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Smlo u va o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

""Nr

,.

1.1. Název firmy

Adresa

Kontaktní osoba
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen objednatel)

Česká republika - Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou
936/3, 170 34 Praha 7
zastoupená B B , ředitelem Policie ČR
Správy Jihočeského kraje
Policie ČR Správa Jihočeského kraje, Lannova tř, 26, 370 74 České
Budějovice

p. L M tel.
00007064
není plátce DPH '
ČNB České Budějovice

1.2. Název firmy
Adresa
Zastoupená
Kontaktní osoba

IČO
DIČ
Bankovní spojeni
Číslo účtu
Registrace

P

(dále jen zhotovitel)

RUMPOLD s.r.o. Praha, provozovna České Budějovice
Pekárenská 81, 372 13 České Budějovice

A L - ředitelem provozovny
M N , L F tel. nebezpečné odpady

tel. kontejnery
K tel. + fax. ekonomické věci

010 61459364
RAIFFEISENBANK a.s. ·

Městský soud Praha, oddíl C, vložka 12702

uzavírají niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na zajištění nakládání s odpady
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II.
Předmět smlouvy

g

Předmětem této smlouvy jsou následující závazky smluvních stran :

l. Zhotovitel zajistí pro objednatele v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě nakládáni
s odpady a další služby v následujícím Členěni :

1.1 Svoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu, kat. Č. 200301 (dále jen odpadu)

1.2 Svoz a zneškodněni ostatních a nebezpečných odpadů

1.3 Pronájem odpadových nádob a kontejnerů

1.4 Technické práce v oblasti životního prostředí

2. Objednatel se zavazuje že služby dle ČI. II odst. l poskytne zhotoviteli řádně a včas za sjednanou
úhradu v souladu s ČI. V této smlouvy.

3. Obě smluvní strany souhlasí, že zavedeni dalších aktivit podle požadavku může být p'ojednáno
v rámci dodatku k této smlouvě.

III.
Rozsah a způsob plnění předmětu díla

J
l. Nakládání s odpady dle ČI. LI odst. l bude zhotovitel vykonávat v rozsahu ujednaném mezi

sniluvninii stranami Obsah sjednaných služeb tvoří následující dohodnuté činnosti :

- sběr a svoz odpadu
- zneškodněni odpadu
- manipulace s odpadovými nádobami a kontejnery
- pronájem odpadových nádob a kontejnerů, bude-li objednatelem požadován
- údržbu odpadových nádob a kontejnerů, jsou-li v pronájmu
- technické práce v oblasti životního prostředí

2. Údaje potřebné k zajištění služby (typové provedeni a počet obsluhovaných odpadových nádob a
kontejnerů, jejich umístěni a četnost svozu) jsou uvedeny v ,,Přehledu nádob", který je součástí
této smlouvy.
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.IV.
Čas a místo plnění

l. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit službu v rozsahu dle ČI. JI této smlouvy ode dne podpisu
smlouvy. Svoz kontejneru bude proveden vždy v úterý případně úterý a pátek. Převzetí
ostatních odpadů bude provedeno do pěti pracovních dnů od výzvy objednatele. Termín
technických prací bude dohodnut pro každou jednotlivou zakázku.

2. Místem plněni jsou následující pracoviště objednatele :

j

pracoviště Adresa Kontaktní osoba Telefon
Lamiova Lannova 26 K H
Plavská Plavská 2 F N
Nerudova Nerudova 860 Vlk ,
Pražská I. - pasy Pražská 21 M M
Pražská II. - ubytovna Pražská 23 jiří Prokeš
Dobrovodská r. Dobrovodská 25 J S
Dobrovodská . Dobrovodská 37 J S
Kvapilové - sklad Kvapilové P F
Nová - zdravotní střed. Nová 32
Školní Školní 457 M M
Novohradská . Novohradská 62 F N
ŠKP - sportovní klub Kubatova 25 J S 038/33365
U Hada - střelnice U Hada M V
Libějovice Libeiovice - sklad Mondek
Č. Éudějovice - údržba Plavská 2 P K

) V
C lnění

Svoz a zneškodněni směsného komunálního odpadu

Položka za ,jednotku Cena ( Kč/rok) Cena (KČ/měsic) Četnost svozů za rok
Svoz 110 It. nádoby 792 66 52
Svoz 1100 It. kontejneru 3870 322,5 52
Svoz 1100 It. kontejneru 7992 666 104
Nájem 110 It. nádoŠy 60 5
Néjem 1100 lt.kontejneru 600 50

