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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
Číslo smlouvy: 2006211282 

 
I. 

Smluvní strany 
SUEZ CZ a.s.  
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
zápis v OR: MS Praha, oddíl B., vložka 9378 
IČ: 25638955 
DIČ: CZ25638955 
zastupuje: Ing. Petr Salamon, na základě plné moci  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 
číslo účtu: 27-9328790297/0100 
 
adresa pro zasílání korespondence: provozovna Boskovice, K Lipníkům 31, 680 01 Boskovice            
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
a 
 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠEBETOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
679 35 ŠEBETOV 1 
zápis v OR: KS Brno, oddíl B., vložka 1232 
IČ: 00838446 
DIČ: CZ00838446 
zastupuje: Ing. Blažena Kaderková, pověřena řízením  
bankovní spojení: KB 
číslo účtu: 107-6783110237/0100 
 
adresa pro zasílání korespondence: Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace, 679 35 ŠEBETOV 1 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

II. 
Předmět smlouvy, cenové podmínky 

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele, jako pro původce odpadů, níže uvedené činnosti 
spočívající ve svozu, odběru a následné likvidaci, případně dalším využitím odpadů, a to za dohodnuté ceny, 
v dohodnutém místě a za dále uvedených podmínek. Pro účely sjednaného plnění objednatel zároveň 
převádí na zhotovitele vlastnické právo k odpadu. Objednatel se zavazuje provedené činnosti přijmout a 
zaplatit zhotoviteli za jejich provedení sjednanou cenu. 
Místo vzniku odpadu a místo plnění:   
679 35, Šebetov 1, IČP: 1003735436. 
 
Odstranění odpadu: 
Katalog. č. 

odpadu 
Název odpadu dle katalogu odpadů Kat.  

odp. 
Obal pro předání  

odpadu zhotoviteli 
MJ Cena 

Kč/ks/rok 
Četnost 
svozů 

150101 Papírové a lepenkové obaly O Nádoba 1100 l  1 ks 4 750,- 1x14 dní 
200301 Směsný komunální odpad O Nádoba 1100 l 5 ks 12 500,- 1x7 dní 
150102 Plastové obaly O Nádoba 1100 l  1 ks 286,-/svoz 1x30 dní 
200102 Sklo O Nádoba 1100 l  1 ks 127,-/svoz 1x3 měsíce 
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Katalog. č. 
odpadu Název odpadu dle katalogu odpadů 

Kat. 
odp. MJ 

Cena 
Kč/MJ 

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) N t 15.000,- 

18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny 
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce N t *7 000,- 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O t *4 800,- 

20 03 01 Směsný komunální odpad O t 2 200,- 
Pozn.: * - cena je včetně dopravy. Svoz: léto – pondělí, středa, pátek, zima – úterý, pátek. 
 

Popis služby MJ Cena/MJ 

Doprava – skříňové vozidlo, hákový nebo řetězový nosič kontejnerů km 36,- 

Manipulace s kontejnerem 15 min. 120,- 
Zpracování dokumentace SEPNO, OLPNO ks 50,- 

Zpracování dokumentace PIOO, ILNO, štítky ks 50,- 

Pronájem velkoobjemového kontejneru den/ks 40,- 

Prodej pytlů: 700x1100 mm, 100 mi, s logem ks 7,40,- 

Prodej nádob: Klinik box 30 l ks 180,- 

Prodej nádob: Klinik box 60 l ks 220,- 
 
Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou bez DPH, která se připočte v souladu s příslušnými platnými 
předpisy. 

 
III. 

 
Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 
 

             IV. 
 

Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 7.8.2021. 
 

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je výrazem jejich pravé a svobodné 
vůle, učiněné nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, výslovně berou na vědomí, že jsou jejími 
projevy vůle vázáni a na důkaz toho tento dodatek podepisují. 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a každý z účastníků 
obdrží po jednom výtisku. 

 

V Brně dne ………………….. V ………………………. dne ........................ 
 
 
 
 
......................................................... ...................................................................... 
Za zhotovitele: Za objednatele: 
Ing. Petr Salamon Ing. Blažena Kaderková 
oblastní manažer obchodu pověřena řízením Sociálních služeb Šebetov,  
SUEZ CZ a.s., divize JIHOVÝCHOD příspěvková organizace 
na základě plné moci   


