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DODATEK Č. 1 KE  
SMLOUVĚ O VYUŽITÍ SYSTÉMU ZAVEDENÉHO MĚSTEM PŘEŠTICE PRO 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 
                                                                                                              

Město Přeštice 

Sídlo     : Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice 

IČO     : 00257125 

Zastoupené    : Mgr. Karel Naxera, starosta města 

 

na straně jedné (dále jen „město“) 
 

a 
 

Firma/Obchodní jméno                      HOTEL SPOLKOVÝ DŮM s.r.o.                        
Sídlo      : Tř. 1. máje 515, 334 01 Přeštice 

IČO     : 25211196 

Zastoupené    : Marek Kriegelstein  

 

jako původce odpadů na straně druhé (dále jen „podnikatel“) 
 

 

I. 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2020  smlouvu o využití systému zavedeného městem Přeštice 
pro nakládání s odpady (dále také jako „Smlouva“) dle § 17 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
odpadech“) a podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“), jejímž předmětem je závazek města zajistit podnikateli svoz, využívání či odstraňování 
odpadu vyprodukovaného podnikatelem a to v souvislosti s jeho podnikatelskou činností využitím 
systému města pro nakládání s komunálním odpadem a závazek podnikatele zaplatit za to městu 
úplatu.  

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách (kumulativní novaci) výše uvedené Smlouvy: 

 

a) smluvní strany mění obsah čl. III. odst. 6 Smlouvy tak, že tabulku zachycující počet 
pronajatých odpadních nádob a výši nájemného nahrazují touto tabulkou: 

 

 

Typ nádoby 

Velikost nádoby a počet kusů 

110 litrů (plech) 120 litrů 240 litrů 1100 litrů 

SKO    1 ks 

Papír     

Plast     

Sklo     

Pronájem 
nádoby ročně bez DPH ročně bez DPH ročně bez DPH ročně bez DPH 

 

 

b) smluvní strany mění obsah čl. III. odst. 6 Smlouvy tak, že na závěr dotčeného odstavce 
doplňují následující ujednání:  
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„Smluvní strany ujednávají, že město je oprávněno výši nájemného za odpadní nádoby dle v čl. III. 
odst. 6 této smlouvy změnit v případě změny výše nájemného za odpadní nádoby ze strany jejich 
vlastníka – Západočeských komunálních služeb a.s., IČ 25217348 vůči městu, a to jednostranným 
písemným oznámením města podnikateli s uvedením nových cen. Podnikatel se zavazuje takto 
změněnou výši úplaty respektovat a uhradit ji ve lhůtách a způsobem shodným s úhradou za 
využívání systému pro nakládání s odpadem dle této smlouvy.“ 

 

c) smluvní strany nahrazují dosavadní přílohu č. 1 a přílohu č. 2 Smlouvy přílohou této dohody. 
 

3. Smluvní strany ujednávají, že pro jejich závazkový vztah založený Smlouvou se nově namísto zák. 
č. 185/2001 Sb., použije zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.  

 

4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají touto dohodou nedotčena.  
 

 

II. 

 

1. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti od 1. 1. 2022 

 

2. V případě splnění podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude tato 
dohoda zveřejněna v registru smluv. V případě zveřejnění této dohody v registru smluv, nabývá 
tato dohoda účinnosti okamžikem jejího zveřejnění.   
 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je sepsána na základě jejich svobodné a vážné vůle, bez 
nátlaku, že dohodu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s dohodou, tak jak byla sepsána, bez výhrad 
souhlasí. 

 

4. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení.   

 

 

V Přešticích dne 10. 11. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

…............................................ 

 

 

 

 

 

 

…............................................ 
město Přeštice 

zastoupené starostou 

Mgr. Karlem Naxerou 

HOTEL SPOLKOVÝ DŮM s.r.o. 

 

 


