
Bod 6 důvodová zpráva 

Schválení dodatku č.16 ke smlouvě 1/2009 se SmP Odpady a.s. pro 

rok 2023 – předkladatel starostka 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že stejně jako každý rok je třeba uzavřít Dodatek k 
výše uvedené smlouvě se SmP Odpady, předkládám tento dodatek ke 
schválení na jednání zastupitelstva.  
 
Porovnáním cen za služby vyplývající z této smlouvy v roce 2022 a 
dodatku č. 16 pro rok 2023 jsou ceny za svoz TKO v roce 2023 
navýšeny o cca 15%, což je částka odpovídající meziroční inflaci (říjen 
2022). Nárůst ceny je smluvním partnerem zdůvodněn především 
vyššími náklady na pohonné hmoty. 
Větší nárůst cca 30% je u poplatku za recyklaci plastu.  
(jedná se o nárůst z 1,50 Kč za kg na 2,-Kč za kg.) 
  
Vzhledem k tomu, že se jedná o nárůst ceny služeb ve výši meziroční 
inflace, a tato změna není z hlediska zákona č. 134/2016 Sb o zadávání 
veřejných zakázek považována za podstatnou, navrhuji Zastupitelstvu 
obce Spojil schválit dodatek ke smlouvě bez výběrového řízení.  
 
 
 
Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje Dodatek č. 16 ke Smlouvě o 
dílo se SmP Odpady a.s., změny smluvního vztahu nepovažuje z 
hlediska zákona č. 134/2016Sb o zadávání veřejných zakázek za 
podstatné a schvaluje uzavření dodatku bez realizace výběrového 
řízení. 
 
 



Dodatek č. 16 ke smlouvě o dílo 

č.  01/2009  uzavřené podle § 536 a násl. zákona 

č. 513/91 Sb. v platném znění 
 

Zhotovitel: SmP-Odpady a.s. 
  se sídlem 530 12 Pardubice, Hůrka 1803, Bílé Předměstí 

  zastoupena 

ve věcech smluvních Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva, 

ve věcech technických Ing. Jiřím Strouhalem, výkonným ředitelem 

  IČ: 275 47 230  DIČ: CZ 27547230 

  bankovní spojení: č.ú.: 8052765001/5500 veden u Raiffeisenbank, a.s.  

  Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 

  Králové, oddíl B, vložka 2804 

  dále jen „zhotovitel“ 

a 
 

Objednatel: Obec SPOJIL 

  Na Okrajích 100, Spojil 

530 02 Pardubice 

  zastoupena starostkou paní Radkou Ministrovou 

IČ: 001 90 900 

  dále jen „objednatel“ 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo 

 

I. 

 

Smluvní strany uzavřené smlouvy o dílo se dohodly na tom, že příloha č. 1 této smlouvy je  

od účinnosti tohoto dodatku nahrazena novým zněním: 

 

Příloha č. 1 smlouvy 

PPřříílloohhaa  čč..  11  kkee  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO  čč..    0011//22000099    

 

I. 
Rozsah a obsah poskytované služby 

 

1. Objednatel potvrzuje, že převzal do nájmu celkem: 

 210 ks nádob o obsahu 110/120 litrů 

 2 ks nádob o objemu 1100 l na separovaný sběr – sklo 

 5 ks nádob o objemu 1100 l na separovaný sběr – papír 

 17 ks nádob o objemu 240 litrů 

 43 ks nádob o objemu 140 l - compostainerů na biologicky rozložitelný odpad 

 

Případné navýšení počtu nádob v průběhu roku bude prováděno na základě písemné žádosti 

objednatele.  
 



2. Zhotovitel zajistí vyprázdnění pouze sběrových nádob označených předepsaným způsobem, 

tj. nálepkou na stěně sběrné nádoby platnou pro příslušný kalendářní rok. 
 

II. 
Ceny a platby 

1. Ceny za služby poskytované dle této přílohy jsou pro rok 2023 stanoveny ve výši: 
 

 cena za svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu ………850,- Kč / 1 známka  

na nádobu o objemu 110/120 l při četnosti svozu jednou za měsíc (celkem 41 ks)  

 cena za svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu ………1370,- Kč / 1 známka  

na nádobu o objemu 110/120 l při četnosti svozu jednou za 14 dní (celkem 169 ks)    

 cena za svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu ………2305,- Kč / 1 známka  

na nádobu o objemu 240 l při četnosti svozu jednou za 14 dní (celkem 17 ks) 

 cena za svoz a likvidaci separovaného odpadu – sklo …..……….250,- Kč / 1 výsyp 

1 nádoby o objemu 1100 l při četnosti svozu 1x za 3 týdny 

 cena za svoz a likvidaci separovaného odpadu – papír…..………239,- Kč / 1 výsyp 

1 nádoby o objemu 1100 l při četnosti svozu 1x za týden     

 nájem 1 ks nádoby 1100 l na separovaný odpad…………………..1380,- / rok 

 cena za svoz a likvidaci pytlového sběru plastů …………………2490,- Kč/ 1 svoz 

při četnosti svozu 1x za 14 dní 

 cena za 1 ks odpadového pytle pro sběr separovaného odpadu – plastů ……4,40 Kč 

 recyklační poplatek za plast       2,00 Kč / kg 

 recyklační poplatek za papír       0,80 Kč / kg 

 Recyklační poplatek bude účtován čtvrtletně dle skutečně svezeného množství plastů. 

  

2. Svoz biologicky rozložitelného odpadu: 
 

 cena za pronájem compostaineru              170,-Kč/ 1 nádoba / rok 

 cena za svoz – jednorázové vyprázdnění nádoby, přeprava, uložení a zpracování biologického   

odpadu na kompostárně v četnosti dle harmonogramu   45,- Kč / 1ks / 1 výsyp 

 

Uvedené ceny jsou pevné, bez příslušné DPH. 
 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 

Účastníci smlouvy si dodatek č. 16 řádně přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 

podpisem. 
 

Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích a každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení. 
 

Dodatek nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023. 

 

 
  

V Pardubicích dne  

 

 

 

 

…………………………………   …………………………………… 

             za objednatele         za zhotovitele 

          Radka Ministrová         Ing. Aleš Kopecký 


