
NYKO$ a.s,
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Dodatek č.ll2o14 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství

OB]EDNATEL: obec Vrátkov ZHOTOVTTEL: NYKOS a.s.

Adresa:

Psč, město: 282 01 Český Brod PSč, město: 2BI 63, Koste|ec nad Černými |esy

rč: rč; 2s085000

orč: otč: cz 2508s000

Zastoupený
starostou:

] Ing. Vác|avem Pažoutem

Místostarosta: Monika Benešovská

čís|o účtu: ; 2342615710100 8010 - 010811484310300

Zasí|ací a
faKurační adresa:

Telefon starosta: 606 680 136
::

:: FaKurační adresa: il;ncelt,281 63 Kostelec nad

Telefon
místostarosta:

K jednání
Ing. Petr Jindra

Jiná
telefon: 321 623 308 Telefon: 739 185 510

321 796 097

: obecvratkov@volny.cz Petr.jindra@mariuspedersen.cz

Itr" PředÍnět dodatku

Dodatek č.1/2014 doplňuie a mění: ceny p|něnípro rok 2014.

III. Svoz směsného komunálního odpadu v intervalu 1 x trýdně
v období od L. I.2oL4 - 3L. í-2.2ot4

006397s3

Český Brod Ždánice 7L, 2BI 63 Koste|ec nao
Černými |esy

Adresa: Ždánice7l

U Městského soudu v Praze, oddí|
v|oŽka 4388

(bez DPH)

] 
tt1^"'"-

x 386,- Kč/rok

997'- Kč/tunu

8'. Kč/ks

Všechny ceny jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH.



TYÍ:**H.
IV. Svoz seoarovanÝch odpadů

Cena za poskytovanou službu (separace) je v období od 1. 1. 2014 do 3I, 12' 2014 stanovena:

Druh nádob Režim svozu Počet kusů i Pronájem nádob
EKO-KOM i NYKOS (bez DPH)

1 100 | Ž|utý kontejner - p|asty 1 x týdně 1 724 Kélkslrok

100 | modný kontejner - papír 1 x týdně

l í 100 | ze|ený zvon - barevné sk|o .l x 4 týdny 2ks 1 810 Kč/ks/rok

V. Cena a rozsah plnění službv

Všechny ceny uvedené v tomto dodatku nezahrnují příslušnou sazbu DPH.
Cena p|nění vztažená na jednoho obyvate|e či rekreační objekt za rok zahrnuje: dopravu do obce,
dopravu odpadu na místo zpracování či odstraněnL obs|uhu odpadních nádob občanů obce/města o
objemu I20 a 240 |, manipulace s odpadními nádobami 120 a 240 | do vzdá|enosti 10 metrů od
komunikace umožňujírcí příjezd a průjezd svozové techniky bez možnosti poškození zdraví |idí, majetku
či životního prostředí. Tento rozsah p|nění je platný i pro separovaný svoz bio|ogicky rozložite|ných
odpadů, je-|i v obci či městě prováděn.
Cena odstranění směsných komuná|ních odpadů (dá|e SKo) zahrnuje u|ožení a |ikvidaci odpadu
svezeného z obce či města na sk|ádkách komuná|ních odpadů využívaných zhotovite|em a veškeré
administrativní úkony spojené s vedením evidence a vykazováním svezeného množství odpadů.
Zhotovíte| (NYKOS a.s.) má právo změnit cenu odstranění SKo v případě změny ceny za odstranění
odpadů na sk|ádkách odpadů využívaných zhotovitelem.
Pokud je v obci prováděn separovaný svoz bio|ogicky roz|ožite|ných komuná|ních odpadů (dá|e BRKO)
v kombinovaném režimu se směsným komunálním odpadem (1 x 14 dní SKO, 1 x 14 dní BRKo), je
cena za svoz BRKo již zahrnuta v ceně p|nění za jednoho obyvate|e či rekreační objekt za rok d|e
č|.III tohoto dodatku. Cena zpracování BRKO zahrnuje zpracování odpadu na kompostárnách
využívaných zhotovite|em a veškeré administrativníúkony spojené s vedením evidence a vykazováním
svezeného množství odpadů. Zhotovite| (NYKOS a's.) má právo změnit cenu zpracování BRKo
v případě změny ceny Zpracování BRKo na kompostárnách využívaných zhotovite|em'

