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Dodatek č. 55 ke smlouvě ze dne 15.8.1994 
o provozování separovaného sběru pevných druhotných surovin 

v katastrálním území města Žatce 
 
Uzavřený mezi stranami: 
 

Marius Pedersen a.s.  
 Průběžná 1940/3 
Město Žatec 500 09 Hradec Králové 
náměstí Svobody 1 Provozovna: Staňkovická 2842 
438 01 Žatec 438 01 Žatec 
IČO: 00265781 IČ: 42194920 
DIČ: CZ00265781 DIČ: CZ42194920 
zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou zastoupená: Mgr. Martinem Šimerdou  
starostka města Společnost zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B vložka 389 

jako objednatelem 

jako dodavatelem 
 
 

I. 
 

V souladu s čl. II. odst. 1., čl. VI., čl. VII., čl. X. smlouvy o provozování separovaného sběru pevných 
druhotných surovin v katastrálním území města Žatce ze dne 15.8.1994 ve znění pozdějších dodatků 
(dále jen „Smlouva“) se smluvní strany dohodly na následujících podmínkách plnění Smlouvy: 
 
1. Dodavatel pro objednatele zajistí nádoby na odpad, jejich umístění a svoz odpadu dle níže 
uvedeného rozpisu a za níže uvedenou cenu takto: 
 
Údaje o druhu separovaného sběru, typu nádoby, počtu nádob, a cenových podmínek služby a 
pronájmu nádoby:  

Nádoby ve vlastnictví Marius Pedersen a.s. 

Komodita Typ nádoby 
Počet 
nádob 

Vývoz 
Kč/ks 

Pronájem 
Kč/ks/měsíc 

Sklo směsné 
Kontejner 

1100 l 
68 173,- 107,- 

Papír 
Kontejner 

1100 l 
93 103,- 107,- 

Plast – PET lahve 
Kontejner 

1100 l 
88  122,- 107,- 

BIO 
Kontejner  

1 100 l 
30 216,- 107,- 

Sklo směsné 
Kontejner  

240 l 
6 59,- 32,- 

Papír 
Kontejner  

240 l 
3 64,- 32,- 

Plast – PET lahve 
Kontejner  

240 l 
3 64,- 32,- 

Jedlé oleje 
Kontejner  

240 l 
10 90,- 33,- 
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Nádoby na jedlé oleje byly v období od 03.02.2020 do 31.07.2020 umístěny na jednotlivá stanoviště 
průběžně, a to dle požadavků objednatele. V tomto období probíhal zkušební provoz (sledovací 
období naplněnosti nádob a jejich využití). Ve výše uvedeném období nebyla služba fakturována. 

 
 
 
 

Nádoby z projektu EKOKOM a.s. 

Komodita Typ nádoby 
Počet 
nádob 

Vývoz 
Kč/ks 

Pronájem 
Kč/ks/měsíc 

Sklo směsné 
Kontejner 

1100 l 
62 173,- 0,- 

Papír 
Kontejner 

1100 l 
46 103,- 0,- 

Plast – PET lahve 
Kontejner 

1100 l 
40 122,- 0,- 

 
Počty nádob uvedené v tabulkách byly upraveny na základě požadavků objednatele a podle 
provedených inventur.  
 
Četnost svozu nádob:   PET lahve               1 x za     7 dní  
    Papír                1 x za     7 dní 
    Sklo směsné              1 x za   14 dní  

BIO               2 x za     7 dní (od 01.03. do 30.11.)  
                                       1 x za    14 dní (od 01.12. do 28.02.)    

Jedlé oleje  na základě telefonické výzvy  
 

Kontakt za dodavatele:  
Informace ve věcech obchodních: Roman Městecký           tel.:                              
informace ve věcech provozních: dispečer                    tel.:
 
 
Kontakt za objednatele:  
odbor ŽP města Žatec                           tel.:  

 

 

2. Cenové údaje a jejich platnost: 

 

Cenové podmínky plnění služby jsou platné pro období od 1.1.2021 s tím, že Marius Pedersen a.s. 

poskytuje objednateli garanci cenových podmínek plnění služby nejméně do data 31.12.2023, tj. 

cenové podmínky služby uvedené výše v tabulkách dle tohoto dodatku jsou platné nejméně do 

31.12.2023. 

 

3. Dosavadní znění článku VI. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec 4., který zní takto: 

 

„4. Počet nádob, druh separovaného odpadu a typ nádoby je uveden v příloze č. 1 Smlouvy. Tuto 

přílohu lze měnit po vzájemné dohodě podle aktuální potřeby a odsouhlasení příslušným odborem 

Městského úřadu Žatec.“ 
 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku se ruší veškerá dosavadní 
ujednání o počtu a typu nádob na odpad, ceně za jejích pronájem a vývoz a o četnosti svozu 
odpadu uzavřená formou dodatků ke Smlouvě a jsou nahrazena novým ujednáním v tomto 
dodatku č.55. 
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2. Ostatní ujednání uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí 
Smlouvy. 
 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v 
platném znění. Dodavatel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. 

4. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel 
jedno vyhotovení.  

5. Tento dodatek byl schválen Radou města Žatce dne 8.4. 2021 usnesením č.  18/21. 
 

 

 

 

Za objednatele:     Za dodavatele:  

 

 

V Žatci dne ……………………………    V  …………………… dne …………………… 

 

 

 

 

 

 
 
Za objednatele _________________                             Za dodavatele ________________ 
Mgr. Zdeňka Hamousová     Mgr. Martin Šimerda 
starostka města                                            na základě plné moci 


















