘r~o.

se sídlem Praha 10, Pražská 1321ĺ38a, PSČ 102 00

iČo: 49356089

DIČ: CZ49356089

Zastoupena:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 19775

čislo bankovní účtu:
kontaktní adresa:

dále Jen ako „zhotoviteľ‘

Qb[astní nemocnke KoUn, ~ nemocnice Středočeského kraje

se sídlem Žižkova 146, 280 02 Kolín

IČO: 27 25 63 91

D~Č: CZ 27 25 63 91

Zastoupena: MU Dr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou ředstavenstva

Mgr. Michaelem Kašparem, místopředsedou představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21,června 2005, oddíl B,

vložka 10018

Pracoviště:

Adresa pracoviště a fakturační adresa:

Kontaktní email:

Kontaktní telefon:

email pro zasíláni eiektronické fakturace:

Zhotovitel a objednatel dále společně těž ‚~strany“ nebo „smluvní strany‘ a lednotlívě těž „strana“

nebo ‚smluvní strana“

Strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být t~.rnto dodatkem

vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1,1, Strany uzavřely dne 26~1L2010 smlouvu a sběru, přepravě a odstranění odpadů čislo

S/100295?05600002/040/2010, ve které se dohodly na úprave vzajernnýcn prár a
povinnosti týkajících se nakládání s od adam (dále Jen ~sm~ouva~).

1,2, \/ důsledku změny právní úpravy a přijetí nového zákona č. 541/2020 Sb,, o odpadech

jdále fen ~zákon a odpadec[V‘), který nabyl účhinosti dne 1~1,2021, mají strany zájem

na úpravě jejich vzájemných práv a ~ov~:miostí, a proto se rozhodly uzavřít tento

dodatek č. 3 (dále ian ~dodatek‘~),

2. PŘEDMĚT DODATKU

2,1 Smluvnístranyse dohodly, že odkazuje-ii smlouva na neúčinn.ý zákon č. 135/2001 Sb,,

o odpadech a a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo

jeho prováděcí předpisy, budou se tyto odkazy vykládat jako odkazy na příslušná

ustanoveni účinněho zákona a odpadech, případná jeho účinných prováděcích

předpisů

2.2 Smluvní strany se dohody, že specifikace místa, počtu a druhu nádob se ruší a bude

v celám svém rozsahu nahrazena přílohou č. 1 ‚ Jenž tvoří nedílnou součást tohoto

dodatku

2.3 Smluvní strany si jsou vědomy, že s oníedem na nabytí účinností nového zákona a

odpadech došlo ke změně způsobu výpočtu, účtování a vykazování poplatku za

uklaaan~ odpadu na skiadKu provozovatelem skladky itz ke dn~ 1, 1. 20~1, S ohledem

na navýšeni zákonného poplatku za uloženi odpadu na skládku, která je spojená s

touto legislativní zmár cu, smluvní strany shodně prohlašují, že rozdíl ve výši poplatku

za uiožení odpadu na skládku navýšeného ad 1, 1. 2021 a výši poplatku za uloženi

odpadu na skládku fakturovaného v race 2021 ještě před nabytím účinnosti zohoto

dodatku, bude zhotovitelem dodatečné vyúčtován v rámci prvního fakturačnino

období po nabyti účinnosti tohoto dodatku,

2.4 Objednatel se zavazuje uhradiz zhotoviteli poplatek za uložení odpadu na skládku,

který bude ve smyslu odst. 2,3 tohoto dodatku dodatečně vyúčtovaný v rámci prvního

fakturačního obdobi no nabyti účinnosti tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3,1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímzo clodazkem nedotčena.

3,2 Nedílnou součásti tohoto dodatku je Příloha L 1, L 2 a Č. 3

3,3 Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních. z nichž zhotovitel i objednatel

obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu č 6 odst. 1 zákona



Č. 340!2015 Sb., o zvláštních podmínkách učínnosU některých srnliv, uveřejňování

těchto sri L~V ~ O registru SO1IJV izákon O registrL. smlUv), ve znění pozdějších uředp~sů.

Smuvní straw se dohodly, že objernatel oďeš.e tento dodatek správci registru sri uv

k uveřejnění, a to bez zbytečného odkladu, rejnozděj však do 30 ~rů od uzavření

tohoto dooatsu,

Strany prohlašuji, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu

připojují své podpisy.

AVE CZ odcadové hospooářstv s.r.o.

Ing. Radek Doležal

Regionální řed~el

zhotovitel
Digirálně podepsal

V I L Vit Komberec

Korn berec DaWnuzO2l.02;18

V dne __________________

Okp7LIre pocIel:~I MLD~.MU Dr. Petr ~‘ ~~

Chudomel MBA~Le ui..‘ :~: L

Oblastní nemococe Kolín, e~s.,

rernococe Středočeského kraje

MUD‘. Petr Cojdomei, MBA

?řeoseda o~edstaveostva

objednatel

Mgr. Michael Mgr. Mich zel Kašpz‘

K~r‘or Da7Ufl~. 2C2U32.23~~JL~1I 09:55<13 ~0100

AVE CZ odpadové hospodářství zra.

Vit Korn berec

Key accont manager

Oblastní nemocmce Kolírt, a.5.,

nemocnice Středačeskšho kraje

Mgr. Michael Kašpa‘~

Vstopřeoseda Oředstavenscva

objednatel

V Čáslav doe 13. 02. 2021

Radek
Doležal

Diciitálé poLep~ai
Radek Dci€žal
D~jtu~~:2021:O21S
12:32:47 —0100

zhotovitel



Příloha č. 1 ke smlouvě o nakládání s odpadem č, S/100295/0B600002/840J2010

Fakturační období: čtvrtletně



Příloha č. 2 ke smlouv~ o nakl~dání .s odpadem č. SJ1OO29S/O~6OOOO2/O4O/2O1O



Přĺloha ~. 3 ke smIouv~ a nakládání s odpadem č. S/100295/05600002/040/2010

PODPISY STRAI~ NÁSLEDUJÍ NA, DALŠÍ STRANÉ



zhotov~te~ Digitálně podepsal

‘ Vít KomberecVit Kom berec Datur~: 2021.02,18

1235:18 ±0100

AVE CZ odeadovd ľ~ospoeářství see.

Vít Komberec

Key accont rca nager

V Česlavi dne 18. 02, 2021

Radek
Doležal ~

AVE CZ od~adov~ hospodářstvi arc

eg. Radek DoIeža

~egíorá ní řeeiael

ore

MUDr. Petr
Chudomel MBA~

Ob~asmí nemocnice Ko

nemocnice 5t~edočesk~

VUDr, netr Chedomel,

Přecseda e~edstavenst

objednatel

Mgr. Michael ~
Kašpar

Ob~aszn~ nemocnice (c

nemocnice St~eďočesk

Vgr~ \iícrjael Kašoar

~ stopřeoseda &~edst~

obj ednate Izhotovitel






