Dodatek č. 1 Smlouvy o přepravě nákladu
č. 001/20l0 z 4.8.2010

Na základě tohoto dodatku se doplňuje shora uvedená smlouva
sepsaná mezi :
Objednatelem:

Marius Pedersen a.s.
se sídlem : Průběžná 1940/3' 500 09 Hradec Králové
zatoupená : Jiřím Heroldem, na zák|adě plné moci udělené

představenstvem společnosti
IC : 42194920, zapsaná v oR u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl B., vložka č. 389

,

DIČ z CZ42I94920
a

Přepravcem
TS RK s.r.o.
se sídlem : Soukenická 1124,516 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupená : Jiřím Skokanemo jednatelem
ICz 62060996, zapsanáv oR u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C., vložka č. 7221
DIČ : CZ62060996
v bodu I. Předmět smlouvy
plnění
Přepravce se zavazuje dále provádět svoz komunálního odpadu od obyvatel
obce Lukavice.
Směsný komunální odpad bude svážen z obce v intervalu 14-cti dní, v rozsahu
- pátečníSVoZ 175 popelnic (110, I20,240litrů)
- středa SVoZ 20 popelnic (1 10, I20,240 litrů)

obsah předmětu smlouvy

se rozšiřuje o rozsah

:

Pátečnísvoz bude prováděn velkým svozovým yozem, středeční svoz z méně
dostupných okrajových částíobce bude prováděn malým svozovým vozem
do 3,5 t.
Rozsah služeb pro obec Lukavice je stanoven na
pátek cca 2,5 hod.'
středa 1 hod.
Pátečnísměsný komunální odpad bude pÍevážen a následně předán na skládku
objednatele v Křovicích u Dobrušky'

:

Komunální odpad svážený ve středubude převážen apŤeďáván na před ávací
stanici v Rychnově nad Kněžnou, předpokládanáhmotnost tohoto ,,ro'r, je cca
1000

kgllsvoz.

Dodatek bod II. Přepravné _ cena
Přepravci náIežíodměna ve výši 297.66t,00 Kč/rok + DPH (10 oÁ)
,
zaproveďení svozu jednoho kalendářního roku .
Fakturace bude probíhat měsíčněk poslednímu dni měsíce a to v částce IlI2
ročníceny
'
tzn.297.661o00 Kč : 12:24.805,00 Kč + DPH.

Dodatek bodu IV. Doba plnění
Přepravce se zavazuje provádět svoz

od

I.I.20lI

z

obce

Lukavice po dobu neurčitou ,

.

ostatní tímto dodatkem neupravené části smlouvy, zůstávajív plném rozsahu

platné.
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Dodatek č. 2 SmlouYy o přepravě nákladu
č. 001/20t0 z 4.8.201'0
Na základě tohoto dodatku se doplňuje shora uvedená smlouva sepsaná
mezi z
Objednatelem:

Marius Pedersen a.s.
se sídlem : Průběžná t940/3,500 09 Hradec Králové
zatoupená : Jiřím Heroldem, na základě plné moci udělené

představenstvem společnosti
IC z 42194920, zapsaná v oR u Krajského soudu v Hradci Králové , oddíl B.,
vložka č. 389
DIč : CZ421g4920
a

Přepravcem
TS RK s.r.o.
se sídlem : Soukenická 1t24r 5|6 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupená : Jiřím Skokanem, jednatelem
ICz 62060996, zapsaná v oR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C.,
vloŽka č,.7227

DIČ : CZ62060gg6
Tímto dodatkem se upravuje část,,Cena smlouvy o přepravě č. Ilzal}
z 4.8.2010 a jejího dodatku č. l z3.I.2OII".
Cena od l.l.2012 je upravená následovně
Za oďvoz odpadů z Nového Města nad Metují a obce Lukavice náIežípřepravci
303.6L5'00 Kč/rok + DPH
:

měsíčnífakturace je stanovena na částku
25.301'00 Kč +

DPH

Neměnné části smluvního vztaltutýka1ícíSe ceny a ostatních bodů smlouvy a
dodatku ztstáva1í v platnosÍíbezezměn.
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Dodatek č. 3 Smlou\ry o přepravě nákladu
č. 001/20La z 4.8.2010

