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Dodatek č. 4a ke Smlouvě (Ostatní odpad) 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku nikoli na řad dle ust. § 2079 a násl. zák č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále též „OZ“)  

(dále též „Dodatek č. 4a") 

 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel: 

 

 

1.2 Zhotovitel: 

 

2. Předmět 

 

Mezi smluvními stranami byla dne 06. 09. 2012 dle předchozí právní úpravy (z.č. 513/1991 Sb.) uzavřena Smlouva 

(ostatní odpad), která byla poté změněna dodatkem č. 1 ze dne 20. 03. 2014, dodatkem č. 2 ze dne 10. 01. 2015 a 

dodatkem č. 3 ze dne 24. 01. 2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se smluvní strany rozhodly i s odkazem na novou právní 

úpravu OZ změnit následovně: 

a) Mění se čl. 6 odst. 6.1, který nově zní: 

 

 

6. Způsob a termín plnění 

6.1  Sběr a odvoz komunálního a tříděného odpadu 

6.1.1  Sběrné nádoby, které slouží objednateli k ukládání odpadu, jsou majetkem zhotovitele, který je na dobu 

platnosti smlouvy zapůjčuje objednateli v ceně (cena za obslužnost 1 kontejneru/rok v Kč) uvedené v příloze č. 

3 této smlouvy ,,Protokol o účasti v elektronické aukci“. 

6.1.2 Pro sběr odpadu jsou určeny tyto sběrné nádoby s frekvencí odvozu 1x týdně: 

Objem nádoby (l) Počet nádob (ks) Určení odpadu 

1 100 9 Papír a lepenka/200101 

1 100 4 Sklo/200102 

1 100 8 
Biologicky rozložitelný 

odpad/200108 

1 100 11 Plasty/200139 

1 100 89 Směsný komunální odpad/200301 

Název 
Sídlo:  
Právní forma:   
Oprávněný zástupce:  
IČO / DIČ:    

Psychiatrická nemocnice Bohnice 
Ústavní 91/7, 181 02 Praha 8 
příspěvková organizace 
MUDr. Martin Hollý, MBA. 
00064220 / CZ00064220 

Název:  
Sídlo:    
Právní forma:  
Oprávněný zástupce:  
IČO / DIČ:    
Bank. spojení:    
Tel. / e-mail: 

IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a.s. 
Bešťákova 457/5, Střížkov, 182 00 Praha 8 
akciová společnost 
Ing. Karel Vančura, na základě plné moci 
40764877 / CZ40764877 
Komerční banka, a.s. - 1100300136/0100 
+420 286 583 310 / ipodec@mariuspedersen.cz 

mailto:ipodec@mariuspedersen.cz
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                           110 7 Směsný komunální odpad/200301 

                           240 3 Směsný komunální odpad/200301 

6.1.3  V případě pořádání mimořádných akcí v areálu objednatele zajistí zhotovitel mimořádný odvoz na vyžádání 

objednatele. 

6.1.4  Nádoby poškozené nebo zcizené se objednatel zavazuje uhradit v ceně pořízení nádoby nové, kterou po 

provedení úhrady dodá zhotovitel. 

6.1.5  Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit bezpečný přístup ke sběrným nádobám. 

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 4a dotčena a zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 

 

V Praze, dne                                                                      V Praze, dne  

 

 

 

 

 

_____________________________     ____________________________ _ 

Za zhotovitele:        Za objednatele. 

Ing. Karel Vančura,        MUDr. Martin Hollý, MBA 

na základě plné moci       ředitel 