VI. Závazkv zhotovitele (NYKoS a.s.)

Zhotovite| se zavazuje předat objednate|i přís|ušný počet známek k označení nádob na SKo a BRKo
fie-|i prováděn svoz), které bude zhotovite| obs|uhovat'
Zhotovite| se zavazuje od 1. 3' 2014 obs|uhovat všechny řádně označené nádoby na SKo p|atnou
známkou pro rok 2014' Zhotovite| nemá povinnost od 1. 3' 2014 obs|uhovat nádoby na SKo
neoznačené p|atnou známkou pro rok 2014.
V případě zýšení počtu nádob v dané obci/městě během roku se zhotovite| zavazuje předat
odpovídajícípočet známek objednate|i tak, aby by|y řádně cznačeny i nově přidané nádoby.
Zhotovite| se zavazuje obs|uhovat pouze $tto typy nádob: 110 | p|echová ku|atá bez koleček, t2o I

p|astová na ko|ečkách, z40l p|astová na ko|ečkách, 660 | kontejner na ko|ečkách a 1 100 | kontejner
na kolečkách' Zhotovite| nemá povinnost obs|uhovat nádoby, které nejsou zahrnuty mezi ýše
uvedenými ýpy. Pokud budou obyvate|é obc/měst používat jiné ýpy nádob (výše neuvedené) neručí
zhotovite| za škody způsobené obs|uhou těchto nádob. Dá|e nemá zhotovite| povinnost obs|uhovat
nádoby, jejíchž technický stav neumožňuje bezpečnou manipu|aci a obsluhu v sou|adu s předpisy
BOZP.
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PoIoŽka Počet (vyp|ňuje obec) Cena (bez DPH)

Počet trva|e žijících obyvate| (ke 31.12.roku předeš|ého) i x 115,. Kč/rok
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VII. Závazkv obiednatele (obec/město.|

objednate| se zavazuje zavést na území své obce/města známkoyý systém svozu SKo a BRKo fie-|i
prováděn), kteý spočívá v označení všech nádob na SKo a BRKo fie-|i prováděn) p|atnou známkou
pro rok 2014.
objednate| se zavazuje předat zhotovite|ido 31. I' 2074 počet nádob na SKo rozdělených d|e objemů
na ve|ikost I20 | a 240 |. Na zák|adě toho předá zhotovitel objednate|i přís|ušný počet známek. Pokud
je v obcí/městě prováděn svoz BRKO, má objednate| povinnost předat do 10. 4' 2oI4 zhotovite|i
počet nádob rozdě|ených d|e objemů na ve|ikosti 120 | a 240 |, které budou v období svozu BRKo
použÍvány pouze na svoz BRKO. Na základě toho předá zhotovite| objednate|i přís|ušný počet známek.
objednatel se zavazuje zajistit předání známek na SKo občanům své obce/města nejpozději do 28' 2.
z0I4. od I' 3' 2014 bude zhotovitel obs|uhovat pouze řádně označené nádoby na SKo platnou
známkou pro rok 2014. Pokud je v obci/městě prováděn svoz BRKO, je povinnostíobjednate|e zajistit
distribuci známek na BRKo do 30. 4' 2014'
objednate| se zavazuje p|atit zhotovite|i za s|užby d|e cen uvedených v tomto dodatku.
objednate| se zavazuje k součinnosti při řešení provozních zá|eŽitostí ýkajírcích se zejména
neprůjezdnosti svozoých tras na území své obce či města. Zhotovite| nemá povinnost k průjezdu
komunikací a míst, kde by hrozi|o poškození majetku, zdraví |idí a životního prostředí. Dá|e nemá
zhotovite| povinnost obs|uhovat nádoby, které jsou umístěny ve vzdá|enosti de|ší než 10 metrů od
komunikace, která umožňuje bezpečný průjezd svozové techniky zhotovite|e. Stejně tak musí b,ýt ze
strany objednate|e zajištěno bezpečné umístění odpadních nádob tak, aby by|a zajištěna bezpečná
manipu|ace a obs|uha nádob bez možnosti poškozenímajetku, zdraví |idía životního prostředí.

VIII. P|atební podmínkv

Fakturace bude prováděna měsíčně. Datum uskutečnění zdanite|ného p|nění je pos|ední den
přís|ušného měsíce.
Termínem úhrady se rozumí den potvrzení p|atebního příkazu bankou objednate|e. Pro případ
prod|ení s úhradou faktury v dohodnuých termínech uhradí objednate| zhotovite|i smluvní pokutu ve
\nýši 0,05 o/o z d|užné částky za každý den prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá sm|uvní strana obdňí po jednom
z nich.
ostatní ustanovení neupravená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Sým podpisem obě sm|uvní strany potvrzují svůj souh|as se všemi ustanoveními uvedenými v tomto
dodatku včetně všech pří|oh' Ó - tq o ,.
Dodatek je podepsán na základě usnesení zastupite|stva obce ze dne-'19,. !'I..'.?:..!9 starostou/kou
obce,
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NYI(OS a.s.
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Příloha č.1 ke smlouvě na zabezpeěení odpadového hospodářství v obci Vrátkov

Sou pis pronajatého zařizeni

Typ nádob Poěet kusů Umístění ( počet kusů - místo)

ŽlutÝ konteiner 1100l- Plastv 3 ks 1 ks - před obchodem
1 ks - do|ejšíVrátkov - u poŽádní nádrŽe
1 ks - pod návsí

ModŇ konteiner 1100l- Papír 1 ks v|astní 1 ks - před obchodem

ZelenÝ konteiner (zvon) . SkIo 2 ks '1 ks - před obchodem
barevné sklo 'l ks - do|ejŠíVrátkov

GernÝ konteiner 1100l . SKo 2 ks 2 ks - do|ejší Vrátkov


