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V návaznosti na novelu zákona o odpadech a navýšení poplatku za odpad se s účinností od 1 .1 .2022 mění výŠe ceny
za zajištění svozu a odstranění odpadu. Z uvedenéhó vyplyivá změna smlouvy v části lV. cENoVÉ pooĺrĺĺNKy tärto:

rv.
cENovÉ PoDMÍNKY

Na sjednaný rozsah plnění jde za celoroční období o tuto cenu za svoz a odstraňování odpadu

Cena za 1 ks nádoby Cena bez DPH - Kč Cena vč. DPH - Kč
Typ nádoby: kontejneľ 1x týdně

Počet nádob 1 13 091,04 13 09l,04 Ż1% 15 840,16

SOUHRN 13 091,04 15 840,16

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinosti od 1.7. 2016 uveřejnĺt dle zákova č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti někteých smluv, uveřejňovánĺ těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)všechny případné dohody, kteými se
smlouva doplňuje, mění nahrazuje nebo ruší, včetně smlouvy samotné, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle
tohoto odstavce se rozumí vloŽení elektronického obrazu smlouvy a metadat podle $ 5 odst. 5 zákona o registru sluv do registru smluv
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