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DODATEK č. 2 Smlouvy číslo 265/2012 

o provozování sběrného dvora odpadů  
 

 

 

1. objednatelem 

 

Název:  město Cheb 

Se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

Zastoupené: Mgr. Antonínem Jalovcem - starostou města 

IČO / DIČ: 00253979 / CZ00253979 

Bankovní spojení: KB Cheb 

Číslo účtu: 8847450257/0100 

Telefon: 354 440 111 

E-mail: podatelna@cheb.cz 

Fax: 354 440 550 

ID datové schránky: a8gbnyc 

  

(dále jen objednatel)  

 

2. dodavatelem  

 

Název:  PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. 

Se sídlem: Karlova 2472/44, 350 02 Cheb 

Zastoupené : Janem Peroutkou – jednatelem společnosti 

IČO / DIČ: 64361357 / CZ64361357 

Bankovní spojení: ČSOB Cheb   

Číslo účtu: 278527624/0300 

Telefon: +42060660622 

E-mail: phkovo@phkovo.cz 

ID datové schránky: 7mjs7f6 

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni spisová značka C 7107 

 

(dále jen poskytovatel) 

(objednatel a dodavatel dále jen „smluvní strany“) 

 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

         

Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2012 smlouvu o provozování sběrného dvora (dále jen „smlouva“) 

a z důvodu zákonného navýšení sazby poplatku za ukládání odpadů na skládku dle zákona 541/2020 Sb., 

který vyšel ve sbírce zákonů 23.12.2020 s účinností od 01.01.2021, se vzájemně dohodly na změnách ve 

smlouvě. 
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Článek II 

Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku vzájemně dohodly na změně přílohy č. 1 „Ceník za 

likvidaci objemného a nebezpečného odpadu“. Původní znění přílohy č. 1: „Ceník za likvidaci 

objemného a nebezpečného odpadu“ se nahrazuje novým „Ceníkem“ za likvidaci objemného a 

nebezpečného odpadu uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2. 

 

 

Článek III 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 23. 7. 2012 jsou nedotčená, tímto dodatkem se nemění a zůstávají 

v platnosti.  

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek 

nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve 

znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném 

registru v souladu s uvedeným zákonem.  

 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží jeden 

stejnopis. Každé vyhotovení má právní sílu originálu. 

 

4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, 

s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán na základě pravdivých údajů a z jejich svobodné vůle, nebyl 

uzavřen v tísni a ani jinak jednostranně, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců. 

 

Právní doložka: 

Uzavření dodatku schválila Rada města Chebu usnesením RM č. 616/20/2021 na schůzi Rady města 

Chebu dne 2.12.2021.  

 

Přílohy: Příloha č. 1: Ceník za likvidaci objemného a nebezpečného odpadu. 

  

V Chebu dne       V Chebu dne 

 

 

__________________________        _____________________________ 

          město Cheb,                                              PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o. 

Mgr. Antonín Jalovec, starosta                                                                     Jan Peroutka, jednatel    

          (za objednatele)                                                                                    (za dodavatele) 
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Příloha č. 1  

 
k smlouvě o provozování sběrného dvora odpadů  

 
 

Ceník za likvidaci objemného a nebezpečného odpadu  
platný od 1. 1. 2022 

 
Kód 

odpadu 

Název odpadu Kč/tunu 

bez DPH 

15 01 10* 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
15 000,00 

16 01 13* Brzdové kapaliny 13 000,00 

20 01 13* Rozpouštědla 10 000,00 

20 01 14* Kyseliny 10 000,00 
20 01 15* Zásady 10 000,00 
20 01 17* Fotochemikálie 10 000,00 
20 01 19* Pesticidy 10 000,00 

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25      500,00 

20 01 27* 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 

nebezpečné látky 
15 000,00 

20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky  10 000,00 

20 01 33* 

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 

02 nebo pod číslem 16 06 03 

a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

          0,00 

20 03 07 Objemný odpad    2 755,00 
16 01 03 Pneumatiky    2 670,00 

Jiné odpady skupiny 20 kategorie N vyjma léčiv    1 000,00 
 


