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zAJtŠTĚNĺ svozu A oDsTRAŇovÁruĺ oDPADU

PROVOZCEM: OBJEDNATELEM:

DIČ CZ25638955

V návaznosti na novelu zákona o odpadech a navýšení poplatku za odpad se s účinností od 1 '1.2022 mění výše ceny
za zajištěnísvozu a odstraněníodpadu. Z uvedeného vyplyvá změna smlouvy v části lV' cENoVE PODMlNKY takto:

TV.
cENovÉ PoDMÍNKY

Na sjednaný rozsah plnění jde za celoľoční období o tuto cenu za syoz a odstľaňování odpađu

Cena za 1 ks nádoby Cena bez DPH - Kč Cena vč. DPH - Kč
Typ nádoby: kontejner lx týdně

Počet nádob 1 13 091,04 13 09i,04 2I% 15 840'16

SOUHRN 13 091,04 15 840,16

Technické služby města Chomutova,
pří spěvková oĺ gaĺizace

nárněstí 1.i|lĺäje89l2I
430 01 Chomutov
IC:00079065 DIČ: CZ00079065
Zastoupené ředitelem panem
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Bankovní gnnia_í'
Číslo účł''
Telefon
zapsána V oocnoonlm re1strlnu vliu'tt'lll u t\.gJvtlv..Ý
soudu v Ustí n.L v oddílu Pr., vloŽce číslo 630.

ostatní cásti smlouvy zůstávají beze změny

V .............................dne............'....

Za obj ednatele:

SUEZ CZa.s.

Španělská 1073/10
120 00Praha2

IC: 25638955

V Chomutově dne |0.12'20Ż|
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Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinosti od 1 .7 ' 2016 uveřejnit dle zákova č. 340/201 ssb', o zvláštních podmínkách

účinnosti něktôých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) všechny přĺpadné dohody' kteými se
smlouva doplňuje, mění nahrazuje nebo ruší, včetně smlouvy samotné, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle

tohoto odstavce se rozumí vloŽeńí elektronického obrazu smlouvy a metadat podle $ 5 odst. 5 zákona o registru sluv do registru smluv
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Doš|o ť'e: 25, 02. 2022

Technické služl:y města Chomutova,
piíspevková orgalrizace
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