
A 
I I MATERIAL BEZ OSOBNiCH UDAJU 

toA11 NAo sAzAvou MEsTsK'i' uRAD ZoAR NAD SAzAvou 

MATERIAL PRO RADU MESTA c. 10 

ONE: 11.03.2019 JEDNAci CiSLO: 154/2019/0KS 

NAzEV: 
Smlouva o nakladani s odpadem, dodatek c. 11 

ANOTACE: 
Navrh dodatku ke smlouve o nakladani s odpadem - zohledneni inflace za rok 2018 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednani schvaluje uzavfeni dodatku c. 11 ke smlouve o nakladani s odpadem 
uzavfene dne 24.4.2017 ve zneni jejich dodatku, jehoz pfedmetem je uprava cen v souladu se 
smlouvou (inflace za rok 2018) ve zneni die pfilohy, a to sAVE CZ odpadove hospodafstvi s.r.o., 
sidlo: Prazska 1321 /38a, 102 00 Praha, Provozovna: Jihlavska 2208/22, Zd'ar nad Sazavou 1, 
591 01 Zd'ar nad Sazavou, IC: 49356089 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Mistostarostka mesta: 

Tajemnik MeU, Usek tajemnika a Odbor majetkopravn i: Odbor komunalnich sluzeb: 
spravy MeU: 

Odbor financni: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a uzemniho 
planovani: 

Odbor stavebn i: Odbor skolstvi, kultury a sportu: Odbor socialni: 

Odbor obcansko-spravni a OZU: Odbor zivotniho prostfed i: Oddeleni informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektu a marketingu: Krizove fizeni: 

Mestska policie: Regionalni muzeum: T echnicka sprava budov mesta: 

Zpracoval: Predklada: 

OKS 



 
Název materiálu: Smlouva o nakládání s odpadem, dodatek č. 11 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 2 

1. Návrh dodatku č. 11 
2. Žádost o projednání dodatku 

Popis 
Město uzavřelo dne 24.4.2007 Smlouvu o nakládání s odpadem s Miloslavem Odvárkou - ODAS, 
Žďár nad Sázavou, IČ: 15259692. K uvedené smlouvě byly postupně uzavřeny dodatky: č. 1 ze 
dne 26.5.2008, č. 2 ze dne 23.3.2009, č. 3 ze dne 31.5.2010, č. 4 ze dne 20.9.2010, č. 5 ze dne  
2.5.2011, č. 6 ze dne 18.6. 2012, č. 7 ze dne 15.4.2013,  č. 8 ze dne 2.6.2014, č. 9 ze dne  
7.9.2017 a č. 10 ze dne 24.5.2018 viz. centrální registr 
smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5771383 .  
Nástupnickou organizací původního dodavatele je společnost AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o., Praha, IČO: 49356089 
Změna dle dodatku č. 11 nemění celkovou povahu veřejné zakázky – stále je předmětem 
provádění a poskytování služby v oblasti sběru, svozu, přepravy, shromažďování, třídění a 
zajištění využívání případně odstraňování komunálních odpadů v územním obvodu města za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Hodnota změny dle dodatku č. 11 je rovna inflaci za 
předchozí rok (2,1%), což je v souladu s podmínkami smlouvy. 
 
Na základě výše uvedeného je navrženo uzavřít dodatek č. 11 ve znění dle přílohy. 
 
Navýšení cen o inflaci 2,1 % má vliv na rozpočet roku 2019 částkou cca 200 000,- Kč. 
Rozpočtové opatření nyní nenavrhujeme, neboť služby odpadového hospodářství jsou 
rozpočtována v celkové výši 15 mil. Kč a obsahují také další služby jako např. uložení odpadu na 
skládce, svoz okolo zvonů, úklid černých skládek a další úklidy, … které neprovádí tento dodavatel 
a podle této smlouvy. Vývoj rozpočtu budeme v průběhu roku sledovat a teprve v případě 
potvrzené potřeby jeho navýšení bude navrženo rozpočtové opatření.    
 
 
Geneze případu 
Viz Popis 
 
Návrh řešení 
Viz Popis a Návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 
neschválit 
 
Doporučení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
 
Stanoviska  



Mesto Zd'ar nad Sazavou 
ZiZkova 227/1 
591 31 !dar nad Sazavou 

Odbor Komumilnich sluieb 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne 15.2.2019 

'• -,. 

fll/i 
AVE cz odpadove hospodarstvr s.r.o. 
Jlhtavska 2208/22 
591 01 Zcfar nad Sazavou 

Tel .: +420 730 540 844 
E-mail: 

c .j.: ......... - ............. . 

