
 

 

Město Tábor 
Odbor životního prostředí 

 

 

DODATEK č.   2100/SD/00036/17 
ke smlouvě o zabezpečení likvidace komunálních odpadů ve městě Tábor  

ze dne 11. června 1994 

č. 2100/0048 

 

 

Smluvní strany 

 

 

1. MĚSTO TÁBOR 

se sídlem: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 

zastoupené místostarostkou města Mg. Kateřinou Bláhovou 

IČ:    00253014 

DIČ: CZ00253014 

            bankovní spojení :  xxxx 

            číslo účtu :   xxxxxxxxxxxxxx 

 telefon: xxx xxx xxx, xxx xxx xxx 

 fax: xxx xxx xxx 

e-mail: posta@mutabor.cz 

(dále také jen „město“) 

 

 

a 

 

 

       2.  Společnost RUMPOLD s.r.o. 
se sídlem Praha 1, Klimentská 1746/52, PSČ 110 00 

IČ : 61 459 364, DIČ : CZ61 459 364 

zastoupená jednateli Ing. Petrem Pazderou,  Ing. Josefem Maškem a Ing. Janem 

Štefanišinem 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka: 

12702 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxx xxxx x.x.,  

číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení :  xxxxx xxxxxxxxxx, x.x.,  

číslo účtu:   xxxxxxxxxxxx 

 

telefon: xxx xxx xxx 

fax: xxx xxx xxx 

(dále také jen „společnost“) 

 

 

 

 



uzavřeli mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2100/SD/00036/17 

ke smlouvě o zabezpečení likvidace komunálních odpadů ve městě Tábor dne 11.června 1994 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. prosince 1996, Dodatku č. 2 ze dne 1. dubna 1998, Dodatku 

č. 3 ze dne 17. července 1998, Dodatku č. 4 ze dne 15. prosince 1999, Dodatku č. 5 ze dne 1. 

června 2000, Dodatku č. 6 ze dne 2. ledna 2001, Dodatku č. 7 ze dne 16.7.2002, Dodatku č. 8 

ze dne 1. srpna 2002, Dodatku č. 9 ze dne 10.7.2003, Dodatku č.10 ze dne 30.3.2004, 

Dodatku č. 11 ze dne 6.1.2005, Dodatku č. 12 ze dne 6.1.2006, Dodatku č. 13 ze dne 

2.1.2007, Dodatku č.14 ze dne 26.3.2008, Dodatku č. 15 ze dne  28.3.2008, který je zároveň 

jejím úplným zněním, Dodatku č. 16 ze dne 5.3.2009, Dodatku č. 2100/SD/00018/10 ze dne 

23.3.2010, Dodatku č. 2100/SD/00008/11 ze dne 10.2.2011, Dodatku č.2100/SD/00010/12 ze 

dne 8.2.2012, Dodatku č. 2100/SD/00013/13 ze dne 19.2.2013, který je zároveň její plným 

zněním a dodatku č. 2100/SD/00006/14 ze dne 28.1.2014, dodatku 2100/SD/00014/15, 

dodatku č. 2100/SD/00010/16 ze dne 5.4. 2016, dodatku č. 2100/SAD/00063/16 ze dne 

20.12.2016 a dodatku č. 2100/SD/00027/17 ze dne 6.6.2017. 

      

 

    

  I. 

Znění   příloh 

 

 

 Smluvní strany se dohodly na znění příloh č. 1, 2, 3 a 4 výše uvedené smlouvy, 

kterými se stanoví ceny pro rok 2017. Přílohy se nahrazují novým zněním, uvedeným jako 

příloha č. 1 až příloha č. 4 tohoto dodatku č. 2100/SD/00036/17.  

 

 

 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

 

 

 

1. Město prohlašuje, že uzavření tohoto dodatku schválila  Rada města Tábora 

usnesením č. 3538/60/17 ze dne   4.12.2017.  

 

2. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v této smlouvě 

neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., nového 

občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. Smluvní strany se 

výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními 

nového občanského zákoníku. 

 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1. až  4. 

 

4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění ze 

závazku zřízeného touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit 

druhé straně.  

 

5. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze po vzájemné dohodě měnit pouze 

písemnými číslovanými dodatky. 



