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Dodatek č.3
ke Smlouvě o zabezpečenísvozu odpadu podobného komunálnímu č,A 1194iOSM/2017 ze dne

lS 03.0'1.20,18, číslo:30028, ve zněníjejíchdodatků č.1§" - č.2
(RMti 06,04,2021, usn. č.27612021)_sD

,§*'/]:

město příbram
se sídlem Tyršova 1O8,26101 Příbram l
zastoupené na základě pověření paníMgr. Žanetou Vaverkovou, vedoucíOdboru správy majetku
lČo:00243,|32, DlČ:cz01243132
bankovníspojení: Česká spořitelna, a.s., okresní pobočkaPříbram

ě. ú.:
(dále jen jako ,,Objednatel")

a

Technické službyměsta Příbrami, příspěvková organizace
se sídlem U Kasáren 6, Příbram lV, 261 01 Příbram
zastoupená panem lng. Pavlem Máchou, ředitelemtčo:ooooao+z lčZ:czs0o652
bankovní spojení Komerění banka, a.s.

č.
(dále jen jako ,,Dodavatel")

Smluvní strany uzavlrailí dodatek ě. 3 k výšeuvedenésmlouvě na základě usnesení Rady města
Příbram ó. 27612021 ze dne 06,04.2021Tímto dodatkem se doplňují a mění následujícíustanovení
smlouvy:

A) Vymezení názvu smlouvy: (Smlouva o zabezpeóení svozu odpadu podobného komunálnímu
odpadu)se nahrazuje slovy: Smlouva o zabezpečenísvozu komunálního odpadu.

B) V ČÉnkul.,,Předmět smlouvy", se jeho dosavadní text nahrazuje novým textem ve znění:

1.1. Předmětem smlouvy je pravidelný odvoz komunálního odpadu z ěinnosti právnických osob
a fyzických osob oprávněných k podnikání kat. č.200301 (směsný komunální odpad), včetně složek
z odděleného sběru: 200101 (papír a lepenka), 200139 (plasty), prováděný pro objednatele od objektů,
ve ktených provozuje svoji ěinnost, nebo ze shromažd'ovacíchmíst stanovených objednatelem.

C) V ČÉnkulll.,,Povinnosti Objednatele", se v bodě 3.3. a3.7.jeho dosavadnítext nahrazuje novým
textem ve znění:

3.3. V případě narušenísběru připravovanými opatřeními (stavební ěinnost ap.), kterévykonává
Objednatel, informovat Dodavatele nejméně 1 týden před jejich realizacl a dohodnout náhradní řešení
sběru v danémmístě. V případě, že tak neučiní,proběhne náhradní svoz ažv dalšímpravidelném
termínu.

3.7. Zajistit dostateěný počet sběrných nádob v odpovídajícímmnožstvídle charakteru a množství
produkovaného od pad u, obvykle vzn i kaj ícíhopři provozované čin nosti.

D) V Článku lV. ,, Podmínky pronájmu", se v bodě 4.3. jeho dosavadní text nahrazuje novým textem
ve znění:

4.3. Objednatelje povinen udržovat pronajaté zařizeni v dobrém technickém stavu a zajistit jej proti
poškgzení,zničenínebo odcizení. Po uplynutí pronájmu musíbýt pronajaté zařIzenl předáno Dodavateli



bez znehodnocení  č i nadměrné ho opotřebení , které  neodpoví dá povaze urč ení  věci.Zaznehodnocení
č i nadměrné  opotřebení  pronajatých nádob se nepovaž uje poš kození vzniklé  č inností  Dodavatele.

E) V Č lánku V. "Cena, způ sob její ho stanovení  a platební  podmí nky, se v bodě 5.2.,5,3.,5.4. a 5.8.
jeho dosavadní  text nahrazuje novým textem ve znění :

5.2, Vyú č tování  za provedené  služ by bude provedeno Dodavatelem 2x za rok vž dy za pololetí .
Dodavatel k tomu předlož í  Objednateli daňový doklad (fakturu), není -li dohodnuto jinak.

5.3. Dodavatel mŮž e jednostranně zvýš it cenu služ by ú měrně k mí ře inflace publikované  Č eským
statistickým ú řadem. Základem bude cena služ by stanovená ve smlouvě č i v poslední m dodatku. Změnu
mŮž e prové st 1x roč ně nejpozději vš ak do 't ,3, dané ho roku. Nová cena bude ú č tována od měsí ce, ktený
následuje po měsí ci oznámení změny ceny.

