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Počet stran: 3
výtisk čÍslo:
Smlouva č. 1372002

o sběru, svozu a odstraňování odpadu
Dodatek č. 6
SUEZ CZ a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9378
IČ: 25638955
DIČ: CZ25638955
zastupuje:
bankovní spojení:
číslo účtu:
korespondenční adresa: SUEZ CZ a.s., K LipníkŮm 31, 680 01 Boskovice
(dále jen ,,zhotovitel")
a

Česká republika
Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje
Zubatého 685/1, 614 00 Brno
Organizační složka státu
IČ: 70884099
DIČ: CZ70884099
zastupuje: plk. Ing. jiří Pelikán, ředitel Hasičského záchranného sboru jihomoravského kraje
(dále jen ,,objednatel")
dle vlastního prohlášeni k právním úkonŮm zpŮsobM, uzavÍrajÍ dále uvedeného dne, měsíce a
roku tuto smlouvu

Vypracoval:

Smlouva přezkoumána:

Podpis:

Podpis:

Datum:

4.3.2021

Datum:

4.3.2021

,
,l

Y

výše uvedené smluvní strany se na základě plné shody vŮle o všech níže uvedených ustanoveních
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu, čÍslo
smlouvy: 1372002, ze dne 1.1.2004, kterým se citovaná Smlouva o sběru, svozu a odstraněni
odpadu mění takto:
I.

1.1. V článku I.. ,,Cena a platební podmínky: odst. 2.1. se pŮvodní ujednání ruší a nahrazuje
následujIchn zněním:

2.1. Cena za provádění činností sjednaných v této smlouvě je mezi sm/uvnlmi stranami
stanovena dohodou pro období jednoho kalendářního roku počÍnaje dnem právní účinnosti
tohoto dodatku takto:
Typ svozové
.
nadoby

Počet
kusů

VíastnÍ/
. .
pronajata

četnost svozu

MJ

Cena (KČ/MJ)
bez DPH

Pozn.

110 l

3

vlastni

1 x za 7 dnŮ

ks/rok

3.010,00

SKO

110 l

2

Vlastni

1 x za 14 dnŮ

ks/rok

1.875,50

SKO

240 l

1

vlastní

1 x za 14 dnŮ

ks/rok

1.600,00

papír

240 l

1

vlastní

1 x za 14 dnŮ

ks/rok

2.100,00

plast

Sjednaná cena zahrnuje poplatky a další zákonem stanovené náklady ve výši stanovené př/s/ušnými
právními předpisy ke dni uzavření této smlouvy.

II.

2.1. V článku IV. ,,Intervaly sběru a svozu odpadu" se ujednáni odstavce 4.1. nahrazuje
nás|edujÍcÍm zněním:

4.1. Svozovou oblastí se rozumí oblast vymezená níže uvedenými ulicemi, př. domy:
Typ svozové
nádoby

Počet
kusů

Cetnost svozu

110 l

3

1 x za 7 dnŮ

110 l

2

lx za 14 dnŮ

Kunštát,
Sokolská 364,
IČP: 7088409922

SKO

240 l

1

1 x za 14 dnŮ

papír

240 l

1

1 x za 14 dnŮ

Boskovice,
Chrudichromská 2041,
IČP: 7088409921

Stanoviste nadob
Boskovice,
Chrudichromská 2041,
IČP: 7088409921

Komodita
SKO

plast

III.

3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o sběru, svozu a odstraňováni dopadu zůstávají
beze změny.
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IV.

4.1. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem
1.4.2021.
4.2. Obě smluvní strany prohlašujI, že tento dodatek ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování
odpadu 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 podepisuji.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, Z nichž každý má platnost originálu a každý
z ÚčastnÍkŮ obdrží po jednom výtisku.

V Brně dne 4.3.2021

V B,ně dn, - 8 -03- 2021

Za zhotovitele :

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
15
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