' .... 1. 
: ····· ... ,. 

Vee: Zadost () proJednani dodatku c.11 ke smlouvt 0 naklcr.dani s Odi)Sdem. 

Vatena panf inzenYrt<o. 

zadame 0 projednani dodatku c.11 ke smlouve 0 nakladani s odpadem uzavrene dne 

24.4.2007 na rade mesta. 

S pozdravem 

AVE CZ odpatfov6 hospodahllYf s.r.o .. PrJ!$k4 1321 /3aa. 10200 Prana 10, T: +420 2.96 339 999, E: ave@aYo.~ www.ave.cz. 
SpoJeenoat :zapsanb v OR vedenem Mi!51ikjm soutlem v Praz.e od.ll~ c. v!Qtka 1 ~ms. !CO: 493560<19, otc: cz 4936ooa9 

Adresa proYOZovny AVE 2c:f~r nad Sciz.avou; Jltllavs~ 2208122. 591 01 Zdllr nad Sbavou, T: +420 566 624 301. E: zdar@ave.cz 



\ 
Dodatek c. 11 ke smlouve 

o nakhidani s odpadern uzavtene dne 24-4.2007 ve zneni dodatku c. 1 ze dne 26.5.2008, c. 2 ze doe 
23.3.2009, c. 3 ze dne 3 1.5.2010, c. 4 ze dne 20.9.2010, c. 5 z.e doe 2.5.2011 , c. 6 ze dne 18.6. 2012, 
c. 7 ze dne 15.4.2013, c. 8 ze dne 2.6.2014, c. 9 ze dne 7 .9 .2017 a c. 10 ze dne 24.5.2018. 

uzavrene mezi 

1. Mcsto zc:rar nad Sazavou 
Sidlem: ZiZkova 22711, 591 0 l Zd'ar nad Sazavou 
ICO: 00295841 
DIC: CZ00295841 

2. AVE cz odpadove hospodarstvi s.r.o. 
Sidlem: PraZ5k.a 1321/38a, 102 00 Praha 
Provozovna: Jihlavska 2208122, Zd'ar nad Sazavou 1, 591 01 Zd'ar r1ad sazavou 
ICO: 49356089 
DIC: cz 49356089 

varka - feditel provozovny 
Zapsan v OR spisova znacka C 19775 vedena u Mestskeho soudu v Praze 
d:Ue jen ,AVE" 

ct. I 
Uvodni ustanovenl 

Smluvni strany uzavrely dne 24.4.2007 smlouvu o nakladani s odpadem uzavtcne dne 24.4.2007 ve zneni 
dodatku c. 1 ze dne 26.5.2008, c. 2 ze dne 23.3.2009, c. 3 ze dne 3 l .5.2010, ~. 4 ze dne 20.9.2010, c. 
5 ze dne 2.5.2011, c. 6 ze dne 18.6. 2012, c. 7 ze dne 15.4.2013, c. 8 ze dne 2.6.2014, c. 9 ze dne 
7.9.2017 a c. 10 ze dne 24.5.2018. 

(dale jen • ..smlouva"). 

Cl. II 
Zmena smlouvy 

Smluvni strany se dohodly v souladu s ustanovenimi cl. V I. smlouvy na zrnene pnlohy c. 2 teto smlouvy. 
Cesk)' statistickY i1i'ad stanovil min1 inflace pro rok 2018 ve v)osi 2, 1 %. Cenik poskytovanych sluzeb, kter)t 
tvoi'i nedilnou soucast smlouvy a je uveden v pnloze c. 2 uzavrene s rnlouvy byl nav)osen o 2,1 %. 

Dodatek l! ll. ke smlouv~ ,.o nakladanl s odpadem'', str. I 



c1. III 
Zav~re~na ustanovenl 

1. Ostatni ustanoveni smlouvy timto dodatkem nedotcena zustavaji nadale v platnosti. 

2. Tento dodatek by I uzavfen v souladu s usnesenim Rady mesta Zd'ar nad Sazavou pi'ijatym na jeji ..... 
schuzi konane dne ..... . ..... ... pod j.c. usneseni ..... ... . .... ... . .12019/0KS. 

3. Tento dodatek byl vyhotoven ve 3 exemplarich s platnosti originalu, z nich.Z kaZda objednavatel obdtti I 
vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni. 

