
 
 
 
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 62600181 
 
 

uzavřené mezi 
 
Zhotovitel:            SUEZ Využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10, 120 00  Praha 2 
Provozovna:           Napajedelská 1552, 765 02  Otrokovice 
Zastoupený:           Ing. Petr Salamon, oblastní manažer obchodu, na základě plné moci 
Kontaktní osoba:    Ing. Milana Krajčová 
Tel., e-mail:            +420725904026, milana.krajcova@suez.com  
IČ:                           25638955 
DIČ:                        CZ25638955 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., č.ú. 27-9328790297/0100 
Výpis z OR:            MS Praha, oddíl B., vložka 9378 
 
a 
 
Objednatel:            Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
Sídlo:           Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 
Zastoupený:            Ing. Ladislav Lejsal, předseda představenstva  
Kontaktní osoba:     Ing. Tomáš Mozola, vedoucí provozu OV 
Tel., email:               +420607762176, mozolova@vak-km.cz  
IČ:                            49451871 
Bankovní spojení:    2002-691/0100, Komerční banka, a.s. 
Výpis z OR:              KS Brno, oddíl B., vložka 1147 
 
 
Tímto dodatkem se doplňuje ustanovení II. Předmět smlouvy, cenové podmínky smlouvy 
o dílo č. 62600181, za odstranění odpadu katalogového čísla 19 08 05 (Kaly z čištění 
komunálních odpadních vod) a odpadu katalogového čísla 20 03 06 (Odpad z čištění 
kanalizace). 
 
1. Odběr odpadů 
Katal. č. dle 

zák. č. 
185/2001 Sb. 

Název odpadu  
(dle katalogu odpadů – vyhláška MŽP č. 

381/2001 Sb.) 
Kat. odp. MJ 

Cena 
(Kč/MJ) 

Pozn. 

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod O t 820,- biodegradace 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace  O t 850,- biodegradace 

Pozn.: Odstranění odpadu bude realizováno po předložení požadovaných rozborů a protokolů o 
odběru vzorků podle platné legislativy – III. třída vyluhovatelnosti, popř. další rozbory na vyžádání. 
Odpad musí být ve stavu vhodném pro ukládání na skládce. 

 
- Koncovým zařízením je biodegradace na skládce v Němčicích nad Hanou a na 

skládce v Hradčanech u Přerova. 
 

- Odpad bude na skládce ukládán při předcházející domluvě a odsouhlasení termínu. 
 



- K výše uvedené ceně se připočítává platná DPH. Ceny jsou garantovány nejdéle do 
31. 12. 2017. Fakturace proběhne podle jednotkových cen dle skutečného množství.  

 
- Obě strany berou na vědomí, že údaje v této smlouvě uvedené budou uveřejněny v 

registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění). 
 

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 
 

-  
 
Veškerá další ujednání se řídí uzavřenou Smlouvou o dílo č. 62600181 a zůstávají beze 
změn. 
 

 

V Otrokovicích dne: V Kroměříži dne:  
 
 
 
 
 
......................................................... ........................................................   
 
Za zhotovitele: Za objednatele: 
Ing. Petr Salamon                                                      Ing. Ladislav Lejsal 
oblastní manažer obchodu                                  předseda představenstva  
na základě plné moci                                                   
 

 

  

            

 

 

 

 


