
DODATEK č. 1
ke smlouvě ě. 951538/2017-2018 o zabezpečení sběru, třídění, svozu 

a odstraňování odpadů ze dne 12.12. 2016
(dále jen smlouva)

mezi smluvními stranami

Město Opočno
Kupkovo nám. 247, 517 73 Opočno 
IČO: 00275191
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Opočno, č.ú.: 19-1242059309 / 0800 
dále jen objednatel, zastoupený Šárkou Škrabalovou, starostkou města

-Híjdva byia scftvíi*m- 
adou město

irv8
jsnsaením 6.

a

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
IČO: 42194920, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové - oddíl B, vložka 389 
DIČ: CZ42194920
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, č.ú. 8787063 / 0300

dále jen zhotovitel, zastoupený Jiřím Heroldem, oblastím manažerem
jednajícím na základě plné moci

V souladu s článkem VI, odst. 2, bodu a) se uvedená smlouva mění v následujících ujednáních takto:

Článek č. VI Ceny a platební podmínky, odst. 1) se mění na následující znění:

1. Ceny za poskytované služby v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 1 a příloh ktéto smlouvě, které 
jsou její nedílnou součástí, je stanovena takto:

1.1 Cena za zajištění služeb celkem v Kč:

Typ služby Cena bez DPH DPH Cena včetně 
DPH

sběr, svoz a odstranění odpadu 3 632 924,00 544 938,60 4 177 862,60

1.2 Cena za zajištěním služeb v Kč s rozdělením na:

cena bez DPH DPH včetně DPH
% z celkové 

ceny 
bez DPH

směsného KO 2 541 748,00 381 262,20 2 923 010,20 70,0

separovaných složek KO 577 580,00 86 637,00 664 217,00 15,9

nebezpečných odpadů 65 840,00 9 876,00 75 716,00 1,8

objemných odpadů 280 756,00 42 113,40 322 869,40 7,7
Pytlový sběr a svoz 
plastů a tetrapacků 167 000,00 25 050,00 192 050,00 4,6



Příloha č. 2 ke smlouvě 951538/2017-2018 - zvýšení počtu nádob na separované složky:

V souladu s článkem 2 uvedené přílohy se mění počet svážených a pronajatých nádob na separaci 
následovně: zvýšení počtu svážených nádob o 1 kus kontejneru 1100 1 na separaci plastů, 1 kus 
kontejneru 1100 1 na separaci papíru a 1 kus zvonu 1,1 m3 na separaci skla 1100 1 na nově vzniklém 

% stanovišti č. stanovišti č. 12 - viz seznam sběrových míst.

X*’ *

Ostatní ujednání zůstávají ve smlouvě a přílohách nezměněna.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Opočno usnesením číslo 81/2017/26 ze dne 
8. 11.2017.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany ve 
vzájemném konsensu prohlašují, že se jejich vzájemný vztah v době od 01. 11. 2017 do nabytí 
účinnosti tohoto dodatku řídil stejnými právy a povinnostmi, jako jsou práva a povinnosti uvedené 
v tomto dodatku.

U 11. 2017
V Hradci Králové, dne............... V Opočně, dne 10. 11. 2017

rMmtnm Pteders®** a«s. 
Průběžná 1940/3 

500 09 Hradec Králové 
DIČ: CZ42194920 
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Šárka Škrabalová - starostka města

MĚSTO OPOČNO 6
517 73 p. OPOČNO)

