
D O D A T E K  číslo:   3  ke smlouvě 743 

o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytnutí služeb oprávněné osoby 

 
Smluvní strany: 
RUMPOLD s. r. o., IČO: 61459364   
se sídlem Klimentská 1746/52, Praha 1 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12702 
Provozovna Tábor:  se sídlem: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 
zastoupená regionálním vedoucím úseku komunálních odpadů panem Miroslavem Krchem, na základě plné moci 
 
DIČ: CZ61459364 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Tábor   č. účtu: 35-700787369/0800 
 
jako zhotovitel na straně jedné 
 
a 
 
Dětská psychiatrická nemocnice Opařany, IČO: 00667421 
se sídlem Opařany 121, 391 61 Opařany 
právní forma: příspěvková organizace 
zastoupená ředitelem Doc. MUDr. Michalem Goetzem, Ph.d. 
 
DIČ: CZ00667421 
Bankovní spojení: --, č. účtu: -- 
Korespondenční adresa:  
Opařany 121, 391 61 Opařany  
 
jako objednatel na straně druhé 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v 
platném znění, tento dodatek ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytnutí služeb oprávněné osoby: 

 
 
 
 

1. 
 
Čl. II, odst. 1 – podrobnosti poskytnutí plnění zhotovitelem -  výše uvedené smlouvy zní takto: 
Objednatel objednává převzetí komunálního odpadu a jeho následný odvoz zhotovitelem jakožto oprávněnou 
osobou v pravidelných časových intervalech, ze svozové nádoby umístěné v níže uvedené lokalitě, a to podle 
sjednaného typu svozu: 

 

Ks Druh 
typ 

Objekt 
Provoz 

obec 
ulice 

popis 
č.domu 

sazba rok 

5 Kontejner 
26 

Dětská psychiatrická nemocnice 
IČP: 1006979671 

Opařany 
Opařany 

kontejner 1100 l - 1 x týdně 
121 

107 750.00 

5 ostatní 
8 

Dětská psychiatrická nemocnice 
IČP: 1006979671 

Opařany 
Opařany 

pronájem kontejneru 1100 l 
121 

12 900.00 

Celkem bez DPH: 120 650.00 Kč 
Sleva 34.00% :  -41 021.00 Kč 

 DPH 21% :  16 722.09 Kč 
 
 
 



 
2. 

 
Čl. V, odst. 1 smlouvy – cena za poskytované plnění -  se mění takto: 
V souladu s rozsahem poskytnutého plnění – služby zhotovitelem,  se cena vč. DPH za předmět smlouvy podle čl. I. 
a II. smlouvy sjednává od data platnosti tohoto dodatku ve výši 96 351.00 Kč  za každý kalendářní rok  (zaokr.) 
 
Platnost tohoto dodatku počíná dnem 01. 01. 2023 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
 
Po přečtení tohoto dodatku jeho účastníci prohlašují, že byl sepsán podle jejich svobodné vůle, jeho obsahu 
porozuměli, s obsahem dodatku souhlasí a na důkaz tento dodatek dnešního dne podepisují. 
 
 
 
 
 
 

V Táboře dne:  01. 12. 2022           V                    dne: 
 
Za zhotovitele:            Za objednatele: 
RUMPOLD s.r.o.            Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 
 
 
_________________________          _________________________ 
Miroslav K R CH           Doc. MUDr. Michal Goetz, Ph.d.       
regionální vedoucí      ředitel nemocnice 
úseku komunálních odpadů, 
na základě plné moci 
 


