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RGCGVGFG 
Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o předání a převzetí odpadů za účelem jejich dalšího 
zpracování 

Číslo smlouvy: 2106212071 

|. 
Smluvní strany 

Recovera Využití zdrojů a.s. 
Španělská 1073/10. 120 00 Praha 2 Vinohrady 
zapsána v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9378 
IČ: 25638955 
DIČ: CZ25638955 
zastupuje: Ing. Igor Laštůvka, dipl.ek. MBA, Ph.D., ředitel divize, na základě plné moci 
bankovní spojení:  
číslo účtu: 

adresa pro zasílání korespondence: provozovna Valašské Meziříčí, Hemy 909, 757 01 Valašské Meziříčí 

(dále jen „zhotovitel“) 

Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace 
Jungmannova 1805, 753 01 Hranice | - Město 
zápis v OR pod spis. zn.: Pr 45 u KS v Ostravě 
IČ: 70876541 
DIČ: není plátce DPH 
zastupuje: Mgr. Simona Hašová, ředitelka 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  

adresa pro zasílání korespondence: Jungmannova 1805, 753 01 Hranice | - Město 

(dále jen „objednatel") 

II. 
Předmět dodatku 

2.1. Předmětem dodatku je změna ceny u níže uvedené položky v Článku č. ll. bod č. 1 výše uvedené 
smlouvy. 

Společnost Recovera Využití zdrojů a.s. má zaveden integrovaný systém řízení. Systém managementu bezpečnosti informací 
podle platné vem standardu ISO 27001 je zaveden v celé společnosti, certifikace se týká oddělení utafovaných projektů. 

h m w g  m ' w m  u m o . .  
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Dodatek ke Smlouvě č. 2106212071, Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace dodatek číslo 1 

Katalogové 
číslo dle Název odpadu Kat. Obal pro předání MJ Cena Pozn 
zákona 0 (dle katalogů odpadů) odp. odpadu zhotoviteli KčlMJ ' . 
odpadech - , 
18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a 0 PE pytle určené pro t 6 500,- 

odstraňovánl nejsou kladeny shromažďování tohoto 
zvláštní požadavky s ohledem na typu odpadu 
prevenci Infekce (způsob 
odstraňování - skládkování) 

III. 
Ostatní ujednání 

3.1; Ostatní podmínky a ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti v plném rozsahu. 

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden 
stejnopis obdržel zhotovitel a jeden objednatel. 

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.5.2022. 

Ve Valašském Meziříčí dne J (>. \\ . 2022 v Hranicích dne oM 9, (ŽO 02 VL 

 
 

Za zhotovitel Za objednatele: 
lng. Igor Laštůvka, dip|.ek., MBA, Ph.D. Mgr. Simona Hašová 
ředitel divize  ředitelka 
na základě plné moci 
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