
DODATEK č. 1

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

Město Litoměřice, sídlem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, IČO : 00263958, 
zastoupené starostou Jiřím Landou, 
jakožto objednatel

a

společnost BEC odpady s.r.o., sídlem Praha 3, Ostromečská 12, IČO : 61054259, 
zastoupená jednatelem ing, Martinem Hinterholzingerem, 
jakožto dodavatel

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

ČL. II. se doplňuje o odstavec 7), který zn í:
„Dodavatel se zavazuje k odstranění odpadů umístěných mimo sběrnou nádobu v místě 
kontejnerového stání, a to při každém svozu odpadů bez nároku na zvýšení ceny 
svozu. Toto ustanovení se týká mimořádného odstranění směsného domovního odpadu a 
nikoliv odpadu objemného, nebezpečného, živnostenského či jiného odpadu, a to v souladu 
s ustanovením čl.lll odst. 6) smlouvy.“

ČL. IV. odst. 5) se doplňuje o větu :
„O zjištění tohoto stavu neprodleně informuje objednatele, nejpozději však do 48 hod.“



Příloha č. 1 :

bod 2) zní :

Sběr a svoz odpadů dle bodu 1 a ) :

Sběr a svoz směsného domovního odpadu bude zajišťován pravidelným vyprazdňováním 
sběrných nádob 110, 120,240 a 1.100 litrů ve sjednaných intervalech 
( 1 x týdně, 2 x týdně, 1x14 dní, kombinovaný svoz).

Příloha č. 2 / n í :

Cena stanovená pro rok 1999, způsob úhrady ceny 

Cena za sběr, svoz a zneškodnění směsného domovního odpadu : 

bod 1) Ceny za poskytované služby :

Jednotkové ceny ( v Kč/vývoz/nádoba):

bod 2) Způsob úhrady ceny :

Cena za služby dle bodu 1 bude objednateli fakturována zálohově ve výši Čtvrtletní 
částky se splatností do 10-tého dne příslušného čtvrtletí.

Vyúčtování dle uskutečněných výkonů bude prováděno 1 x za měsíc s tím, že nedoplatek 
či přeplatek bude uhrazen po ukončení čtvrtletí nejpozději do 15-tého dne následujícího 
měsíce.

Ostatní ujednání

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
1.1.1999.

V Litoměřicích , dne 1.1.1999