Objednatel'neni majitelem 12 ks 110 It. nádob a 24 ks 1100 It. Éontejnerů. "
Objednatel je majitelem 3 ks 110 It. nádob.
Ceny v tabulce jsou bez DPH. DPH pro svoz a zneškodnění je 5% a pro nájem nádob je 22%.
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Zneškodněni ostatních a nebezpečných odpadů

Kód odp. Kat. Název odpadu Cena ( Kč/kg) Poznámka
100101 O Popel, strusk& škvára ze spalovacího zařízeni 0,8
170101 O Beton 0,8
170102 O Cihla 0,8
170103 O Keramika 0,8
170405 O Zeiezo 0,5
170408 O Kabely 1,3
170602 O Ostatní izolační materiály 0,8
200102 O Sklo 0,8
200107 O Dřevo 0,8
200199 O velkoobjemový odpad (koberce, skříně, atd.) 1,2
200301 O Směsný komunálni odpad 0,8

Odpady musí být uloženy v obalech, které odpovídají požadavkům na jejich přepravu ke zneškodněni.

, Množství převzatých odpadů bude doloženo vážním lístkem.Ceny uvedené v tabulce jsou za zneškodnění odpadů a obsahují poplatky pro období 2001 - 2002 dle
přílohy č. 3 k zákonu č. 125/1997 Sb..

Doprava

položka Cena ( KČ/km ) Cena ( KČ/1/4 hod. ) Cena ( Kč/měsjkus )
AVIA 15
LIAZ, Mercedes 25
manipulace 80
Pronájem kontejneru AVIA 600
Pronájem kontejneru LIAZ 700

Manipulace - tj. nakládání, vykládání, přebalování

Ceny v tabulkách jsou uvedeny bez DPH.

Zneškodněni ostatních a nebezpečných odpadů a poskytnutí technických prací v oblasti životního
prostředí

Tyto služby budou v případě potřeby řešeny samostatnými objednávkami.
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VI.
Placení a platební podmínky

l. Fakturace bude prováděna zpětně po provedeni prací a to k poslednímu dni daného fakturačního
období. Splatnost faktury je 14 dní ode dne vystavení Termínem úhrady se rozumí den potvrzeni
platebního příkazu bankou objednatele. K faktuře bude přikládán seznam obsluhovaných
odpadových nádob podle jejich umístění, typu a četnosti.

2. Za datum uskutečnění zdanitelného plněni jsou dny, kdy byly práce provedeny.

3. výše úhrady bude stanovena výpočtem, kte'ý vychází z rnnožství převzatých odpadů, času
potřebného k manipulaci s těmito odpady a z počtu ujetých kilometrů.

4. Dojde - ii během daného fakturačního období ke změnám které budou mít vliv na výši
fakturované částky za přepravu a zneškodnění odpadu ( počet nádob, typ nádob, četnost odvozu,
zrněny v legislativě apod.), bude případný nedoplatek či přeplatek vyplývající z těchto změn
zohledněn v následující faktuře.

5. Při zpoždéní s placením přísluší zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky
za každý den prodlení, až do zaplacení.

VII.
Podmínky pronájihu

l. Odpadové nádoby a kontejnery (dále jen zařízeni) pronajaté zhotovitelem (dále pronajimatel) je
objednatel (dále nájemce) oprávněn používat pouze pro účely tomu odpovídající nebo předem
dohodnuté.

2. Soupis pronajatého zařízerú (počet, typ, umístění, apod.) je uveden v příloze č.l této smlouvy.

3. Není - ii stanoveno jinak; je pronájem zařízeni sjednán na dobu v délce trvání této smlouvy.

4. Nájemce je povinen udržovat pronajaté zařízení v dobrém technickém stavu.
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VIII.
Závazky zhotovitele

l. Zhotovitel zabezpečí přepravu odpadu určeného ke zneškodněni, resp. k dalšímu zpracováni
v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech a vyhláŠkami M Č. 337, 338 a 339/1997 Sb

2. Odpady zneškodňované skládkováním se zhotovitel zavazuje ukládat na zabezpečenou skládku
odpadů v souladu s provozním řádem a pravidly pro ukládání odpadů na příslušné skládce.

3. Zhotoviteli vzniká převzetím odpadu vlastnické právo, se kterým je spojena odpovědnost za
jakékoliv další využíváni a zneškodňování ve smyslu platných zákonů či norem týkajících se
hospodaření s odpady, jejich ukládání a zneškodnění

4. Kontaktní osobou zhotovitele pověřenou jednáním ve věcech zabezpečeni provozu je :
A L , ředitel provozovny tel.

IX.
Závazky objednatele

l. Objednatel zajistí nakládku odpadu do příslušných odpadových nádob a kontejnerů.

