
 

DODATEK  č. 8 

 
Ke Smlouvě o nakládání s komunálním a jemu podobným odpadem č. 50/98 uzavřené dne 
18.12.1997 mezi Městem Litoměřice a společností  BEC odpady s.r.o. 
 
Smluvní  strany  
 

obec: Město  Litoměřice 
se sídlem: v Litoměřicích, Mírové nám. 15/7, PSČ 412 01 
IČ:  00263958 
zastoupené:  starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
 

(jako objednatel) 
 

a 
 

společnost: BEC odpady s.r.o. 
se sídlem: v Lovosicích, Prosmycká 2/čp.88, PSČ 410 02 
IČ:  61054259 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 17276 

jednající: jednatelem Ing. Arnoštem Kastnerem 
 jednatelem Ing. Martinem  Hinterholzingerem 
 

(jako dodavatel) 

 
sjednávají tento dodatek ke Smlouvě o nakládání s komunálním a jemu podobným odpadem 
uzavřené dne  18.12.1997: 

 
bod 1) Přílohy č. 2 zní: 
 
Ceny platné od 1.1.2009, způsob úhrady ceny   
 
Cena za sběr, přepravu a odstranění směsného komunálního odpadu: 
 
bod 1) Ceny za poskytované služby: 
 
Jednotkové  ceny (v Kč/vývoz/nádoba) bez DPH:   
 

Objem sběrné 
nádoby 

četnost vývozu cena celkem  cena za sběr a přepravu 
cena za odstranění  

a ostatní služby  

110, 120 l 1 x týdně XXXXX Kč 
 XXXXX

Kč 
XXXXX Kč 

240 l 1 x týdně XXXXX Kč XXXXX Kč XXXXX Kč 

1.100 l 2 x týdně XXXXX Kč XXXXX Kč XXXXX Kč 

 
K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši stanovené obecně závaznými právními 
předpisy. Dojde-li v průběhu platnosti této smlouvy ke změně výše, promítne se tato změna okamžitě 
do úhrady ceny za služby. 
 



 

 
 
Cena zahrnuje poskytnutí sběrných nádob o objemu 1.100 litrů (kontejnery) a 120 litrů (plastové 
popelnice) k užívání po dobu trvání této smlouvy. 
 
Smluvní strany sjednávají, že o vánočních svátcích bude proveden vždy jeden mimořádný svoz 
směsného komunálního odpadu ze sběrných nádob 1.100 litrů (mimo pravidelný svozový 
harmonogram). Termín tohoto mimořádného svozu bude každoročně stanoven dohodou obou 
smluvních stran. 
 
 
Ostatní  ujednání 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 1.1.2009. 
 
 
 
V Litoměřicích, dne        V Lovosicích, dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________                           __________________________  
za Město Litoměřice      za BEC odpady s.r.o. 
 