Na základě tohoto dodatku se doplňuje shora uvedená smlouva sepsaná
mezi
z

Objednatelem:

Marius Pedersen a.s.

se sídlem : Průběžná 194013,500 09 Hradec

Králové

zatoupená : Jiřím Heroldem , na základě plné moci udělené
představenstvem společnosti
IČ z 42194920, zapsanáv oR u Krajského soudu v Flradci Králové ' oddíl B.'
vložka č. 389

DIČ: CZ42I9492\
a

Přepravcem
TS RK s.r.o.
se sídlem : Soukenická 1I24r 516 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupená : Ing. Jiřím Vymětalem, jednatelem
IČ: 62060996, zapsanáv oR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C.,
vložka č.7227
DIČ: CZ62060996
Tímto dodatkem se upravuje část,,Cena smlouvy o přepravě č. 1/2010
z 4.B.2OI0 a jejího dodatku č. I z3.I.201,1", dodatku č.2 z25.I.2012
Cena od 1' I.2013 je upravená následovně
Za odvozodpadů z Nového Města nad Metují a obce Lukavice náIeží přepravci
3L1.509'00 Kč/rok + DPH
:

měsíčnífakturace je stanovena na částku
25.959'00 Kč + DPH
Neměnné části smluvního vztahutýkajícíSe aeny a ostatních bodů smlouvy a
dodatku ztstávqí v platnostibeze zmén.
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Dodatek

Smlouvy o přepravě nákladu

č" 4

č. 001/2010 z 4.8.2010

Na základě tohoto dodatku se doplňuje shora uvedená smlouva sepsaná
mezi :
Objednatelem:

Marius Pedersen a.s.
se sídlem : Průběžná 1940/3,500 09 Hradec Králové
zatoupená : Jiřím Heroldem, na základě plné moci udělené

představenstvem společnosti
IC z 42194920, zapsaná v oR u Krajského soudu v Flradci Králové , oddíl B.,
vložka č. 389

DIČ: CZ42l94g20
a

Přepravcem
TS RK s.r.o.
se sÍdlem : Soukenická 1124' 516 01 Rychnov nad l(něžnou
zastoupená : Ing. Jiřím Vymětalem, jednatelem
IC: 62060996, zapsanáv oR u Krajského soudu v Flradci Králové, oddíl C.,
vložka č.7227
DrČ : CZ62060996
Tímto dodatkem se upravuje část ,,Cena smlouvy o přepravě č. 1D0r0
z4.8.2010 ajejího dodatku č. I z3.l.2011", dodatku č.2z25.I.2012, dodatku

č.3 z 1B.1.2013

I.20|4 je upravená následovně
Za oďvoz odpadů z Nového Města nad Metují a obce Lukavice náIeží přepravci
311.509'00 Kč/rok + DPH
Cena od

1.

:

měsíčnífakturace je stanovena na částku
25.959'00 Kč +

DPH

Neměnné části smluvního vztahutýkajícíSe ceny a ostatních bodů smlouvy a
dodatku zůstávají v platnostibeze změn.
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Dodatek č. 5 Smlouvy o přepravě nákladu
č. 001/20I0 z 4.8.2010

Na základě tohoto dodatku se doplňuje shora uvedená smlouva sepsaná

mezi:

Objednatelem:

Marius Pedersen a.s.
se sídlem : Průběžná 1940/3,500 09 Hradec Králové
zatoupená : Jiřím Heroldem, na základě plné moci udělené

představenstvem společnosti
IC z 421'94920, zapsaná v oR u Krajského soudu v Hradci 0 Králové , oddíl B.,
vloŽka č. 389
DIČ : CZ421g4920
a

