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PROVOZCEM: OBJBDNATELBM:

Technické služby města Chomutova,
pří spěvková or ganizace

náměstí I.Máje89ĺŻ1
430 01 Chomutov
IC:00079065 DIČ C7,OO0'I9065

Zastoupené ředitelem panem
lng'Zbvňkem K 
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Bankovní g^niení: -'..Ý|vvlt udllK vZeU]l ńepuollo' o.Đ.
Číslo úč*,.. - .. "s . 1' . i
Telefon. l. Ťvv l 'vv' _lvÝ'
zapsána v obchodním Ęstříku vedeném u KĄského
soudu v Ústí n'L v oddílu Pr., vloŽce číslo 630.

ostatní cásti smlouvy zůstávají beze změny

V .............................dne.................

Za objednatele:

SIJEZ CZa.s

Španětská l073l1o
120 00Praha 2

IC: 25ó38955
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Poćei ''s:''

Cisĺo i

Doš|c r^:: ?5, 02, 202?

Technicke slLlŽby mésia Chomutova,
přisnövkc,vá r'rganizłce

V Chomutově dne: 10.122021

Za p r ov o zc e : Technické sluŽb',éstaChomutova,
příspěť lá organiz'ace ' /

DIČ:CZ25638955

V návaznosti na novelu zákona o odpadech a navýšení poplatku za odpad se s Účinností od 1 .1.2022 tněĺlí výŠe ceny
za zajištění svozu a odstranění odpadu' Z uvedenéhő vyptńa'změna smlóuvy v části lV. cENoVÉ pooľłĺNKy täxto:

rv.
cENovÉ PoDMĺNIff

Na sjednaný rozsahplnění jdeza celoroční období o tuto cenu zasyoz a odstraňování ođpadu

Cenaza 1 ks nádoby CenabezDPH - Kč Cena vč. DPH - Kč
Typ nádoby: kontejner lx týdně

Počet nádob Ż 13 09I,04 26182,08 2l% 31 680,32

S O UHRN 26182,08 31 680,32

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinosti od 1.7. 2016 uveĘnit dle zákova č. 340/201ssb', o zvláštnĺch 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, věetně 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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