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l. Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozování
separovaného sběru komunálního odpadu ze dne 25.2.2020 uzavřený mezi Městem Žatec a společností
Technická správa města Žatec s.r.o. se sídlem na adrese Čeradická 1014, 438 01 Žatec, IČ:22792830.
Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje Přílohu č. 1 Smlouvy o provozování separovaného
sběru komunálního odpadu - Ceník vývozu nádob na separovaný sběr druhotných surovin, vývozy
chytrých košů a odvoz odpadů ze zahrádkářských kolonií.
O: Donínová
2. Zdůvodnění
Předmětem překládaného Dodatku č. 2 smlouvy o provozování separovaného sběru komunálního odpadu
ze dne 25.2.2020 je pouze zahrnutí do svozu nově vybudovaných polopodzemních kontejnerů na
separovaný odpad o velikosti 5 m3 a velkoobjemových kontejnerů o velikosti 25 m3 na biologicky
rozložitelný odpad a dřevo.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají neměnné.
Upravena byla příloha č. 1 Ceník vývozu nádob na separovaný sběr druhotných surovin, vývozy chytrých
košů a odvoz odpadů ze zahrádkářských kolonií. Příloha byla navýšena o svoz polopodzemních kontejnerů
o velikosti 5 m3, přičemž cena svozu bude ve stejné finanční výši jako za stejný typ nádoby o velikosti 3
m3, a to za 315,00 Kč/1 svoz.
Vzhledem k vysoké výtěžnosti nádob o velikosti 120 litrů na kovové obaly ve městě Žatec, bylo
Technickou správou města Žatec s.r.o. pořízeno dalších 10 ks, a to o velikosti 240 litrů. Tyto nádoby
budou rozmístěny v ulicích města Žatec. V příloze tak dojde k navýšení ceny za svoz této komodity ve
městě Žatec ze stávajících 1.440,00 Kč na 4.710,00 Kč. Za tuto cenu bude svezeno všech 30 ks nádob na
kovové obaly najednou a je zde počítáno i s předáním ve výkupně surovin. S tímto také souvisí pronájem
nádob na kovové obaly o velikosti 240 litrů, a to 72,00 Kč/měsíc/ks.

V neposlední řadě v příloze č. 1 přibyla položka pronájmu velkoobjemového kontejneru o velikosti 25 m3,
který bude primárně využíván na svoz dřeva a biologicky rozložitelného odpadu. V současné době
využíváme k odběru dřeva (nábytek, překližky, lepené dřevo či dřevotřískové desky,…) služeb společnosti
SILVA CZ, s.r.o., která tuto komoditu vykupuje za cenu 200,00 Kč/t s tím, že ji musíme dopravit na jejich
překladiště do obce Jeníkov. Aby se snížily náklady na dopravu, byl pořízen tento velkoobjemový
kontejner a odvoz se tak uskutečňuje v soupravě.

3. Stanovisko odboru
Odbor místního hospodářství a majetku doporučuje přijmout usnesení v navržené podobě.
4. Příloha
a) Dodatek č. 2 smlouvy o provozování separovaného sběru komunálního odpadu ze dne 25.2.2020
b) Příloha č. 1 Ceník vývozu nádob na separovaný sběr druhotných surovin, vývozy chytrých košů a odvoz
odpadů ze zahrádkářských kolonií

Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování separovaného sběru komunálního
odpadu ze dne 25.2.2020
Smluvní strany:
1. Město Žatec
Se sídlem:
Zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka
00265781
CZ00265781
Komerční banka a.s.
9005-422481/0100

(dále je „objednatel“)
a
2. Technická správa města Žatec, s. r. o.
Se sídlem:
Čeradická 1014, 438 01 Žatec
Zastoupené:
Ing. Andrej Grežo, jednatel společnosti
IČ:
22792830
DIČ:
CZ22792830
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:
107-2083480247/0100
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 31535
(dále jen „dodavatel“)
uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provozování separovaného sběru komunálního
odpadu uzavřené smluvními stranami dne 25.2.2020:
I.
Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o provozování separovaného sběru komunálního
odpadu uzavřené smluvními stranami dne 25.2.2020 (dále jen Smlouva) se mění takto:
1.