5.4. Objednatel se zavazuje, ž e neprodleně projedná změnu ceny i v prů běhu kalendářní ho roku
v pří padě podstatné  změny rozhodují cí ch polož ek jejich nákladů , které  budou vyvolány např. změnou
platných zákonných norem, změnou rozsahu poskytovaných služ eb nebo změnou množ ství  č i slož ení
odpadŮ nebo mimořádným rů stem cen vstupní ch nákladů . Pravidelně vž dy nejpozději do 31.1.
aktuální ho roku mů ž e Dodavatel navrhnout Objednateli změnu ceny.

5,8. Harmonogram obsluhy a typy nádob:

F) V Č lánku Vl. ,,Ostatní a závěreč ná ujednání ", se v bodě 6.2., 6.3. a 6.7. jeho dosavadní text nahrazuje
novým textem ve znění :

6.2. Dodavatel mŮž e smlouvu vypovědět v pří padě, ž e bude Objednatel v prodlení  s ú hradou ceny
za poskytnuté  služ by, dé le než  14 dní  po datu splatnosti. Výpovědní  doba je 1 měsí c a poč í ná běž et
první ho dne následují cí ho kalendářní ho měsí ce od doruč ení její ho pí semné ho vyhotovení  Objednateli.

6.3. V pří padě, ž e nedojde vlivem nepředví datelných okolností  (např. porucha sběrné ho vozidla)
kesběru sběrných nádob v předem dohodnuté m sběrné m dnu, Dodavatel se zavazuje, ž e náhradní
sběr bude zajiš těn a proveden následují cí  pracovní  den.

6.7. Objednatel musí  zajistit umí stění  sběrných nádob na směsný komunální  odpad v den sběru
a přepravy na veřejné m prostranství  tak, aby byla umož něna snadná a bezpeč ná manipulace
se sběrovými nádobami v době jejich vyprazdňování  bez naruš ení  plynulosti poskytované

Mí sto svozu a typ nádoby Období
od - rlo

Poč et Cenaza 1

ks
Celkem
za měsí e

Hailova 133 - OSSZ, nám. T. G. Masaryka 121-policie -

1kont. '1x týdně
2ks 956,00 1912,00

Tyrš ova 't06, Pb l - Zámeč ek - kont. 1x týdně ,1 ks 956,00 956,00
nám. T. G. Masaryka 1 - kont. 1x měsí c s nái. 1ks 424,o0 424,0o
Dlouhá 163, Pb lll - kont. 1x měsí c s nái. 1ks 424,o0 424,00
Legionářů  400 - DK - kont. 'lx týdně - s nái. 1ks 1 141,o0 1 141,o0
Žež ická 193, Pb Vll - kont. ,1x měsí c 1ks 239,00 239,00
gen. R. Tesaří ka 19, Pb l - kont. 1x tÝdně 1ks 956,00 956,00
U nemocnice í 98, Pb l - kont. 1x týdně - s nái. 1ks 1 141,00 1141,00
Tyrš ova 108, Pb l - kont, 2x týdně 1ks 19í 2,00 1912,00
Č s. armády 5, Pb lV - popelnice 1x měsí c 1ks 57,00 57,00
Husova 257, Pb Vl - kont. 1x tÝdně 1ks 956,00 956,00
kpt. Olesinské ho č , p.41 a 42,Pb - popelnice 1x 2 týdny ,1 ks 114,00 114,00

Cenyjsou uvedeny bez DPH



služby. Jsou_li nádoby umístěny na obtížnědostupných místech ěi v uzavřených areálech,
je objednatel povinen nádoby zpřístupnit v den svozu a zajistit sjízdnost komunikacÍ, které nejsou
u".piaue Doáavatele, pokud tak neučiní,svoz sběrných nádob se uskuteČníaŽ v následujícím
pravidelném termínu svozu bez nároku na náhradnísvoz.

G) ostatní ustanovenívýšeuvedené smlouvy zůstávajínedotčena.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnostiode dne jeho zveřejnění
prostřednictvim registru smluv v souladu se zákonem ó. 34Ol2O15 Sb., o zvláŠtníchPodmínkách
účinnostiněkteqých smluv, uveřejněnítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), PřiČemŽ
smluvní strany Šedohodly, žeza období od 01 .O1.2021 do dne nabytí ÚČinnosti tohoto dodatku budou
práva a povinnosti z tohoio dodatku vyplývajícímezi smluvními stranami vypořádány ve smYslu tohoto
dodatku. Zveřejněnív registru smluv provede město Příbram, a to do 30 dnŮ od PodPisu tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každýmá platnost originálu a je nedílnou souČástí
výše uvedené smlouvy. Jedno vyhotovení obdržíObjednatel, jedno vyhotoveníje urČenoDodavateli.

