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DODATEK č. 18 Smlouvy č . 9/2004 

na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady 

I. Smluvni strany MĚSTSKÝ ÚŘAD Crs.dOj)Of, ! 
HOLICE I 2 

Objednatel: Město Holice Došlo: 2 6 -01- 2018 
Sldlo: Holubova ulice 1, 534 01 Holice 

Ladislavem Effenberkem, starostou města 

00273571 

č. J : ~l!o./()fIJdl:/4.()fP... .... 
Zastoupený: PIRohy: ........................... ......... 

I ČO 

Telefon: 466681041 

Bankovni spojení : 

dále jen objednatel 

Komerční banka, a.s. Pardubice, č.ú. 1628-561 /0100 

Zhotovitel: 

Sld lo: 

Zapsaný: 

ODEKO 5.r.o. 

Smetanova 395, 51721 Týniště nad Orlici 

Krajský soud v Hradci Králové, OR odd ll C, vložka 7396, spol. zapsána 

22. 12.1994 

Zastoupený: Ing. Rostislavem Všetečkou, reditelem společnosti 

IČO: 62062760 

D i Č: CZ62062760 

Bankovní spojení: 19-1403370297/0100 

Kontaktnl osoba zhotovitele: p. Milan Zahálka 
tel : 494372 182 , 603813310 
e-mail: ps@odeko.cz 

Tento Dodatek č. 1 8 doplňuje a měn I Dodatek č. 14 Smlouvy č . 9/2004 o zajišťováni služeb v oblasti 
nakládáni s odpady, a to takto : 

PfUoha č. 1, čl.ll. 

_ .. 
ÚkI. znak 

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvních stran na základě investičnlch a provoznlch nák ladů 
zhotovitele. Je určena ročnl sazbou na občana vynásobenou počtem obyvatel evidovaných k trvalému 
pobytu k 1.1. 2018. K této ceně na občana budou měsíčně účtovány skutečně svezené tuny směsného 
komunálního odpadu. 

I 



Příloha Č. 1, čl. II., odst. 1. 

Počet Cena za občana Celková cena ( Cena 
obyvatel (Kč/občan) Kč/rok) (Kč/měsíc) ----------.------ .. ----.. -.-.-.-.-----. ---.-.-.. -... --+---~::c.--.-.. ----

6553 326,70 2 140 865,10 178405,42 
----' 

Cena svezené tuny směsného komunálního odpadu činí 1287,- Kč 

Přiloha č. 2, čl. II. Druh, množstvi a četnost svozu 

Nádoby na separovaný odpad jsou v majetku EKO-KOMU, a.s., jejich druh a množstvi se řidi 
smlouvou o zápůjčce mezi společnosti EKO-KOM, a.s. a objednatelem. 

1.··.\/ • .............. .• . '. .•.•..•.••.• . ..•. . < cetnos~l>VOz~.) .. . ... ... ... .... .... . ....... • •........... .•• . .'.«. .i> ..................................... ... ., .. . ... '. ...... 
Druh 

Komodita Sběrného Počet ks 
Četnost svozu 

zařízení 

Plast 2 x týdně 
._._""-

Sklo bílé 1 x měsíčně 
--

Sklo 
1 xza 14dnů 

barevné 
. _._._,--- " 

. __ .. 

Papír 1 x týdně (kontejnery) 

2 x týdně (popelnice) 
_. ... _ .. -

~- -- . --_.~._--" 

Kovy 1 x měslčně 

Příloha Č. 2, čl. III., odst. 1. 

_~_, "i' .<i • > . S~paroval1ýódpad(plast,sklo,papír,kO\tr. ..............\ •..•...•.••.••.•...•••....•.•••..•. 

Počet Cena za obyvatele Celková cena 
Cena 

obyvatel (Kč/obyvatel) (Kč/rok) 
(Kč/měsíc) 

-
6553 184,70 1210339,10 100861,59 

--_._-_. _._----"_ .. 

----_._-

Recyklační poplatek za svezený vyseparovaný plast činí 1300,- Kč/tunu - znečištěný KO 
700,- Kč/tunu - ostatní 

--



Příloha č. 3, čl. 1., odst. 1. 

Převzetí a uložení odpadu 
Druh odpadu eíslo odpadu Cena za tunu 

Směsný komunálnl odpad 200301 1 845.- Kč 

Velkoobjemový odpad 200307 1 845.- Kč 
Bíoodpad zpracovaný 200201 150,- Kč 
drtíčem . tráva, listl 
Bioodpad nezpracovaný 200201 400 ,- Kč 

Doplňuje se 

Příloha Č. 5 

Svoz odpadkových košů umístěných na území města 

I. Stanoveni konkrétnlho druhu Sběrných zaflzenl a četnosti svozu 

1. pri sběru směsného komunálnlho odpadu budou pravideln ě vysypávány odpadkové koše umlstěné na 
územl města . Svozové dny budou ve stredu , čtvrtek a pátek. 

II. Ceny 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvnlch stran na základě investičních a provozních nákladů 

zhotovitele. 

Převzetí a svoz odpadu 
Druh odpadu Množstvl Celková cena 

(Kč/rok) 

Odpadkové koše 103 42 900,-

Tento Dodatek Č . 18 se uzavírá na období do 31.12.2018. 

V Týníšti nad Orlicí dne 1. 1.201 8 

ODEKO S. r. o 
Smcf::wo\'8395 

5 17 21 Tý"i~tě n:ld OrlicI 
,to 6:l0hL7,;cl 1', ~(' ~7::: 

zhotovítel 

Cena Kč/měsíc 

3575,-

objednatel 




