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PCR15ETRpo40649046
Č. j. KRPZ-113823-17/ČJ-2019-1500VZ-MET

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o odvozu a odstraněni odpadu
Č. j. KRPZ-113823-13/ČJ-2019-1500VZ-MET

uzavřené v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen ,,dodatek")

SMLUVNÍ STRANY:

1. Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
IČO: 72052767
DIČ: CZ72052767
jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského ředitelství
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 28036881/0710
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Karkošková, odbor specializovaných činnosti
Telefon: 974 661 574
E-mail: krpz.osc.podatelna@pcr.cz

na straně jedné (dále jen ,,původce odpadu")

a

2. Marius Pedersen, a.s.
Sídlo
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
Zastoupená
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:

Průběžná 01940/3, 500 09 Hradec Králové
Kvítkovice 343, 765 02 Otrokovice
42194920
CZ42194920

, na základě plné moci
ČSOB Hradec Králové
8787063/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
389

na straně druhé (dále jen ,,oprávněná osoba")



ČI. l

výše uvedené smluvní strany se dohodly, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o odstranění
odpadu, č. j. KRPZ-113823-13/ČJ-2019-1500VZ-MET (dále jen ,,Smlouva") pro veřejnou
zakázku s označením ,,Smlouva o odstranění jiného než komunálního odpadu - převážně
objemný odpad", se v souladu s ČI. XII odst. 4 Smlouvy mění ve smyslu níže uvedených
článků takto:

ČI. II

ČI. VII Smlouvy nově zní:

1. Cena za provedené práce je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zák. č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dle cenové nabídky oprávněné osoby ze
dne 22. 11. 2019 platné v době uzavření této smlouvy.

2. Níže uvedené ceny jsou cenami nejvýše přípustnými, které nejdou překročit, s výjimkou
zákonného meziročního navýšení poplatku za ukládáni odpadu na skládku dle přílohy č. 9
k zákonu o odpadech č. 541/2020 Sb. Takové navýšení ceny je platné po vzájemném
odsouhlasenI oběma smluvními stranami.

3. Ceny obsahují veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění.
4. Sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. Celkové finanční plnění dle této smlouvy nepřesáhne 84 700,- KČ vC. DPH (slovy:

osmdesátčtyřitisÍcsedmsetkorunčeských).
6. Rozpis cen: ,

Základní Cena zaCena za odstraněnipoplatek
. . odstraneni odpadu v KČNazev sluzby za .

ukládání odpadu v Kc vC. DPH It
v KČ/t bez DPH It

Katalogové číslo (dle 8/2021 Sb.)

20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad "" 700,- 847,-

Katalogové číslo (dle 8/2021 Sb.)
800,- 645,- 780,45,-

20 03 07 - Objemný odpad

ČI. III

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění a zůstávají beze změn.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti vložením do
Registru smluv.

3. Tento Dodatek obsahuje celkem tři strany textu.

4. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
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5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují oprávnění
zástupci smluvní strany své podpisy.

Ve Zlíně dne 28, 06, 2021

Za původce odpadu:
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