Zhotovitel Objednatel



Seznam sběrových míst - plasty

číslo
stanoviště umístění kontejneru typ

kontejneru

počet
kontejnerů 

na stanovišti
pronájem

1. Trěkovo náměstí
(ve spodní části náměstí) 11001 2 ks -s

2. Pohořská ulice
(u zimního stadionu) 11001 2 ks -

3. Svamberk
(v horní části za křižovatkou) 11001 2 ks -

4. Dobrušská ulice
(u BD č.p. 622-3) 11001 2 ks -

5. Dobrušská ulice
(parkoviště před BD č.p. 574) 11001 2 ks -

6. Severní ulice
(u trafostanice) 11001 2 ks -

7. Hradecká ul.
(pod prodejnou VLASTA) 11001 3 ks -

8. Palackého ulice
(za garážemi u Jordánku) 11001 3'ks -

9. Tyršova ulice
(uvýlepové plochy) 11001 3 ks -

10. Podzámčí
(u BD č.p. 680) 11001 2 ks -

11. Cánka
(u prodejny potravin) 11001 2 ks -

12. Cánka
(u bývalého fotbalového hřiště) 11001 1 ks -

13. Dobříkovec
(u výletové plochy) 11001 1 ks -

14. Štefanka
(za prodejnou papírnictví) 11001 2 ks -

15. Jiráskova ul. (v areálu Střední 
a Základní školy v Opočně) 11001 1 ks -

16. Podzámčí
(lokalita Ořechová) 11001 2 ks -

17. Mírová ul. - polozapuštěný 
kontejner (dle parkoviště)

5 m3 1 ks -

CELKEM 33 ks -



Seznam sběrových míst - papír

číslo
stanoviště umístění kontejneru typ

kontejneru

počet
kontejnerů 

na stanovišti
pronájem

1.
Trěkovo náměstí
(ve spodní části náměstí) 11001 1 ks -

2. Pohořská ulice
(u zimního stadionu)

11001 2 ks -

3.
"T7--------------------------------------------
Svamberk
(v horní části za křižovatkou) 11001 1 ks -

4. Dobrušská ulice
(u BD č.p. 622-3)

11001 1 ks -

5. Dobrušská ulice
(parkoviště před BD č.p. 574) 11001 1 ks -

6. Severní ulice
(u trafostanice) 11001 1 ks -

7. Hradecká ul.
(pod prodejnou VLASTA)

11001 2 ks -

8. Palackého ulice
(za garážemi u Jordánku)

11001 2 ks -

9. Tyršova ulice
(u výlepové plochy) 11001 2 ks -

10. Podzámčí
(u BD č.p. 680)

11001 1 ks -

11.
“V
Cánka
(u prodejny potravin)

11001 1 ks -

12. Cánka
(u bývalého fotbalového hřiště) 11001 1 ks -

13. Dobříkovec
(u výletové plochy) 11001 1 ks -

14.
Štefanka
(za prodejnou papírnictví)

11001 2 ks -

15.
Jiráskova ul. (v areálu Střední 
a Základní školy v Opočně)

11001 1 ks -

16. Podzámčí
(lokalita Ořechová)

11001 1 ks -

17. Mírová ul. - polozapuštěný 
kontejner (dle parkoviště)

5 m3 1 ks -

CELKEM 22 ks -



Seznam sběrových míst - sklo

ěíslo
stanoviště umístění kontejneru typ

kontejneru

počet
kontejnerů 

na stanovišti
pronájem

1. Trěkovo náměstí
(ve spodní části náměstí) 1,1 m3 1 ks -

2. Pohořská ulice
(u zimního stadionu) 1,1 m3 1 ks -

3. Svamberk
(v horní části za křižovatkou) 1,1 m3 1 ks -

4. Dobrušská ulice
(u BD č.p. 622-3) 1,1 m3 1 ks -

5. Dobrušská ulice
(parkoviště před BD č.p. 574) 1,1 m3 1 ks -

6. Severní ulice
(u trafostanice) 1,1 m3 1 ks -

7. Hradecká ul.
(pod prodejnou VLASTA) 1,5 m3 2 ks -

8. Palackého ulice
(za garážemi u Jordánku) 1,1 m3 2'ks -

9. Tyršova ulice
(u výlepové plochy) 1,1 m3 2 ks -

10. Podzámčí
(u BD č.p. 680) 1,1 m3 1 ks -

11. Cánka
(u prodejny potravin) 1,1 m3 1 ks -

12. Cánka
(u bývalého fotbalového hřiště) 1,1 m3 1 ks -

13. Dobříkovec
(u výletové plochy) 1,1 m3 1 ks -

14. Štefanka
(za prodejnou papírnictví) 1,1 m3 2 ks -

15. Jiráskova ul. (v areálu Střední 
a Základní školy v Opočně) 1,1 m3 1 ks -

16. Podzámčí
(lokalita Ořechová) 1,1 m3 1 ks -

17. Mírová ul. - polozapuštěný 
kontejner (dle parkoviště)

3 m3 1 ks -

CELKEM 21 ks -

Seznam sběrových míst - drobné kovové předměty

ěíslo
stanoviště umístění kontejneru typ

kontejneru

počet
kontejnerů 

na stanovišti
pronájem

1.
Pohořská ulice
(u zimního stadionu) 2401 1 ks -


