Příloha č. 1 k Dodatku č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne19.06.2019
Obec Staré Křečany _ EKO servis Varnsdorf a.s.

Příloha č. í k Dodatku č. 2 ceny služeb pIatné od 0í .O7.2021
ke smlouvě o dílo ze dne 19.06.2019
čt. t.
Smluvní strany

Obec StaíéKřečany
407 61 Staré Křečany
se
0026í653
Bankovní spojení: Komerčníbanka, a.s.,č.u. 8727 431l10O
Františkem Moravcem, starostou města
- ve věcech obchodních, smluvních a technických: Jindřiška Rejzková,
Kontaktní
Květa Božíková tel.: 412 336 291
dále jen objednatel

sídlem:
lČ:

Zastoupená:
osoby:

a

EKO servis Varnsdorf a.s.

sídlem:
tČ l olČ:

se

Bankovníspojení:

OR:
Zastoupené:
Zapsán v

Kontaktní

osoby:

dále jen zhotovitel,

Svatopluka Čecha 1277,4O7 47 Yarnsdoň
25042149 lcz25o42149
ČsoBHradecKrálové, 8010-0408171903/0300
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1150
Michalem Plíškem, předseda představenstva
lng. Rudolfem Pileckým, členem představenstva
Miroslavem Pražákem, ředitelem společnosti, na základě zmocnění
- 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

se dohodli na uzavření přílohy č. 'l k ceníku služeb platném od 01.07.2021 ke smlouvě o dílo ze
dne 19.06.2019

čl. ll.

Předmět přílohy č. í k ceníku služeb

Změna výše zákonných poplatků za ukládání odpadů dle Zákona o odpadech
od 01,01,2021 do 31,12.2021,

541 12021

-1-

Příloha č. ] k Dodatku č. 2 ke smlouvě o clílo ze dne19.06.2019
Obec Staré Křečany _ EKO servis Varnsdorf a.s.

cl. lll.
zákonný poplatek na rekultivačna rezervu
1. Zákonný poplatek na rekultivačnírezervu komunálního odpadu kat. č. 20.,.,. je stanoven na
145,-Kč/tuna, Oproti kalku|ovaným cenám vceníku platném pro rok 2021 je navýšen o 45,-

Kě/tuna,

2. Zákonný poplatek na rekultivační rezervu uloženéhoostatního odpadu a odpadu z azbestu,

včetně ostatního odpadu uloženého jako technologický materiál na technické zabezpečenískládky
je stanoven na 75,-Kč/tuna, oproti kalkulovaným cenám je navýšen o 40,-Kč/tuna

3, s ohledem na navýšenítěchto poplatků dle zákona o odpadech č, 54112020 Sb, bude
zhotovitelem po každémukončenémčtvrtletíobjednateli doúčtováno45 Kat za komunální odpady
sk. 20 a 40 Kčlt za ostatní odpady dle skutečného množstvípřevzatého odpadu, uloženého na
skládku na základě odsouhlasené průběžnéevidence.
čl. tv.
Zákonný poplatek za ukládání odpadů na skládku
1 . Zákonný poplatek za uloženi odpadu na skládku je Stanoven pío rok 2021 na 800,-Kďtuna.
oproti kalkulovaným cenám V ceníku služeb platném pro rok 2021 je navýšen o 300,-Kďtuna

2. V ka|ku|ovaných cenách pro rok 2021je zahrnuta sazba poplatku za ukládání komunálního
odpadu kat.č. 2O0 201 a objemného odpadu kat. č, 200 307 s využitím třídícíslevy 300,-Kďtuna,

ve výši 500,-Kč/tuna,

3. Pokud objednatel nebude mít se zhotovitelem uzavřenu samostatnou Dohodu o výběru poplatků
a nebo dolde k překročení množstvíodpadu uloženéhona skládku, na ktený je možnéuplatnit
třídícís|evu, pak bude zhotovitelem po každémukončenémávrtletí objednateli doúčtován
poplatek za ukládání využitelných odpadů na skládku ve výši dle Přílohy č, 9 k zákonu č. 541l202o
Sb. dle skutečnéhomnožstvípřevzatého odpadu uloženého na skládku na základě odsouhlasené
průběžnéevidence.

čl. v.
Platnost přílohy č. í. k dodatku č, 2 ke smlouvě o dílo ze dne í9.06.20í9
Tato příloha je platná od 01.o7.2021 do 31.12.2021 .
Na základě Přílohy č, 9 k zákonu é. 54112020 dané podmínky pro Výpočet uplatnění slevy na
poplatku platí vždy od 01,01. do31.12. daného roku.

čl. vl.
ostatní ustanovení
1. Ostatní ustanovení

-

Dodatku č, 2 ke smlouvě Ceník služeb zůstávajív platnosti

1

Příloha č. ]

Dodatku č. 2 ke smltlul,ě tl dílo ze dne19.06.2()19
Obec Staré KřečLln1, EKO serl,is l/arnsdorl'a.s.
k

Staré Křečany, dne

Ve Varnsdoďu, dne 10.05.2021

za objednatele:

za zhotovitele:

František Moravec
starosta města

na základě zmocnění

Uzavření Přílohy č. 1 k dodatku č. 2 ceníku služeb by|o schváleno usnesením RM č.
dne............2021

-

)-

