
Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 195/2018 uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění

Poskytovatel: SmP - Odpady a.s.
se sídlem: 530 12 Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803,
ve věcech smluvních zast.: Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva 
ve věcechtechnickýchzastHngHinmStrouhalenv výkonným ředitelem
č.ú.:
IČO: 27 54 72 30 DIČ: CZ 27547230
zaps. v ORKS Hradec Králové, oddíl B, vložka 2804

(dále jen „poskytovatel")
a

Objednatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
se sídlem: 532 20 Pardubice, Teplého 2141
zastoupen: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva

IČ: 632 17 066 DIČ: CZ63217066
zaps. v ORKS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1241

(dále jen „objednatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 
o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu

I
Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřené smlouvy o zajištění služeb se dohodly na tom, že:

Příloha č. 1 smlouvy nově zní takto: 

Druhy odpadu + rozpis nádob, četnosti svozu a cen:

Směsný komunální odpad - kat. ě. 20 03 01 - ktg. Ostatní
Umístění Typ Počet Četnost Vvn Svoz. Jednotk. cena Vlastník

nádoby ks SVOZU den 1 ks/l rok nádoby
Teplého 2141, 

Pardubice
K 11001 2 2x týdně ne úteiý

pátek
SmP - 

Odpady a.s.
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Plastové obaly - kat. č. 15 01 02 - ktg. Ostatní
Umístění Typ

nádoby
Počet

ks
Četnost
svozu

Vyn Svoz.
den

Jednotk. cena
1 ks/l rok

Vlastník
nádoby

Teplého 2141, 
Pardubice

K 11001 2 2x měsíčně ne středa 
sudé týdny

SmP - 
Odpady a.s.

Papírové obaly - kat. č. 15 01 01 - ktg. Ostatní
Umístění Typ Počet Četnost Vyn Svoz. Jednotk. cena Vlastník

nádoby ks SVOZU den 1 ks/l rok nádoby
Teplého 2141, 

Pardubice
K 11001 3 lx týdně ne středa SmP - 

Odpady a.s.

Skleněné obaly - kat. č. 15 01 07 - ktg. Ostatní
Umístění Typ Počet Četnost Vyn Svoz. Jednotk. cena Vlastník

nádoby ks SVOZU den /I ks/l rok nádoby
Teplého 2141, 

Pardubice
K 11001 1 1x3 týdny ne pátek dle 

harmonogramu
SmP - 

Odpady a.s.

Biologicky rozložitelný odpad - kat. č. 20 02 01 - ktg. Ostatní
Umístění Typ

nádoby
Počet

ks
Četnost
svozu

Vyn Svoz.
den

Jednotk. cena 
/I ks/l výsyp

Vlastník
nádoby

Teplého 2141, 
Pardubice

K 11001 1 na telefon ne pátek SmP - 
Odpady a.s.

) *pozn.: u s\’ozu odpadu na telefonickou objednávku se k ceně za výsyp připočítává cena pronájmu odpadové 
nádoby K1100 ve /1 ks / rok

Absorpční činidla, filtrační materiály - kat. č. 15 02 03 - ktg. Ostatní
Umístění Typ Počet Četnost Vyn Svoz. Jednotk. cena Vlastník

nádoby ks SVOZU den /I ks/l výsyp nádoby
Teplého 2141, 

Pardubice
K 11001 1 na telefon ne úterý

pátek
SmP - 

Odpady a.s.
) *pozn.: u s\’ozu odpadu na telefonickou objednávku se k ceně za výsyp připočítává cena pronájmu odpadové 
nádoby K1100 ve /1 ks / rok

Ceny jsou platné od 1. 1. 2018. K ceně bude připočítána příslušná DPH.

V případě, že v následujících letech meziroční růst inflace bude vyšší než 10%, bude 
ke smlouvě vyhotoven dodatek o nové ceně. Pokud bude nárůst cen nižší, než je shora 
uvedeno, oznámí poskytovatel objednateli cenu na příslušný rok. Pokud objednatel nebude 
požadovat vyhotovení dodatku, může dojít k navýšení ceny na základě tohoto ujednání.

Výše úhrady je dána násobkem celkového počtu svážených nádob a příslušné ceny 
sjednané pro kalendářní rok.

Fakturace bude provedena vždy měsíčně na základě faktury poskytovatele, kterou se 
zavazuje objednatel uhradit nej později do 14 dnů. Platba je splněna dnem připsání úhrady na 
účet poskytovatele.

II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
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Účastníci smlouvy si dodatek č. 1 řádně přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují 
svým podpisem.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích a každý z účastníků obdrží jedno 
vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dne 1.11.2018.

V Pardubicích dne 11.10.2018

poskytovatel 
Ing. Aleš Kopecký

objednatel 
Ing. Tomáš Pelikán
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