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Sociální služby Vsetín, 
příspěvková organizace 
Záviše Kalandry 1353 
755 01 Vsetín 
IČ: 49562827 

Ve Valašském Meziříčí dne 17.6.2022 
Vyřizuje:

n Tel. / E-mail 

NÁVRH NA DOČASNOU ZMĚNU sMLouw 

Vážení obchod ní partneři, 

navazují na naše jednání a zasílám Vám tento návrh na změnu cen sjednaných mezi Vaší 
společností jako objeclnatelem a Recovera Využití zdrojů a.s. jako Zhotovitelem ve Smlouvě O 
poskytování služeb v oblastí životního prostředí č. 11000021 (dále jen ,,Smlouva“). 

vr Tento návrh radně podepsaný oprávněným zástupcem za Recovera Využití zdrojů a.s. se poté, 
co připojí svůj podpis oprávněný Zástupce Vaší společnosti, Stane dodatkem Smlouvy. 
Změny jsou platné na období od 1.2.2022 a po dobu, kdy bude docházet k navvšování, resp. 
k výkvvům cen pohonných hmot (dále jen „PHM“) na trhu V CR, resp. do opětovné poklesu 
průměrných cen PHM dle ČSÚ na průměrnou cenu platnou v době uzavření Smlouvy (dále jen 
„překlenovací období"). 
V případě, že do 31.12.2022 nedojde k poklesu průměrných cen nafty dle ČSÚ na výše uvedenou 
hranici, doručí Zhotovitel objednateli buď nový písemný dodatek ke Smlouvě anebo novou 
smlouvu kjednání a uzavření, V nichž budou uvedeny nové cenové podmínky v Závislosti na 
vývoji cen PHM. 
Během překlenovacího období neplatí ceny sjednané ve Smlouvě za dopravu odpadů, případně 
odstranění odpadů, pokud tyto zahrnují dopravu. 
Tento návrh změn pro překlenovací období upravuje cenové podmínky za dopravu odpadů, 
případně odstranění odpadů takto: 
1) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn jednostranně navýšit ceny dopravy 
(přepravné) sjednané ve výše uvedené smlouvě, a to í opakovaně a v případě, kdy dojde 
k navýšení cen PHM oproti cenám PHM platným kokamžíku uzavření výše uvedené Smlouvy 
(případně dodatku kdané smlouvě, kterým došlo k úpravám cen dopravy), případně oproti 
cenám PHM platným k poslední jednostranné úpravě cen dopravy ze strany zhotovitele. Pro 
určení příslušných hodnot cen PHM (výchozích i aktuálních) bude zhotovitel vycházet Z oficiálních 
statistik zveřejňovaných Ceským statistickým úřadem na jeho internetových stránkách 
(h_ttı2§.;/1ww1^/„.LS<>..çZ[çSuz“CZSO/Setrení“Drumęrny_çhť@MvD@ysh_ť\LvrQbI‹u-pohonne-hmoty: 
‹_H±o_r=_rIe~oIę.ię-_çaS0ve-rąçlh' töb-1)- 

IV 2) Za podmínek dle bodu 1 výše zhotovitel ceny dopravy navysí, resp. upraví, a to dle svého 
aktuálního ceníku přepravného, který upravuje variantní ceny dopravy pro jednotlivé dopravní 
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prostředky v Závislosti na různá rozpětí cen PHM (tab. 1 ceníku). Ceník zhotovitele platný ke dni 
tohoto návrhu je přílohou. 

3) Na výzvu objednatele je Zhotovitel povinen přistoupit ke Snížení cen dopravy, a to pokud 
dojde k poklesu cen PHM oproti cenám PHM platným v době, ve které Zhotovitel přistoupil 
k poslední úpravě cen dopravy dle bodu 1 výše. Zhotovitel sníží cenu dopravy na takovou 
částku, která bude odpovídat aktuální ceně PHM dle příslušného sloupce v aktuálně 
platném ceníku zhotovitele. Ceny dopravy však nemohou klesnout pod úroveň sjednanou ve 
výše uvedené smlouvě. - 

4) Úpravy cen probíhají měsíčně. Cena dopravy na dané období je stanovena dle průměrné ceny 
PHM posledního celého týdne předchozího měsíce, zveřejněné na výše uvedených stránkách 
CSU. 

K cenám se připočítá platná DPH. Fakturace proběhne podle jednotkových cen dle skutečného 
množství. 
Veškeré další podmínky tímto návrhem pro překlenovací období nedotčené se řídí dle Smlouvy. 
Příloha: Ceník přepravného 

S pozdravem 
Ing. Jiří Plesník 

Manažer klíčových zákazníků 
Recovera Využití zdrojů a.s. 

* Souhlasíme s výše uvedenými podmínkami a změnami ceny dopravy a sjednaných 
plnění a tímto je jako dodatek Smlouvy potvrzujeme. 

Za Soci. 

Jméno, I Q I J' "77 

* tento dokument se stává v případě potvrzení formuláře Objednatelem závaznou překlenovací objednávkou



Ř e C G V e mi 
1 Stanovení cen dopravy na základě ceny PHM dle ČSÚ, úprava ceny Kč/km 

_ _ _ _ _ -_ I -ı _ı_z5‹ìz D_ı›_H_ _ ~_ą_ı_ıq§z QPH bez `ı›"ı›"ı›ıi bez DPH
I 

1 
Dopravní Dopravní . 

' Dopravní Dopravní . 

S kupim 
1 

Druh zařízení výkon Sreokágjı Ma nípula ce výkon Srìksátgg I Manipulace výkon Srecràggš Manipulace výkon Šgžtggě Manipulace 
[Kčlkm [K611 5min] [Kčlkm 

. 
[Kč/1 5min] [KčIkm . [KčI15mIn] [Kčłkm . [KČI1 5mi n] 

(hodu [KČ/15m|n] (hodu [Kč/15mln] (hodu [KčI15mın] (hodu [Kč!15mın] 

Cisłerna _ _ __ 
cisterna _ p___ 

Nosič kontejneru leänflıak ____ 
Nc-sıc kc~nteJneru_ řetezmn nosıč 
Nosıč kontejneru + 
..E`řEÉ§___ _ _ _ füľëëęifèi- hÉ~'*~'~'='“›"__ 

hydraulické čelo/ruka 
‰Íi<*;‰«?_É`-_!=-'ż\L€vř€ř1'!'I.1 ._“=10_1_2lU“ _ 

Ciaierna +přivà_s Lcísiťarna _ __ _ p 

Dodàigknve vozidly) ' Ostaçni 
_ _ 

Na zaklade platné Smlouvy bude v rámci pravidelných Svozü fakturován pouze dopravní výkon bez manipulace. 
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