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Dodatek č. 5

SBMohelnice
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ke smlouvě číslo 195/2013/SURI na zajištění sběru, svozu a zneškodnění
komunálního odpadu
(dále jen „dodatek č. 5")

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

1. Smluvní strany

1. Objednatel:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel")

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavlem Kubou, starostou města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800

2. Zhotovitel:
Zástupce:

SUEZ CZ a.s., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 
 zástupce obchodně provozního ředitele, na 

základě plné moci

ve věcech smluvních: Manažer klíčových zákazníků
ve věcech technických: Manažer klíčových zákazníků

1C:
Bankovní spojení: 
číslo výdajového účtu: 
(dále jen „zhotovitel")

25638955 

(dále společně jen „smluvní strany")

2. Předmět dodatku

1. Dne 14. 11. 2013 uzavřely smluvní strany smlouvu na zajištění sběru, svozu a zneškodnění 
komunálního odpadu, jejímž předmětem je „Svoz a zneškodnění komunálního odpadu a 
provozování sběrného dvora" část 1 (dále jen „smlouva"). Dne 19.9.2014 smluvní strany uzavřely 
dodatek č.l, kterým se rozšířil předmět smlouvy o svoz biologicky rozložitelného odpadu. Dne 
30.11.2016 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2, kterým došlo k rozšíření předmětu smlouvy, a 
to navýšením počtu kontejnerů na separaci a prodloužila se životnost kontejnerů. Dne 14.3.2018 
smluvní strany uzavřely dodatek č. 3, kterým došlo k rozšíření předmětu smlouvy, a to zvýšením 
četnosti svozu kontejnerů na separovaný sběr skla. Dne 26.1.2021 smluvní strany uzavřely 
dodatek č. 4, kterým došlo k navýšení ceny za celý předmět plnění v důsledku přijetí nového 
zákona o odpadech číslo 541/2020 Sb., a zvýšení poplatků za skládkování odpadů.
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2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5, protože od 1. 1. 2022 se mění množství 
odpadů, na které se vztahuje výjimka podle § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a v 
důsledku toho dochází ke zvýšení poplatků za skládkování odpadů.

3. Na základě uvedeného se zvyšují poplatky za skládkování odpadů vzniklých prováděním svozů 
dle platné smlouvy. Dle či. 5 odst. 5.3. písmeno a) smlouvy může být cena upravena v případě, 
že dojde ke změně zákonných poplatků.

4. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na změně ceny za prováděné služby a to od 
1.1.2022. ČI. 5 Cena a platební podmínky odst. 5.2. smlouvy se mění tak, že nově zní:

5.2 Celková cena za celý předmět plnění (část sběr a svozu odpadu, část uložení (likvidace) 
odpadu) v souladu s touto smlouvu je:

492 181,80 Kč bez DPH měsíčně 
73 827,27 Kč samostatně DPH měsíčně 

566 009,07 Kč včetně DPH měsíčně

5. Město Mohelnice tímto pověřuje zhotovitele k uplatňování recyklační slevy za produkci odpadů 
od občanů města Mohelnice až do její maximální výše dle platného zákona o odpadech.

3. Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení 
obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o zajištění sběru, svozu a zneškodnění komunálního odpadu ve znění 
dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají beze změny.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. 
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené 
lhůtě.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti 1.1.2022, nejdříve však dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního 
předpisu.

5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 22.11.2021 usnesením č. 

2130/92/RM/2021.
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