
Dodatek č. 16 ke smlouvě č. 41082/01
ze dne 19.03.2001 o odvozu a zneškodnění odpadu, ve znění pozdějších změn a doplněm', uzavřený mezi

smluvními stranami, kterými jsou:

Maňus Pedersen a.s.
Se sídlem: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Baronem, oblastním manažerem, a to na základě plné moci (Příloha č. 1)
IČO: 421 94 920, DIČ: CZ42194920
Provozovna Otrokovice
Adresa: Kvítkovice, P.O.Box 17/11, 765 02 Otrokovice 
(dále jen „zhotovitel")

město Uherské Hradiště
Se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 
IČ: 00291471, DIČ: CZ00291471 
(dále jen „objednatel")

takto:

I. Změna smlouvy
1) Smluvní strany se vzájemně dohodly na úpravě stávajícího znění výše uvedené smlouvy tak, aby 

vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

2) Smlouva se mění a doplňuje takto:

Článek V.- text v odstavci 1.1 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní následovně:

„1.1 Cena za svoz kontejnerů .,EURO-vana“ (fixní část) pro rok 2021 ie stanovena;

Stanoviště Počet
kontejnerů Frekvence svozů Fixní část 

(Kč/rok/ks)
Fixní část 

(Kč/měsíc/ks)

HRATES 2x 104 svozů / rok (2xtýdně) 52.729,- 4.394,-

PRONÁJEM 5.200,- 433,-

HRATES 1x 26 svozů / rok (1x za 14 dní) 8.150,- 679,-
PRONÁJEM 5.200,- 433,-

K výše uvedené ceně za uložení odpadu bude připočítána DPH ve výši dle aktuálně platného znění 
příslušného právního předpisu. “

Článek V. - text v odstavci 1.2 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní následovně:

„1.2 Cena za uložení odpadu (variabilní část) pro rok 2021 ie stanovena;

Cena za uložení odpadů kat. “0“ - k. ě. 20 03 01, jejichž zneškodnění je předmětem smlouvy dle čl. II 
odst. 1 této smlouvy, je pro rok 2021 stanovena takto:

cena za uložení....................730,- Kě/t bez DPH - zde započítána úprava rekultivačního
poplatku dle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ze 100,-/Kě/t na 145,-Kě /t



zákonný poplatek...................500/800,- Kč/t - poplatek 500,-Kč/t bude účtován do vyčerpání
limitu 0,2 t/občan/rok, po naplnění tohoto limitu bude účtován poplatek 800,-Kč/t 

- celkem.................................... 1 230/1 530,- Kč/t bez DPH

K výSe uvedené ceně za uložení odpadu bude připočítána DPH ve výši dle aktuálně platného znění 
příslušného právního předpisu. “

3) V ostatním smlouva zůstává v původním zněm' včetně jejích dodatků

IL Závěrečná ustanovení
1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

2) Tento dodatek se dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí výše 
uvedené smlouvy, přičemž ustanovení shora uvedené smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená 
zůstávají beze změn.

3) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl sepsán a uzavřen podle jejich 
pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

4) Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek a případně i další budoucí dodatky shora nadepsané 
smlouvy, mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účiímosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. poviímým subjektem dle 
citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné 
obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, 
které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.

5) Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu ,4\espolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet 
správce daně v režimu podle § 109a výše uvedeného zákona.
6) Doložka podle § 41 zákona o obcích; O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu 
usnesením Rady města Uherské Hradiště č.l 197/72/RM/2017/Veřejný ze dne 14. 12.2017.

Příloha č. 1; Plná moc

V Uherském Hradišti dne. V Otrokovicích dne

Ing. Stanislav Blaha 
starosta

Ing. Jaroslav Baron 
oblastní manažer