2. Objednatel se zavazuje, že odpadové nádoby budou ve svozový den přistaveny na dohodnuté
místo.

3. Objednatel je zodpovědný za to, že v odpadových nádobách a kontejnerech budou pouze druhy
odpadů, které jsou předmětem plněni této smlouvy.

4, Kontaktní osobou objednatele pověřenou k jednání ve věcech zabezpečení provozu je :
p. L M tel.

X.
Podmínky zajištění služby

l. Svozová služba bude prováděna v předem dohodnutých pravidelných intervalech. Zhotovitel si
vyhrazuje právo zrněny svozového dne pokud si to vyžádají provozní okolnosti. O takové
skutečnosti bude neprodleně informovat objednatele.

,
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2. Zhotovitel se zavazuje v případě nedodrženi stanoveného svozového terminu v důsledku
nenadálých situací, zajistit náhradní přepravu nejpozději do jednoho pracovního dne.

3, Zhotovitel se zavazuje vyprazdňovat odpadové nádoby a kontejnery úplně s výjimkou případů
zaviněných objednatelem, tj. např. zamrzlého nebo příliš upěchovaného odpadu.

4. Zhotovitel je oprávněn odmítnout vývoz odpadů, pokud budou v odpadových nádobách či
kontejnerech uloženy odpady těžké, objemné nebo odpady kategorie N.

5. Objednatel musí v době svozu zajistit dostatečný přístup svozovému vozidlu a jeho posádce
k sběrnému místu, umožňující snadnou a bezpečnou manipulaci s odpadovými nádobami a
kontejnery bez narušení plynulosti poskytované služby.

6. V dohodnutý den svozu, kte'ý je stanoven na úterý, případně na úterý a pátek musí být
odpadové nádoby vystaveny na chodník (či určené místo) nejpozději do 7°° hodin.

7. Dojde - ii k prokazatelně k znečištění místa výsypu při přemísťování či vyprazdňováni odpadových
nádob nebo kontejnerů, zajistí zhotovitel neprodleně jeho úklid.

8. V případě prokazatelného poškozeni majetku způsobeného svozovou činností zhotovitele, může
objednatel požadovat náhradu škody. O charakteru a rozsahu případné škody na majetku musí být
učiněn úřední záznam za přítomnosti odpovědných zástupců obou smluvních stran nejpozději do 3
dnů od zgištění škody.

XI.
Trvání a ukončení smlouvy

.,n

. l. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nahrazuje v plném rozsahu smlouvu z 5. 8. 1998.

2. Smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran písemnou formou. výpovědní doba
činí 3 měsíce a započne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručeni výpovědi druhé
smluvní straně. ·

3. Objednatel i zhotovitel může okamžitě odstoupit od smlouvy, jestliže druhá sniluvni strana hrubým
způsobem poruší závazky vyplývající z této smlouvy.
Za hrubé porušení závazků vyplývajících z této smlouvy se považuje :
a) neplnění předmětu této smlouvy zhotovitelem i přes písemné upozornění a neodstraněni

závadového stavu ve lhůtě do 14 - ti dnů od obdrženi výzvy objednatele,
b) prodlení objednatele s placením faktury zaslané zhotovitelem v souladu s příslušnými

uStanoveními této smlouvy v trvání delším než 14 dnů i přes písemné upozorněni zhotovitele.

4. Tuto smlouvu a povinnosti z ni vyplývající lze ukončit rovněž písemnou dohodou smluvních stran

7
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XII.
Závěrečná ustanovení

Sniluvni strany se dohodly na následujících ustanoveních :

l. Případné spory se srduvní strany zavazují řešit předevŠím dohodou. Pokud v této smlouvě není
stanoveno jinak; řídí se smluvní vztah obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími. '

2. Oprávněni, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních
stran.

V

3. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemného dodatku, kte'ý

. odsouhlasí obě smluvní strany prostřednictvím osob oprávněných jednat za spoleČnosti. Písemnáforma dodatků je obligatorní.

4. Stane - ii se některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na
platnost Celé smlouvy, ledaže by tato neplatnost měla za následek zmaření účelu této smlouvy.
Smluvní strany se zavazuji nahradit takové ustanovení novým, které bude odpovídat účelu
původního ustanoveni, pokud se nedohodnou jinak.

