Dodatek

č,2l

ke slnlou!č č. ó00l3i98 na sbčr. svo7 a odstraněni konuná]niho odpadu Llzavřené dn.
nle7i !ěnlito slnlL]vniiŤi sn,:Lnalni:

l. ],

]998

C)bec Hlincová Hora
]l1incolá Hora 5, ]7] 71 Rlldolí'oV
lť-: 005 8l 3]I
I]ankO\ní\Pojeni: c]SoB C], I]udč.i()!icť.č, ú,: .160917]0]00

RNDr. Josefem Petráškem. starostou obce

zastoupený
(dále jen

"objednatel")

a

Marius Pedersen a.s.
Sídlo: Pri]lrěžná i 940,]]. 5(]0 09 Hradec Krá]ové
la.,drr..r Ž /k,.,ll| |oI l l_, l-n0l ('ť.l,ťBtlllelL,\lc<
Obchodní rc,islřík: spiso\ á .,naakll I] ]89. vedcná u KlajSkcho \oudu v Hlildci Krá]o\e.
dcn ,/ápjsu _1, ] 2, l99l
l("] _l] l 9_1 9]0
l)lČ: C'1-12l94920
Bankol ni spojeni: ČSOB Hradec Králo!ó_ č, ú,] 878706j"0300
,Za,

zastoupený
id.ilc jťn "Zhot(,litel")

SmluvnistI,an).

stallislaYem Ti§chlerem, oblastnim manažerem
na ziikladě plné moci

scdohodl,v!§ouladusustanovením§2586anásl,zákonač,89/20l2sb,,občnský

zákonik (dále iako..občan\ký Zákoníl(''). uzavřít tcnlo dodalck kc \n]lou\,č o dílo č.6{11}|3/98
u\edeného dnc. nrčsicc a roku za podninck r llásledujícich článcích.platní ů] l}1.0i.2():1.

1. POČET SBĚRNýCH NÁDOB V OBCI HLINCOVÁ HORA
K():
sbčínénádoby

ll0l

sběmó nádob}, 1 l00
sběrné nádoby 240
sběrnó n/tdoby ]

l
]0l

cca 200 ks
dlc předávacího protokolu
dle předávacího ptotokolu
dle předávacího protokolu

(oL]iednatele)

1

(prlnájern)
(pronájcm)
(Zápůička)

DaIšínové nádoby mohou b},t posk}tnuty objednateli do pronájmu nebo je možnénádoby
Zakoupit za ceny dle aktuálního ceniku, kteqi je k dispozici na provozovně RůžovBoíovany,
nebo na obchodni kanceláii i, BUdéjovice,

V případě ukončenípronájmu nádob ze strany obj€dnatele
objednatel zůstatkovou hodnotu nádob zhotoviteli.

v době kratší5ti let, uhradi

2. svozovÉ REŽ|NíY

Ko

- 26

svozú,fuk. tj, l\ /a

],1

dnipo cclý lok

Svozové dnv a příDadnó 7měn\ svozo\,i,ch dnů bUdou Zhotovilclcnr s doslat€čni:nl Dředstihenl nahlášenr,

3. CENÁ PLNňNÍ _ Ko

Cena za poskltovanou službuje stanovena ve výši

3.1 CENA DOPRAVY
Cena

_

Ko

]]0l

doplar.,,

l

398.-

Kč / hod

Všechn\, ,iÝše uvcdcné ceny zahrnu]í následujíci položk! a poplirlky:
sběr a s!,oz odpadu
nranipulaci 5e sběrnými nr'rrlobami a krlntejnerY

""'

ccny 5\,ozů.jsou uveden} bcz ploná]nu
3.2 CENA ZÁ oDSTRÁNĚNÍ
- bude

-

nád(j1)\.

Ko

fakturována dle ceníku skládky Růžova.§. na základě §kutečné hmotno§ti

sYezeného odpadu

4. PRoNÁJMY NÁDOB

Ko:

c€na pronájmu kontejneťu o obj€mu 1 l00
Cena pronájmU nádob o objemu 240l

|

1697,,
291,-

Kč/rok/lks

Kč/rol(/1ks

Uvedené ceny zahmují p.onájem a údťžbusběrné nádoby,

stlfirLia 2 z 4

1. POČET SBĚRNÝCH NÁDOB V OBCI HLINCOVÁ HORA

Ko:

sběrné nádoby 1l0 l- (objednatele)
sběrné nádoby I l00 l- (pronájem)
sběrné nádoby 240 l- (ptonájem)
sbómé nádoby 1J 0 l- (zápůjčka)

cca 200 ks
dle předávacího protokolu
dle předávaciho protokolu
dle předávaciho protokolu

Dalši nové nádoby mohou b)h posk}tnuty objednateli do pronájmu nebo je možnénádoby
zakonpit za ceny dle akfuálního ceniku, kteFý je k dispozici na provozovnj RůžovBotovaný,
nebo na obchodní kanceláii Č. BudéjoVice,

v pŤípadě ukončenípronájmu nádob ze §trany objednatele vdobě kratší5ti l€t, uhradí
objednatel zů§tatkovou hodnotu nádob Zhotoviteli.