 

6. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou. 

 

7. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Tábor se zavazuje realizovat 

zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.  

 

8. Obě strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 

nebyla sepsána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek, strany si ji přečetly, 

jejím ustanovením rozumí a to vše stvrzují  svými podpisy. 

 

 

 

 

V Táboře dne 19.12.2017                            V Praze dne 19.12.2017 

za město Tábor :                                                        za společnost Rumpold s.r.o.  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………     ………………………….. 

Mgr. Kateřina Bláhová                                                      Ing. Jan Štefanišin 

        místostarostka                                                          jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

        ………………………… 

                                                                                            Ing. Josef Mašek 

                                                                                          jednatel společnosti 



Příloha č. 1 Dodatku č. 2100/SD/00036/17 

 

 

FYZICKÉ OSOBY 

 

I.  Svoz TKO pro fyzické osoby: 

 

- personální nákl.                      1 921 460,- Kč 

- PHM                                   1 483 115,- Kč 

- údržba                                    543 830,- Kč 

- odpisy, nájem                         660 559,-Kč 

- režie                                        639 273,-Kč 

Celkem                                  5 248 237,- Kč (bez DPH) 

 
 

Cena pro obyvatele        150,- Kč/osobu    (34 300 obyvatel  a  600 rekreačních objektů) 

 

Celková suma bude účtována dle podkladů Města Tábor o počtu obyvatel 

zahrnutých do systému místního poplatku za svoz a zneškodnění TKO. 

 

 

II. Cena za uložení odpadu na skládce: 

 

Předpokládané průměrné množství odpadu je 5 800 t za rok. 

 

A/ 

- uložení                    3 455 484,- Kč 

- rekultivační                580 000,- Kč   

Celkem                      4 035 484,- Kč  (bez DPH)            
 

B/ 

popl. za uložení dle příl. č. 6 zákona 185/2001 Sb.  

pro rok 2017 činí   …. 500,- Kč /t  

 

5800 t ………….a´  500,00 Kč/ t     

Celkem…………2 900 000,- Kč 

 

Poplatek za uložení odpadu není předmětem DPH 

         

Celková částka za uložení odpadu bude účtována podle skutečného množství 

odpadu uloženého na skládce. 

 

 

 



Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání  

 

 

Typ svozu Cena Kč vč. DPH  

Popelnice 110 l   

18. - v zimě 1x týdně, v létě 1 x za 14 dnů 3 367,-  

20 - 1 x týdně 3 906,-  

21. - 2 x týdně 8 322,-  

22. - v zimě 2 x týdně, v létě 1 x týdně  6 734,-  

24. - 1 x za 14 dnů 2 346,-  

Kontejnery 1 100 l   

26 - 1 x týdně 16 133,-  

27. - 2 x týdně 32 213,-  

29. - 1 x za 14 dnů 8 385,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                     Příloha č. 2 Dodatku č. 2100/SD/00036/17 

 

SEPAROVANÝ SBĚR  

 
A/ úhrady za sběr a svoz separovaného odpadu 

 

komodita Počet 

kontejnerů 

Počet 

vývozů 

celkem 

Cena za jeden 

vývoz jednoho 

kontejneru 

Cena celkem bez 

DPH 

PET 110 

 

10348 293,- 3.031.964,- 

PAPÍR 105 

 

9828 143,- 1.405.404,- 

SKLO 
106 

1642 109,- 211.678,- 

TETRAPAK 
20 

360 252,- 90.720,- 

CELKEM 4.739.766,- 

 

 

Cena je stanovena na základě plánovaného počtu vývozu stanoveného počtu kontejnerů 

k 1.1.2018. V případě zvýšení počtu kontejnerů, popř. změně četnosti vývozů, bude cena 

upravena dle skutečnosti. 

 

B/ tržba/úhrada za komoditu předanou ke konečnému zpracování 

 

   Dle současného vývoje cen na trhu druhotných surovin nelze přesně stanovit předpokládané 

tržby za prodanou komoditu, jak tomu bylo v předchozí podobě smlouvy. Předpokládáme, že 

tato cena bude v průběhu roku kolísat. Tato skutečnost bude  zohledněna při fakturaci za 

jednotlivá čtvrtletí, vždy na základě vývoje cen na evropském trhu. Tržbu za komoditu uhradí 

společnost městu na základě faktury vystavené městem. Avízo k fakturaci vystaví společnost 

městu vždy do 15-ti dnů po skončení kalendářního čtvrtletí. 