5. Účastnici této smlouvy prohlašuji, že jsou způsobili k právním úkonům a že smlouva byla sepsána
podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno
vyhotovení

' ""b

v Č B dn,

plk. , B B
ředitel Policie Sjčk
Č B

Přílohy : příloha č.l - Přehled nádob
příloha č. 2 - dokladová část

v Č B dneL(A':G L?cx»/

za zhotovitele
A L

ředitel provozovny Rumpold
Č B

RUMPOLD 9.ř.o-
pKNmxNna Č. B

(l) p0ká«mká 81
372 13 Č. Bu~=
DIČ:

,g
D 'K'
a-
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Přehled nádob

Typ nádob Pronájem počet Četnost svozu Zahájení svozu Umístění
1100 ano 5 52 l. 10. 1998 Lamiova
1100 ano 9 52 l. 10. 1998 Plavská
1100 ano 4 52 l. 10. 1998 Nerudova
1100 ano l 52 l. 10. 1998 P I. - pasy
1100 ano l 104 l. 10. 1998 P I . - ubytovna
110 ano 2 52 l. 10. 1998 D I.
110 ano 3 52 l. 10. 1998 Dobrovodská 11.

1100 ano l 52 1. 10. 1998 Kvapilové - sklad
110 ano 4 52 l. 10. 1998 Nová - zdravotní středisko

1100 ano l 52 l. 10. 1998 Školní
110 ano 3 52 l. 10. 1998 Novohradská

1100 ano 2 52 l. 7. 2001 ŠKP - sportovní klub
110 ne 3 52 l, 7. 2001 U Hada

VOK ano l dle tefon. obj. l. 10. 1998 Libějovice

Tato příloha je nedílnou součásti smlouvy.

v Českých Budějovicích dn, -?q. GuZoc'j

plk. B B
ředitel Policie ČR SJčk

Č B

v Českých B dne .ú: ¢-jĽ9 1

A L
ředitel provozovny Rumpold

Č B

,J'
ej

L,\ý
RUMPQLD 3.ř.O.
===""

m 13 Č. E3ucN*Mc"
OČ: 010 · 614 59 m

J
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Dodatekč.1/2011smlouvv o dílo

uzavřený podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1.1. Název firmy

Kontaktní osoba
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen objednatel)

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Lannova tř.193/26, 370 04 České Budějovice
zastoupená plk. R H - ředitelem
p. L M tel.
75151511
CZ75151511
ČNB České Budějovice

1.2. Název firmy
Adresa
Zastoupená
Kontaktní osoba

IČO
DIČ
Bankovní spojeni
Číslo účtu
Registrace

(dále jen zhotovitel)

RUMPOLD s.r.o. Praha, provozovna České Budějovice
Pekárenská 81, 372 13 České Budějovice
p. L G - ředitelkou

V B tel. odpady
Z F tel.
K K tel. ekonomické věci

CZ
RAIFFEISENBANK a. S.

Městský soud Praha , oddíl C, vložka 12702

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě na zajištění nakládáni s
odpady
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II.

Předmět dodatku č. 1/2011 smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy č. l - 11 je zrušení vývozu l x 1100 I Pražská ul. 21,. 5 x 110 It
Branišovská . Nově budou vyváženy 3 ks l 100 l Pražská 558. V tabulce jsou upraveny ceny za
odstranění odpadů a za pronájem nádob. Dodatek smlouvy je platný od 1.4.201 l.

III.
Cena plnění

Svoz a zneškodněni směsného komunálního odpadu.

Položka Adresa Cena (Kč/rok) Cena (Kč/měsičně) Četnost svozu
3x110lt Dobrovodská 25. 3xl440 3 x 120 52
1x1100lt Dvořákova 2 lx6 840 l x 570 52
4x llOOlt Nerudova 860 4X6840 4 x 570 52
8x 1100lt Plavská 2 8x6840 8 x 570 52
2x llOOlt Školní 457 2x6840 2 x 570 52
5x1100lt Jeronýmova 5x6840 5 x 570 52
1x1100It Pražská 23 1x6840 l x 570 52
3 x 1100lt Pražská 558 3x9408 3 x 784 52
l xllOOlt H. Kvapilové 1x6840 l x 570 52
2xl100lt Jiráskovo nábř. 2x6840 2 x 570 52
l x1100lt Jiráskovo nábř. l x 9408 l x 784 52
lx1100lt Dvořákova 14 l x 4704 l x 392 26
24x 1100lt PronQjem 24 x 600 24 x 50
3xllOlt Pronájem 3 x 60 14x5
3xll001t Pron'jjem 3 x 1200 l x 100

Cena celkem 219 192 18 266
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.
Platnost dodatku smlouvy je od 1.4.2011.

v Českých Budějovicích dne .........

plk. R Í .
ředitel Policie ČR S ÍČk-.. . ':..- "

Č B

v Českých dějovicích dne 18.3.2011

B G
Rumpold s.r.o., provozovna Č B

FUj&U'QLD s.r.o.
3iovozovna Č. B

(2) 81
372 13 č. Budějovice
PíČ: oto · G14 53
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Dodatekč. 1/2014 smlouvyo dílo

uzavřený podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1.1. Název firmy

Kontaktní osoba
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále jen objednatel)

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Lannova tř.193/26, 370 04 České Budějovice
zastoupená plk. I F - náměstkem pro
ekonomiku
p. L M tel.

