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'ě DODATEK č. 1
*? 'i' i ke smlouvě
Š 17 o zabezpečení svozu odpadu podobného komunálnlmu č. A 1194/OSM/2017 ze dne 03.01.2018,<

%
č. 30028, uzavřený dle usnesení Rady města Příbram č. 691/2019 ze dne 08.07.2019

»“ “*
534 Město Příbram

9 ['“] se sídlem Tyršova 108, 261 01 Příbram |
"'a ý: zastoupené paní Bc. Zanetou Vaverkovou, na základě pověření ze dne 21.05.2018,
W LJ IČO: 002 43 132 DIČ: CZ00243132
»? CO bankovní spojení Česká spořitelna, okresní pobočka Příbram,

č. ú. VS 8180000465
(dále jen jako „Objednatel“)

3

Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace
se sídlem U Kasáren 6, Příbram IV, 261 01 Příbram,
zastoupená panem Ing. Pavlem Máchou, ředitelem,
IČO: 000 68 047 DIČ: C2800652
bankovní spojení Komerční banka, a.s.,

č. ú.
(dále jen jako „Dodavatel“)

(dále jen smluvní strany)

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě

1) Smluvní strany uzavřely dne 03.01.2018 na základě usnesení Rady města Příbram č. 1243/2017 ze dne
18.12.2017 smlouvu o zabezpečení svozu odpadu podobného komunálnímu č. A 1194/OSM/2017.

2) Smluvní strany uzavírají dodatek č, 1 k výše uvedené smlouve na základě usnesení Rady města Příbram
č. 691/2019 ze dne 08.07.2019. Tímto dodatkem se doplňuje znění čl. IV., odst. 5.8. Harmonogram obsluhy, typy
nádob a ceny, výše uvedené smlouvy o následující místo svozu, typ nádoby, frekvenci svozu a cenu za odvoz,
takto:
místo svozu mg nádoby frekvence období od gočet cena za 1 ks cena za 1 ks/měs.

Kpt. Olesinského , popelnice, 1x 2 týdny, 01.07.2019, 1 ks, 90,72 Kč 90,72 Kč
č.p. 41 a 42, Pb ||

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

3) Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nedotčena.

4) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti ode dne jeho zveřejnění
prostřednictvím registru smluv, přičemž smluvní strany se dohodly, že za období od 01.07.2019 do dne nabytí
účinnosti tohoto dodatku budou práva a povinnosti z tohoto dodatku vyplývající mezi smluvními stranami
vypořádány ve smyslu tohoto dodatku. S tím, že zveřejnění v registru smluv provede město Příbram, a to do 30 dnů
od podpisu tohoto dodatku.

5) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každý má platnost originálu aje nedílnou součástí výše
uvedené smlouvy. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení je určeno dodavateli.

v Příbrami dne...,.2.6. Wim v Příbrami dne... „ff. ÚŽÍí

Za objednatele: Za dodavatele:

:

Bc. Žaneta Vaverková, Ing. Pavel [Mácha
vedoucí Odboru správy majetku ředitel

Teyhnických služeb, přísp. org.

Technické služby města Příbrami,
příspěvková organizace ©

Příloha: pověření pro Bc. Žanetu Vaverkovou 261 01 Příbram ly, U Kasáren 6
IČ: 00068047, ch: 0200068047

Tel.: 318 624191,Mob.:770 794 317
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„„ MĚSTO PŘÍBRAM
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starosta města

,?
21 415- 2618

VPřIbramidne

POVĚŘENÍ

Povéřuji tímto dokumentem vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Příbram

(OSM) paní Bc. Žanetu Vaverkovou, nar. kpodepisování níže

vymezených dokumentů poté. kdy příslušný orgán města Příbram rozhodne o jejich

uzavření nebo vydání (vystaveno. Konkrétně se jedná o smlouvy o výpůjčce movitých a

nemovitých věc! ve vlastnictví města, smlouvy o pronájmu movitých a nemovitých věci

v majetku města, pachtovní smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných

břemen, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o dodávkách materiálu, služeb a prací

pro město, veškeré dodatky k výše specííikovaným smluvním vztahům, dohody o

ukončení výše uvedených smluv, výpovědi smluv, souhlasné prohlášení o shodě na

průběhu hranic pozemků, stanovené či vyžádané souhlasy, stanoviska města Příbram

jako vlastníka nemovité věci k uskutečnění plánovaného záměru žadateie.

Dále k podpisu dokumentů požadovaných pro vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování

pozemků za vlastníka město Příbram vpřípadě, kdy příslušné orgány města předtím

učinily nějaké meritomí rozhodnutí, jehož realizace následně vyžaduje dělení nebo

scelení pozemků, k podpisu dokumentů požadovaných Odbory MěÚ Příbram - Odborem

životního prostředí, Odborem investic a rozvoje města a Odborem Stavební úřad a

územní plánování, v rámci prováděných adminištrativních činnosti nebo řízeni vedených

těmito Odbory v návaznosti na konkrétní rozhodnutí orgánu města ve vztahu k majetku

města spravovaného OSM.

Dále, a to bez podmínky předchozího schválení kompetentním orgánem městě,

kpodpísu zveřejňovaných záměrů města disponovat s nemovitým majetkem die ust.

š 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pózdějších

předpisů, a to na základě žádostí o provedení příslušné majetkoprávní dispozice

doručených městu Příbram (MěÚ Příbram), dále k vydávání vyjádření z hlediska

vlastníka sousedních nemovitých věcí dle stavebního zákona.

Tyršova 108, 261 19 Příbram 1, teiefon 318 402 228. fax 318 627 487, e-mail: jndrich.varg5_<a©gribram.eu
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Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a je vystaveno na L 3311

neurčitou.
OŘ [ B '

Toto pověření v plném rozsahu nahrazuje pověření vystavené dne 25.09.20091ehdějším

starostou města Příbram panem MVDr. Josefem Říhákem tehdejšímu vedoucímu

právního odbom Ing. Jaromíru Voťnému, kvydávání vw'ádření zhlediska vlastníka

sousedního pozemku dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

úÉ s 70
Ing. Jindřich Vařeka
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Toto pověřeni v plném rozsahu přijímám:
Dne:

21 "% ZMB .