 

Ceny k 1.1.2018  

komodita 

 
množství tržba úhrada Celkem 

tržby + 

úhrady - 

Sklo 250 0 0 0 

Papír 450 300 0 -135.000,- 

Plasty PET 180 2000 0 -360.000,- 

tetrapak 10 0 0 0 

Celkem    bez DPH 

                  

-495.000,- 

 

Množství jednotlivých komodit bylo odhadnuto na základě evidence z roku 2017. Konečná 

cena bude stanovena podle skutečnosti jednotlivých čtvrtletí. 



 

 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
 

A/  přistavení a svoz kontejnerů 

 

Počet vývozů  za rok                                     -                  18  

Cena za 1 svoz                                               -     1 170,- Kč            

Celkem za svoz      (bez DPH)  …...…….. …. 21 060,- Kč 

 

B/ cena za uložení odpadu na skládce 

 

Předpokládaná hmotnost                                                               -   54 t 

Uložení     a   790,- Kč                                                          42 660,- Kč   

Rekultivační rezerva                                                               5 400,- Kč    

 

Celkem……………………………………………….…….48 060,- Kč 

 

Poplatek za uložení dle přílohy č. 6 zákona 185/2001 Sb. 

54 t………………………………………………………….27 000,- Kč 

poplatek není předmětem DPH 

 

Cena za VOK celkem  bez DPH……………………..     96 120,- Kč        
                                      

 

Konečná cena se stanoví dle skutečného počtu vývozů a množství uloženého 

odpadu. 
 

 

 

 

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA SNL 
 

                                        

Energie                                           20 000,-Kč 

Personální náklady                       117 000,-Kč 

Zneškodnění                                 600 000,-Kč 

CELKEM    (bez  DPH)           737 000,- Kč 

 
Personální náklady jsou fixní položkou. Náklady na energie budou účtovány podle 

skutečné spotřeby. Stejně tak náklady na ekologické odstranění odpadů (zneškodnění) 

budou čtvrtletně účtovány podle skutečně vzniklých nákladů.  

Při fakturaci bude  zvlášť účtována cena za odstranění odpadů a zvlášť poplatek za uložení 

podle přílohy č. 6 zákona č. 185/2001 Sb., který nepodléhá DPH.  

 
 

 



 

 

 

Příloha č. 3  Dodatku č. 2100/SD/00036/17 

 

 

VÝMĚNY 110 l  POPELNIC A 1100 l  KONTEJNERŮ 

 

 

Druh nádoby Cena za 1 ks 

(Kč bez DPH) 

Popelnice o objemu 110 l 818,18 

Kontejner o objemu 1100 l - plastový 5743,80 

Kontejner o objemu 1100 l – žárově 

zinkovaný 

7974,76 

 
Bude-li pro výměnu požadován jiný typ nádoby, než je uveden v tomto ceníku, bude cenová 

nabídka předem předložena odboru životního prostředí ke schválení. 

 

 

 

 
Příloha č. 4  Dodatku č. 2100/SD/00036/17 

 

 

 

OPRAVY KONTEJNERŮ 
 

 

Druh opravy 
 

Cena jednotku 

(Kč bez DPH) 

Kompletní výměna koleček u kontejneru 

na SKO  

1700,- 

Oprava čepů víka kontejneru 435,- 

Oprava madla kontejneru 435,- 

Celková oprava kontejneru na 

separovaný odpad – obnova nátěru 

(pískování, vyvaření, vyčištění, nový 

nátěr) 

4200,- 

 

 
Doprava u drobných oprav (osobní 

automobil) 

9,- Kč /km 

Doprava u oprav separačních kontejnerů 

(Kontejnerový nákladní automobil) 

26,- Kč/km  

 
Budou-li prováděny opravy neuvedené v tomto ceníku, bude před jejich provedením 

předložena odboru životního prostředí cenová nabídka ke schválení. 