Dosavadní znění článku I. předmět smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:
Článek I.
Předmět smlouvy

„1. Předmětem smlouvy je výsyp, odvoz a předání k následnému zpracování separovaného
odpadu a biologicky rozložitelného komunálního odpadu, vznikajícího na katastrálním území
města Žatec a jeho místních částí, shromážděného v nadzemních nádobách typu zvon o
velikosti 2,15m3, podzemních a polopodzemních nádobách o velikosti 3 m3, polopodzemních

nádobách o velikosti 5 m3, nadzemních kontejnerech o velikosti 1100 litrů, nádobách o velikosti
120 litrů a 240 litrů, určených pro tento odpad. Jedná se o níže uvedené odpady:
Kód
odpadu
150101
150102
150107
200201
200201
200201
200201

Druh odpadu

Frekvence vývozu

Papírový a/nebo lepenkový obal
Plastový obal
Skleněné obaly
Biologicky rozlož. odpad – 120 a 240 litrů
Biologicky rozlož. odpad – 120 a 240 litrů
Biologicky rozlož. odpad – 1100 litrů
Biologicky rozlož. odpad – 1100 litrů

1 x 7 dní
1 x 7 dní
1 x 14 dní
1 x 7 dní – letní období (březen až listopad)
1 x 14 dní – zimní období (prosinec až únor)
2 x 7 dní – letní období (březen až listopad)
1 x 14 dní – zimní období (prosinec až únor)

2. Dále se jedná o výsyp, odvoz a předání k následnému zpracování separovaného odpadu a
biologicky rozložitelného odpadu či obsluhu chytrých košů „Bigbellů“, velkoobjemových
kontejnerů o velikosti 15 m3, velkoobjemových kontejnerů o velikosti 25 m3 a nádob na kovové
obaly rozmístěných na katastrálním území města Žatec. Tyto nádoby budou vysypávány podle
potřeby, resp. dle naplnění.“

2.
Dosavadní příloha č. 1 Smlouvy - Ceník vývozu nádob na separovaný sběr druhotných
surovin, vývozy chytrých košů a odvoz odpadu za zahrádkářských kolonií se ruší a nahrazuje
se novou přílohou č. 1 Ceník vývozu nádob na separovaný sběr druhotných surovin, vývozy
chytrých košů a odvoz odpadu za zahrádkářských kolonií se ruší, která je přílohou a nedílnou
součástí tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou
součástí Smlouvy.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn
prostřednictvím registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v
platném znění. Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí město.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě
vyhotovení.
5. Nedílná součást dodatku:
- Příloha č. 1 Ceník vývozu nádob na separovaný sběr druhotných surovin, vývozy
chytrých košů a odvoz odpadu za zahrádkářských kolonií

6. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Žatce dne .......................... usnesením
č. .............

V Žatci dne ……………………

V Žatci dne ……………………

……………………….....
Ing. Andrej Grežo
jednatel společnosti

…………………………………..
Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Příloha č. 1
Ceník vývozu nádob na separovaný sběr druhotných surovin,
vývozy chytrých košů, odvoz odpadů ze zahrádkářských kolonií a nádob na kovové obaly

1. Separovaný sběr druhotných surovin
Komodita
Papír
Plast - PET lahve
Sklo směsné
Papír
Plast - PET lahve
Sklo směsné
Papír
Plast - PET lahve
Plast - PET lahve
Sklo směsné
BIO
BIO
Plast - PET lahve
BIO
Plast - PET lahve

Typ nádob
Podzemní kontejner 3 m³
Podzemní kontejner 3 m³
Podzemní kontejner 3 m³
Polopodzemní kontejner 3 m³
Polopodzemní kontejner 3 m³
Polopodzemní kontejner 3 m³
Polopodzemní kontejner 5 m³
Polopodzemní kontejner 5 m³
Zvon 2.15 m³
Zvon 2.15 m³
Kontejner 1100 l
Nádoba 240 l
Nádoba 240 l
Nádoba 120 l
Nádoba 120 l

Počet
nádob
7
7
7
5
5
7
2
2
14
6
6
416
20
500
100

Cena za
svoz
315,00 Kč
315,00 Kč
315,00 Kč
315,00 Kč
315,00 Kč
315,00 Kč
315,00 Kč
315,00 Kč
263,00 Kč
263,00 Kč
263,00 Kč
48,00 Kč
97,00 Kč
27,00 Kč
34,00 Kč

Výše uvedené počty budou upravovány na základě objednávky od objednatele.