Příloha: pověření pro Mgr. Žanetu Vaverkovou

Objednatel Dodavatel

l 3 {$b"íú1$
V Příbramidne v příbramidne... ... ./.!.ll.: tn21

Mgr. Žaneta Vaverková lng. Pavel Mácha
vedoucí Odboru správy majetku ředitel technických služeb, přísp. org.

6íGrĎr Technickéí službyměsta Příbrami.u,l
příspěvková organizace áí\ 261 01 Příbranl lV U Kasáren 6 -

_ lč:0006804z, otó, čzóiňdčóii*] *) Tel.; 318 624 1Fi|, rv,oo,: ižě lóq'áll
( /l

th9/



MĚ§T@ pŘíBRA&T
starosta města

2 ! ,ih"?í;ii
v Fříbrannidne

PoVĚŘení

Pověřuji tÍmto dokurnentem vedoucí Odboru správy majetku futěsblrélro úřada.l Fříbrarn
(OSM) PaníEe. Žanetu Vaverkovou, naí. kpodepísovárrí níže
vYmezených dokumentŮ poíé,kdy pffelu§ný orgán měgta Příbram rozhodno o }eJioh
uzavl'ení nebo wdání (u6tar€ní). KonkrÉtněse jedná o smbtrvy o výpů.lóm nnoví8ých a
nemovitých věcl ve vlastnicrlVí měste, smlouvy o pronájmu nnovŤtých a nennovítýďl věcí
v majetku města, Pac,htovrrí smlouvy, srnlouvy o smlowáclr budoucích o zřízenívěmýoh
břemen, smbuvY o práw provéstSatóu, srnbuvy o dodávkáďr rnabriáltl, glužeh a prací
Pro rněgto, veěkeré dodatky k vý§€ specifikovaným gmluvRím vztahům, dohody o
ukoněení vÝ§€ uvedených smtuv, výpovědi smluv, souhlasnó prohláěení o shodě na
PrŮběhu hranie PozernlcÚ, stranovené ó vyádané souhtasy, stanovisl€ rnéstaFříbnarn
jako v|astníka nernovÍtévěci k uekub&rění plánovarÉhoáíněru žadfitgk.
Dále k PodPlsu dokumentŮ požadovanýcí"lpro yydání rozhodnutí o dělení rrobo soe3ování
PozernkŮ za vlastníka rněsto Fříbram v případě, kdy přísttl§né orgámy měs&a pfudtím
uČinilY nějakémerÍtonmírozhodnutí, jehož realizae následŇ vyžaduje děOení nobo
setení PozemkŮ, k podplsu doktlnnontú požadovanýchOdbory MětJ příbram - Odbonelrr
ŽÍvotnÍhoProstředÍ, Odborern ínvestle a nozvojo města a odborern §tavební ttrřad a
Územní Plánov{nÍ, v rámci prováděných adrtlirristrativníeh činnostírrebo řízerrívedených
těrnito OdbonY v návaznosti na konknétrrírozhodnutí orgárru města ve váahu k rnajotku
města §pravovaRého OSfu{
Dá!e, a to bez podrnínky předehozího schválení kompetentnínr orgánenl města,
k PodPisu zveřejňovaných zánrrěrů rněsta dlsponovat s nemovitýnl majetkenn dle r.lst,

§ 39 odst. Ízákona č.X28,naga Sb., o obcích (obeení zřízenl), ve znění pozdějších
PředPisŮ, a to na základě žádostíg provederaí příslušnérnajetkopnávní dispoziee
doruČenrýehměsttr Fříbranl (Mět"' Fříbrarn), dále k vydávání vyjádření z hledlska
vlastníka sousedních nemovifiýcín věcí dle stavebního zákona.

Tyršova í08,26í 'l9 Fřlbram l, telefon 318 4o2 P8,raxg18627 48?, eqnall: iuo{stlvareJ<a€pri&ap,eu



tf
,,i, :,T:*:' ,- l,

Toto pověření nahývá platnosti a tičinnostidnem podpísu a je vyBtaveňó 'rra do§
ncunčítotl.
Toto pověření v plnrémnozsahu nahrazuje pověření vystavené dne 2§.09.2009 tehdějším
stanostou rněsta Fříbrarn paneín MVDr. Josofem Řmakerrn tehdejšímuvedoucímu
právního odbgnl íng. JaromíruVolnému, k qfiávání vyjádření z hlediska vlastníka
sousedního pozernktl dle zákana č.18312006 Sb., o územnírnpíárrovánía stavebním
řádu (stavehní zá$tool), ve znění pozděJ§lch předpisů.

lng. Jindňch Va}bka
staroEtranÉ§ta

Te[o pověbnl v plŇm rmahu pňJímám:
Dne:

2 t -05"tfil§