CZ75151511
Č Č B
64133-881/ 0710

1.2. Název firmy
Adresa
Zastoupená
Kontaktní osoba

.IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Registrace

RUMPOLD s.r.o. Praha, provozovna České Budějovice
Pekárenská 81, 372 13 České Budějovice
p. M H - na základě plné moci

J P tel. odpady
Z F tel.
K K tel. ekonomické věci

Cz
RAIFFEISENBANK a. S.

Městský soud Praha , oddíl C, vložka 12702

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě na zajištění nakládání s
odpady

l
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ť

l
Il.

Předmět dodatku Č. 1/2014 smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy č. l - 14 je zrušení vývozu 2 x 1100 I Š úl. č. 457, České
Budějovice

III.
Cena plnění

Svoz a zneškOdnění směsného komunálního odpadu.

Položka Adresa Cena (Kč/rok) Cena (Kč/měsíčně) Četnost svozu
3xllOlt Dobrovodská 25. 3x1440 3 x 120 52
lx1100lt Dvořákova 2 1x6840 l x 570 52
4xllOOlt Nerudova 860 4x6 840 4 x 570 52
8x1100lt Plavská 2 8x6 840 8 x 570 52
5xllOOlt Jeronýmova 5 x6840 5 x 570 52
lx1100lt Pražská 23 1x6840 1 x 570 52
3 x l 100 I Pražská 558 3x9408 3 x 784 52
1xllOOlt H. Kvapilové l x6840 1 x 570 52
2 x 1100 I Jiráskovo nábř. 2x6840 2 x 570 52
1 x 1100 I Jiráskovo nábř. l x 9408 l x 784 52
lxl100lt Dvořákova 14 l x 4704 l x 392 26
24 x 1100 I Pronýjem 24 x 600 24 x 50
3x110lt PronQjem 3 x 60 14 x 5
3x1100lt PronQjem 3 x 1200 l x 100

Cena celkem 219 192 18 266

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.
Platnost dodatku smlouvy je od 1.4.2014.

18 -03- 2014
V Českých Budějovicích dne .........

g 2230. i
za objednatele a éhq "

plk. I F " '"'%'
náměstek pro ekonomiku
Policie ČP_ KcŮ' JĹÉ
České Budějovice

v Českých Budějovicích dne 10.3.2014

za zho vitek
M H
Rumpold s.r.o., provozovna České Budějovice
na základě plné moci

. " '; :"' L"3 9 .
-·; č. s(jdějo'iice

Ei1
' .· ' :.::. í:. t::icíějcMĹc8

Ci14 55) 354
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PLNÁ MOC

Níže podepsaní jednatelé společnosti RUMPOLD s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimetská
1746/52, PSČ: 110 00, IČO: 614 59 364, P P a J M
(zmocnitelé)

udělují tímto

M H , r.č. , bytem Na vyhlídce 663, 387 01 Volyně, jednateli
dceřiné společnosti RUMPOLD 01 - Vodňany
(zmocněnec)

plnou moc

k vykonávání a zajišťováni následujícich činnosti potřebných"k řizenI provozovny společnosti
rumpold s.r.o. v českých Budějovicích, se sídlem Č. B : Pekárenská 81.

Jedná se o veškeré činnosti, jejichž věcné zaměřeni je'
zabezpečeni stávajÍcÍho provozu provozovny.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn vykonávat provoznľčinnost, zejména pak
personálni, sociální a mzdovou politiku.

Všechny ostatní úkony nad rámec zmocnění je zmocněnec povinen předkládat k projednáni
jednatelům společnosti RUMPOLD s.r.o., popř. jejich prostřednictvím valné hromadě.

Zmocněnec je povinen vykonávat činnosti v rozsahu zmocnění osobně.

V Praze dne Ě3. 07. 2 13

P P , ednatel

Tuto plnou moc přijímám:

V Praze dne 23. 07. 2013

MfH:y

Ing

. C