2. Vývoz Bigbellů
Druh Služby

MJ

Výsyp Bigbellů
Prodej pytlů

svoz
ks

Cena za
MJ
1 134,00 Kč
17,00 Kč

3. Velkoobjemové kontejnery 15 m³ - zahrádkářské kolonie
Druh služby
Pronájem 1 ks VOK
Dopravné - přeprava DAF LF 250 - solo
Dopravné - přeprava DAF LF 250 - souprava
Manipulace s kontejnerem
Odstranění odpadu - kat. č. 200201 - Biologicky rozložitelný odpad
Odstranění odpadu - kat. č. 200301 - Směsný komunální odpad
Odstranění odpadu - kat. č. 200307 - Objemný odpad

MJ
den
km
km
15 min.
t
t
t

Cena za MJ
47,00 Kč
40,00 Kč
42,00 Kč
125,00 Kč
1 450,00 Kč
1 569,00 Kč
1 569,00 Kč

4. Svoz nádob na kovové obaly
Druh služby
Nákladní vozidlo se sklápěcí korbou + závozník (místní části)
Nákladní vozidlo se sklápěcí korbou + závozník (město)
Odvoz/odstranění odpadu - kat. č. 150104 - Kovové obaly
Pronájem 1 ks nádoby o velikosti 120 litrů
Pronájem 1 ks nádoby o velikosti 240 litrů
Pronájem 1 ks velkoobjemového kontejneru o velikosti 25 m³

MJ

Cena za MJ

svoz

3 028,00 Kč

svoz

4 710,00 Kč
Kč dle výkupní ceny
odběratele
62,00 Kč
72,00 Kč
111,00 Kč

t
měsíc
měsíc
den

K uvedeným cenám je účtováno DPH dle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění.
V Žatci dne
Ing. Andrej Grežo

Příloha č. 1
Ceník vývozu nádob na separovaný sběr druhotných surovin,
vývozy chytrých košů, odvoz odpadů ze zahrádkářských kolonií a nádob na kovové obaly
1. Separovaný sběr druhotných surovin
Komodita
Papír
Plast - PET lahve
Sklo směsné
Papír
Plast - PET lahve
Sklo směsné
Papír
Plast - PET lahve
Plast - PET lahve
Sklo směsné
BIO
BIO
Plast - PET lahve
BIO
Plast - PET lahve

Počet
nádob
7
7
7
3
3
3
2
2
14
6
6
416
20
500
100

Typ nádob
Podzemní kontejner 3 m³
Podzemní kontejner 3 m³
Podzemní kontejner 3 m³
Polopodzemní kontejner 3 m³
Polopodzemní kontejner 3 m³
Polopodzemní kontejner 3 m³
Polopodzemní kontejner 5 m³
Polopodzemní kontejner 5 m³
Zvon 2.15 m³
Zvon 2.15 m³
Kontejner 1100 l
Nádoba 240 l
Nádoba 240 l
Nádoba 120 l
Nádoba 120 l

Cena za
svoz
315,00 Kč
315,00 Kč
315,00 Kč
315,00 Kč
315,00 Kč
315,00 Kč
315,00 Kč
315,00 Kč
263,00 Kč
263,00 Kč
263,00 Kč
48,00 Kč
97,00 Kč
27,00 Kč
34,00 Kč

Výše uvedené počty budou upravovány na základě objednávky od objednatele.

2. Vývoz Bigbellů
Druh Služby

MJ

Výsyp Bigbellů
Prodej pytlů

svoz
ks

Cena za
MJ
1 134,00 Kč
17,00 Kč

3. Velkoobjemové kontejnery 15 m³ - zahrádkářské kolonie
Druh služby
Pronájem 1 ks VOK
Dopravné - přeprava DAF LF 250 - solo
Dopravné - přeprava DAF LF 250 - souprava
Manipulace s kontejnerem
Odstranění odpadu - kat. č. 200201 - Biologicky rozložitelný
odpad
Odstranění odpadu - kat. č. 200301 - Směsný komunální
odpad
Odstranění odpadu - kat. č. 200307 - Objemný odpad

MJ
den
km
km
15 min.

Cena za MJ
47,00 Kč
40,00 Kč
42,00 Kč
125,00 Kč

t

1 450,00 Kč

t
t

1 569,00 Kč
1 569,00 Kč

4. Svoz nádob na kovové obaly
Druh služby
Nákladní vozidlo se sklápěcí korbou + závozník (místní části)
Nákladní vozidlo se sklápěcí korbou + závozník (město)
Odvoz/odstranění odpadu - kat. č. 150104 - Kovové obaly

MJ

STÁVAJÍCÍ CENA

NOVÁ CENA

Cena za MJ

Cena za MJ

svoz

3 028,00 Kč

svoz

1 440,00 Kč
Kč dle výkupní
ceny
62,00 Kč

t

Pronájem 1 ks nádoby o velikosti 120 litrů
Pronájem 1 ks nádoby o velikosti 240 litrů

měsíc
měsíc

Pronájem 1 ks velkoobjemového kontejneru o velikosti 25 m³

měsíc

K uvedeným cenám je účtováno DPH dle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění.
V Žatci dne
Ing. Andrej Grežo

4 710,00 Kč

72,00 Kč
111,00 Kč