4. SmJuvni strany prohlasuji, ze si tento dodatek preeetly, ie byl sepsan na zaklade jejich prave a svobodne 
vole, nikoli v tisni ani za napadne ne.,Yhodnych podmine~ ana dfikaz toho pfipojuji sve podpisy. 

5. AVE bere na vectomi, ze rnesto je osobou, ktera ma podle zakona c. 340/2015 Sb., o zvhistnich 
podminkach ucinnosti nek:terych smluv, uveiejnovim[ techto smluv a 0 registru smluv (dale jen zakon 0 

registru smluv), povi!Ulost tento dodatek a smlouvu zverejnit prostrednictvim registru smluv. Smluvni 
strany dale prohlasuji, fe smlouva a dodatek neobsahuje obchodni tajemstvi. 

6. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opravnen)'mi zastupci obou smluvnlch stran a ucinnosti 
dnem uverejneni v informacnim systemu vei-ejne spriiVy - Registru smluv. AVE vyslovne souhlasi s 
uvefejnenim celeho textu teto smlouvy vcelne podpisu. SmJuvni strany se dohodly, ze uvei'ejneni v 
infonna~nim systemu vei'ejne spravy- Registru smluv zajistl mesto. 

7. Nedilnou soucasti dodatku jsou: 

Priloha c. 2 - Cenik poskytovanych sluieb 

Ve Zd'are nad Sazavou 

dne: .. ... . .. .. ........ ..... . 

Za mesto: 

lng. Martin Mrkos, ACCA 
starosta 

Ve Zd'afe nad Sazavou 

dne: 15.2.2019 

Dodatek t 11. ke smlouv~ ,,o nakhid.Sni s odpadem". str. 2 



Pi'iloha c.2 ke smlouve o nakladani s odpadem uzavrene dne 24.4.2007 ve zneni dodatku c. I ze dne 
26.5.2008, c. 2 ze dne 23.3.2009, c. 3 ze dne 31.5.201 0, c. 4 ze dne 20.9.2010, c. 5 ze dne 2.5.2011, 
c. 6 ze dne 18.6. 2012, c. 7 ze dne 15.4.2013, c. 8 ze dne 2.6.2014, c. 9 ze dne 7.9.2017 a c. 10 ze 
dne 24.5.2018. 

Cenik poskytovanych sluzeb na rok 2019- platny od 1.1.2019 

Sluzba Cena bez DPH Fakturace 
Mesfcne 1/12 k poslednfmu dni 

Svoz popelnic 110, 120 a 240 I, daneho mesfce 
kontejneni 1100 I a odpadko,Ych 5 721856 Kc 
kosu die harmonogramu die 476 821,29 Kc/ mesic 
p1fiohy c.l 

Svoz a tffdenf plastu 4,86 Kc K poslednimu dni danE!ho mfsfce 

Svoz a tfideni papiru 1,8o Kc K poslednfmu dni daneho mesfce 
Ole platneho ceniku 

Svoz biopopelnic 240 I, 
(33 KC/km, naklcidka 110 
KC/15 min, vyklcidka 65 I<.C/ 

kontejneru na bioodpad 11001 15 min) K poslednimu dni dane!ho mesice 

Zpracovani bioodpadu bioplyn. 
306,30 Kc/t stanici K poslednimu dni daneho mesice 

Ulozeni odpadu na sbernem 
dvole Zd'ar nad Sazavou, 
kat.c. 200 301 (odpadkove kose, 
mimoradne v pfipade uzavFenl, 
odstcivky a omezeni provozu na 

915 Kc/t skladky). K poslednimu dni danE!ho meske 
Ulozenf odpadu na sbernem 
dvofe Zd'ar nad Sazavou, 
kat.i'. 200 307 (pristaveni 
kontejneru na jednotlive i'asti 

915 Kc/t mesta ~ jarol podzim). K poslednimu dni daneho mesice 

Platba od AVE CZ odpadove hospodarstvi s.r.o. Me stu Zd'ar nad Sazavou, fakturace Mestem na 
zaklade plijemky vystavene spolecnosti AVE cz odpadove hospodarstvi s.r.o. 

Sluzba Cena bez DPH Fakturace 

Svoz skla 186,28 Kc 
Prljemka lxmesicne k posledni'mu dni 
daneho mesice 

Svoz napojoyYch kartonU v rcimci 
garanCnfho reiimu. o Kc GaranCni re:Zim neni vyhltlSen 

Ceny jsou uvedeny v Kc bez DPH. 
Ostatni ceny jsou fakturovany die platneho ceniku firmy pro dany rok. 

Dodatek c II. ke smlouve ,,o nakhidani s odpadem", str. 3 




