Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne19.06.2019
Obec Staré Křečany _ EKO servis Varnsdorf a.s.

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ceny služeb platné od 01.07.2020
ke smlouvě o dílo ze dne 19.06.2019
Čl. I.
Smluvní strany

Obec Staré Křečany
se sídlem:
IČ:
Bankovní spojení:
Zastoupená:
Kontaktní osoby:

407 61 Staré Křečany
00261653
Komerční banka, a.s.,č.u. 8727431/100
Františkem Moravcem, starostou města
- ve věcech obchodních, smluvních a technických: Jindřiška Rejzková,
Květa Božíková tel.: 412 336 291

dále jen objednatel
a
EKO servis Varnsdorf a.s.
se sídlem:
Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf
IČ / DIČ:
25042149 / CZ25042149
Bankovní spojení:
ČSOB Hradec Králové, 8010-0408171903/0300
Zapsán v OR:
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1150
Zastoupené:
Michalem Plíškem, předseda představenstva
Ing. Rudolfem Pileckým, členem představenstva
Miroslavem Pražákem, ředitelem společnosti, na základě zmocnění
Kontaktní osoby:
- ve věcech obchodních a smluvních: Adam Cedrych
tel.: 602 288 228, +420 493 645 749,
e-mail: adam.cedrych@mariuspedersen.cz
- ve věcech technických: Jaroslav Kučera
tel.: 724 061 675
e-mail: jaroslav.kucera@mariuspedersen.cz
dále jen zhotovitel,
se dohodli na uzavření přílohy č. 1 k ceníku služeb platném od 01.07.2020 ke smlouvě o dílo ze
dne 19.06.2019

-1-

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne19.06.2019
Obec Staré Křečany _ EKO servis Varnsdorf a.s.

Čl. II.
Předmět přílohy č. 1 k ceníku služeb
Změna výše zákonných poplatků za ukládání odpadů dle Zákona o odpadech
541/2021 od 01.01.2021,
Čl. III.
Zákonný poplatek na rekultivační rezervu
1. Zákonný poplatek na rekultivační rezervu komunálního odpadu kat. č. 20….. je stanoven na
145,-Kč/tuna. Oproti kalkulovaným cenám v ceníku platném pro rok 2021 je navýšen o 45,Kč/tuna.
2. Zákonný poplatek na rekultivační rezervu uloženého ostatního odpadu a odpadu z azbestu,
včetně ostatního odpadu uloženého jako technologický materiál na technické zabezpečení skládky
je stanoven na 75,-Kč/tuna. Oproti kalkulovaným cenám je navýšen o 40,-Kč/tuna
3. S ohledem na navýšení těchto poplatků dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. bude
zhotovitelem po každém ukončeném čtvrtletí objednateli doúčtováno 45 Kč/t za komunální odpady
sk. 20 a 40 Kč/t za ostatní odpady dle skutečného množství převzatého odpadu, uloženého na
skládku na základě odsouhlasené průběžné evidence.
Čl. IV.
Zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku
1. Zákonný poplatek za uložení odpadu na skládku je stanoven pro rok 2021 na 800,-Kč/tuna.
Oproti kalkulovaným cenám v ceníku služeb platném pro rok 2021 je navýšen o 300,-Kč/tuna
2. V kalkulovaných cenách pro rok 2021 je zahrnuta sazba poplatku za ukládání komunálního
odpadu kat.č. 200 201 a objemného odpadu kat. č. 200 307 s využitím třídící slevy ve výši 500,Kč/tuna.
3. Pokud objednatel nebude mít s zhotovitelem uzavřenu samostatnou Dohodu o výběru poplatků
a nebo dojde k překročení množství odpadu uloženého na skládku, na který je možné uplatnit
třídící slevu, pak bude zhotovitelem po každém ukončeném čtvrtletí objednateli doúčtován
poplatek za ukládání využitelných odpadů na skládku ve výši dle Přílohy č. 9 k zákonu č. 541/2020
Sb. dle skutečného množství převzatého odpadu uloženého na skládku na základě odsouhlasené
průběžné evidence.
Čl. V.
Ostatní ustanovení
1. Ostatní ustanovení – Dodatku č. 1 ke smlouvě Ceník služeb zůstávají v platnosti
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Staré Křečany, dne ___________

Ve Varnsdorfu, dne 20.01.2021

za objednatele:

za zhotovitele:

_________________________

_________________________

František Moravec
starosta města

Miroslav Pražák
na základě zmocnění

Uzavření Přílohy č. 1 k ceníku pro rok 2021 bylo schváleno usnesením RM č. ………… dne
…
…
…
…
2
0
2
1
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