
Dodatek č. 1 

 

ke Smlouvě o provádění sběru, svozu a likvidace komunálního odpadu 

 

Číslo  KO 2017/07 
 

Dodavatel :               Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 

                                 Zahradnická 21,571 01  Mor.Třebová 

                                 Zastoupené jednatelem Bc. Gabrielou Horčíkovou 

                                 číslo účtu 789961790217/0100, IČO 25970399, DIČ CZ 25970399 

 

                                                                  a  

 

Odběratel :                Obec Mladějov na Moravě 

Mladějov na Moravě 56, 569 35    

Zastoupená starostou: Drahomírou Liškovou 

                                 IČO 00277002 

 

  

                                 

se dohodly na dodatku č.1 ke Smlouvě o provádění sběru, svozu a odstranění komunálního 

odpadu č. 2016/07. ze dne 20. prosince 2015  

 

t a k t o  : 

 

I. 

 

Článek III.  Cena  nově zní takto: 

Celková cena za poskytované činnosti a zařízení dle této smlouvy je pro období od 1. 1. 2017 

do 31.12.2017 se sjednává takto: 

Rekapitulace  
     cena bez DPH 15% Včetně DPH v Kč 

Tříděný odpad papír 5 568,00 Kč 835,20 Kč 6 403,20 Kč 

Tříděný odpad plast 13 284,15 Kč 1 992,62 Kč 15 276,77 Kč 

PDO svoz 82 579,00 Kč 12 386,85 Kč 94 965,85 Kč 

Celkem 101 431,15 Kč 15 214,67 Kč 116 645,82 Kč 
 

Ke smluvní ceně bude připočtena příslušná DPH. 

 

Celková cena zahrnuje sběr a svoz odpadu, manipulaci se sběrovými nádobami a 

odstranění odpadu při intervalu 20 x za rok vývoz popelnic, 12 vývozů nádob na 

separovaný plast a separovaný papír. 

 

 

Článek VI.  Další ujednání  nově zní takto :  

 



1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou s účinností od 1.1.2017 do 31.12.2017. 

 Platnost smlouvy je podmíněna včasnými úhradami faktur odběratelem za odvoz 

odpadů.  

2. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bude na majetek 

dodavatele vyhlášen konkurz, případně nebude-li dodavatel opakovaně plnit 

povinnosti, k nimž se touto smlouvou zavázal.  

Odstoupení odběratele od smlouvy, respektive uplatnění smluvní pokuty z těchto 

důvodů, nevylučuje uplatnění nároku odběratele na případné způsobené škody. 

3. Dodavatel může smlouvu vypovědět v případě, že není likvidace odpadů včas 

uhrazena, případně odběratel přes písemné upozornění neplní ustanovení v článcích 2 

a 4.   

4. Ve všech případech ukončení smlouvy dojde po vzájemné dohodě k finančnímu 

vyrovnání dle množství skutečně provedených služeb. 

 

Článek VII.  Závěrečná ustanovení je doplněno o:  

 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. V případě poskytnutí 

informace bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů o změně některých zákonů. Dále zhotovitel bere na vědomí, že 

smlouva bude uveřejněna v registru smluv (§5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv), přičemž uveřejnění zabezpečí dodavatel. 

 

II. 

 

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o provádění sběru, 

svozu a odstranění komunálního odpadu nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 

smluvními stranami.  

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provádění sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu je 

vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každý z účastníků smlouvy.  
 

 

 

V ………………………………………. 

 

 

 

 

                 Dodavatel:                                                                         Odběratel:  

 

 

 

   ………………………………….                              ……………………………………. 