2

§VOZOVÉ REŽIMY

Ko
S\.ozovť

- 26 svozů /rok, tj, 1x

za

14 dní po celý

rok

v a DřÍnadnó 7nlěn! sVozov...lch d|ů h udou zhol()\,itelem

§

dostatečnÝm bředstih .nl nahlášcn\

3. CENA PLNĚNÍ - Ko

Cena za poskytovanou službuje stanovena ve výši

3.1 CENA DoPRAVY

-

Ko

Sběrné nádobv]]0l

Cena

doprara

I ]00

l

l

398.-

Kč / hod

Všeciny výše uvedené ceny zahr.nují následujicí položk}, a poplatky:

,/
,'

sběr a svoz odpadu

manipulaci se sběrnými nádob4mi a konteincly

Ceny svozů jsou uvedcn), bez pronájmu nádoby,

3.2 CENA ZÁ ODSTRANĚNÍ _ Ko
- bude fakturována dle c€níku skládky Růžova.§. na základě §kutečnó hmotnosti

sv€zeného odpadu

4. PRoNÁJMY NÁDoB
KO:

Cená přonáimu kontejneru o objemu 1 l00 l
cena pronájmu ládob o objemu 240 l

1 697,-

29l,-

Kč/rok/lks
Kč/rok/lks

Uvedené ceny zahmuji pronájem a údržbusběrné nádoby

SlIánka 2 7

.1

5. PŘEPR^\,A vEl-Kool]JE}Io\,í,C.H A NEBEZPEi]\ÝCH oDP.{Dú
])řepra\a\elkoobjemo\!chi.nťbezpťčrr)!h.,dp.LJubuJlu]kUt.LlU\]nJ,JcdllúltLlllennÝnlnos!čcn]
konlL'inerú ltpJNK malé s kontejncl.r ollb]e|l]t| ] m.-línl e nl-r:rtnt.rlnr no"ll0stl]1nebo
jcdnorancnným nosičem konteinc Ďp,]NK \,cll(é s kontejncr\
oobjemu 9mr_3.1 nrr
a ma\i]ni]ní n05noSlí l] t (sólo).

5,1 CENA PŘEPtt^vY
(-'cna pl'cpr:r1,\ odpadú \ ozi{llcm d()dá\,ka
cena piťp|a\ \ odpildť|

20,- Kč / km
176,- Kč l z^každých započat!ýclr 15 min

tnanlpulacc. nakládka

ceía přeprarf, odpadů vozidly JNK

cena přepravy
s

v]ekem

odpadů

malé (uosío§t 5 t)

kontejnerem

manipulace s
čekaci doba
pronájem kontejneru 3_8

26,''

ll0,- Kč / za každou m"",o"r",

m]

kate8orie

konteinerem
pronájem kontejneru 9-34 mr
manipulace s

čelQcidoba

r.lX'i*,5iíÍilo

1t0'- KČ / za kaŽdých zaPočaqých 15 min
i6,_ Kč / den

Cena přepraiT odpadů vozidly JNK velké (nošno§t 12 t)

cena přepravy odpadů
: VleLetn

Kč / km

39,- xč / km

l32,- Kč / za každou m"r,o"'.", t""1niu,r,T;Oío*o
132'- KČ / z^ ''aŽdých *'rlŤY"Li;

5,2 CENA PŘEPRÁVY oDPADŮ _ MoBILNi

fr';

svozY

Pro jam í/p^odz"imni mobilni sVozy budou přednostně v},uživána vozidla
JNK maié s kontejnerem
o objemu 8 mj (nebezpečnéodpadyJ a vozidlo BoBR PREss (objemné
odpady).

tsoBR PREss

JNK

ma|ó

l75.1.

!

ólt 1._

Kč / hod
Kč / hod

Jednolko!é ccnv ZahťnUií:
- proietí při§lušné tlas) (dle čLtso\,éholozpisU)
- n]anipulace s odpedem
, pronl,ljem konlcjnerLl a přís]LtšnÝch nárlrlb na odpad1
- plo5toje na 7astá\kalch

_

odvol odpad|]
V případč nutnlrsli \,jnlčn} \'OK Z dulodu nÁplnéniv0zidla odpadem bude k výš. U\edcnó
c., lť Jolli,l,\,lnJ ťcnn Jle l} |1J \o,,,.||i
"..|.U

5.3

cE\A 0DSTRANĚ\Í oDPADII IG.TEcORIE

.,o,, a ,,\,,

cen\ odsli,aněni \,clkoobjelnovích odpadú sc řídi dlc plalného ccníku sl(ládkv Růžova.s,
odpad] katcgorie ..N" budou odstlaňo\án} Za cen\ dle akluálního ceníl(u nebezpcčných oclp.tLlů

Stlánka J

z.l

6

POR{DENSTVi V ODPADOVÉM I{OSPODÁŘSTVÍ
Cena §|užby

l200,_

Kč / rok

Vcdcní průbčžnťe!idencc o dlUhu a nrno7sl\,í odpadú lncšl(irdnčn(ch. lesp
1)řcdaniťh k dirlšínru
Zpraco\,áni v sot]ladu s buto snllou\,ou. podá\,ání ročnich hlášcní 0 LrlodLlkci odpLldu \ obci.
zpraco!áni statislického hlášcni pro ČS(,',
V případč předání odpadú na.iinč konco\é Zaři,,cní než má Zhot()vilel (\{P), jc ()bicdnalel (obec)
poťincn předat Zhotoviteli (Ml)) spolu s dorlacírl Iistťln (!ážníllrlístkem altod ] i soUhlas
knál(ladni s odpadv tohol() ci7iho konco\ého lařilení včetnčseznamu kódil z Pro\,()7niho
řátlu, Vopačnénl případé nenesc Zhoto\itcl (\íP) zodpí)\,čdnost Za 1ro|ušení Zákolrnó
povinnosti n.tkládani s odpad\ a Yedťni cvidencc,
všechny Uvedené ceny jsou bez DPH.

Dodatek č. 2l byl projednán na v€ř€iném

zasedání

Zo Hlincová Hora iln€...,......,..

u§nesením č,

V Č- Budějovicich dne

zhotovitcl

V H, ]ioře dnc

obiednate1

a schválen