Přepravcem
TS RK s.r.o.
se sídlem : Soukenická IÍ24r 5|6 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupená : Ing. Jiřím Vymětalem, jednatelem
IC: 62060996, zapsanáv oR u Krajského soudu v Flradci Králové, oddíl C.,
vložka č,.7227
DIČ : CZ620609g6
smlouvy o přepravě č. Il20l0
Tímto dodatkem se upravuje část
''Cena
z4.B.2010 a jejího dodatku č. I z3.I.2011", dodatkuč.2 z25.I.2012, dodatku
č.3 z 18.1.2013 , dodatku č.4 z13.L2014
Cena od 1. r.2015 je upravená následovně
Za odvoz odpadů z Nového Města nad Metují a obce Lukavice náIežípřepravci
314.652,00 Kč/rok + DPH
:

měsíčnífakturace -ie stanovena na částku
26.22l.00 Kč + DPH
Neměnné části smluvního vztahutýkqícíSe ceny a ostatních bodů smlouvy
dodatku zůstávají v platnostibeze změn.
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Dodatek č. 6
Smlouvy o přepravě nákladu
č. 001/2010 z 4.8.2010
sepsana mezr

:

Objednatelem:

Marius Pedersen a.s.
se sídlem : Průběžná 194013,500 09 Hradec Králové
zatoupená : Jiřím Heroldem, na základě plné moci udělené

představenstvem společnosti
|Čz 42194920, zapsanáv oR u Krajského soudu v Hradci 0 Králové , oddíl B.,
vložka č. 389
DIč : CZ42Ig492o
a

Přepravcem
TS RK s.r.o.
se sídlem : Soukenická 1I24,5t6 0t Rychnov nad Kněžnou
zastoupená : [ng. Jiřím Vymětalem, jednatelem
IČz 62060996, zapsanáv oR u Krajského soudu v F{radci Králové, oddíl C.,
vložka č.7227
DIč : CZ62060996
Tímto dodatkem se upravuje část ,,Cena smlouvy o přepravě č. I12010
z 4.8.2OI0 a jejího dodatku č. I z3.I.2011", dodatku č.2 z25.I.2012, dodatku
č.3 z 18.1.2013 , dodatku č'4 z13.I.2014, dodatku č.5 z12.I.2015
Cena od 1. I.2016 je upravená následovně
Za odvoz odpadů z Nového Města nad Metují a obce Lukavice náIeží přepravci
314.652,00 Kč/rok + DPH
:

měsíčnífakturace je stanovena na částku
26.221.00 Kč +

DPH

Neměnné části smluvního vztahutýkajícíSe ceny a ostatních bodů smlouvy a
dodatku zistávají v platnostibeze změn.
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Dodat'ek č. 7

Smlouvy o přepravě nákladu
č. 001/20L0 z 4.8.2010
sepsaná mezi

z

Objednatelem:

Marius Pedersen a.s.
se sídlem : Průběžná I940l3,500 09 Hradec Králové
zatoupená : Jiřím Heroldem, na zák|adě plné moci udělené

představenstvem společnosti
IC : 42194920, zapsaná v oR u Krajského soudu v Hradci 0 Králové ., oddíl B.,
vložka č. 389

DIč : CZ42t94g20
a

Přepravcem
TS RK s.r.o.
se sídlem : Soukenická 1l24,5|6 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupená : Ing. Jiřím Vymětalem, jednatelem
ICz 62060996, zapsanáv oR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C.'
vložka č.7227
DIč : CZ62060996
Tímto dodatkem se upravuje část ,,Cena smlouvy o přepravě č. Il2010
z 4.8.2010 a jejího dodatku č. 1 z3.1'.2011", dodatku č.2 z25.I.2012, dodatku
č.3 z 1B.1.2013 , dodatku č.4 z13.1.2014, dodatku č.5 z12.I.2015' dodatku č.
6

z 18.12.2015

Cena od 1. I.2018 je upravená následovně
Za odvoz odpadů z Nového Města nad Metují a obce Lukavice náIežípřepravci
347.238,00 Kč/rok + DPH
:

měsíčnífakturace je stanovena na částku
28.937'00 Kč +

DPH

Neměnné části smluvního vztahutýkqícíSe ceny a ostatních bodů smlouvy a
dodatku z,jstáv ají v platnosti beze změn.
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