DooRrex č. 1 xe SmlouvĚ o spolupnÁcl pŘlznllšrĚruízpĚrnÉHoooeĚnu
ELEKTRoznŘízeruí pnosrŘeoucrvím srRclottÁnruícn xonre;rueRů
smluvruí srnnruy
obchodní firma

ASEKOL a.s,

Sídlo

Československého exilu 206218,Praha4, PSČ t+S

OO

Adresa pro doručování

Československého exilu 2O62t8,Praha4, PSČ t+g

OO

tč

27373231

ÚdaieozápisuvOR

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu
B, vložka 19943

Zastoupená

Michalem Mazalem na základě plné moci

Bankovní spojení

Komerčníbanka, a.s., Praha

otč

1

c.u.

Cz27373231

000035-2 1 4992027

7l

0

1

00

(dále jen ,,Půjčitel") na straně jedné,
a

Název

Město Dobřichovice

Sídlo

Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

Adresa pro doručování

Vítova 61,252 29 Dobřichovice

lČ

00241181

Zastoupené

lng. Petrem Hamplem, starostou města

Zástupce pro věci
technické

Mgr, Petr Prchal, tejemník MÚ

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s.

E-

tajem nik@dobrichovice.cz

mail

jen

'dále

aičlczoaz41181

č.ú.l 3B8 029 319 / 0800

na straně druhé

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT VE VĚCECH TECHN|CKÝCH
Za Půjčitele (ASEKOL)
Jméno, příjmení

Petr Št'astný

Mgr. Petr Prchal
23o 234 53o

Telefon

Mobilnítelefon

za Výpůjčitele

725 593 754

739 571 789

stastny@asekol.cz

tajem

FAX

E-

mail

n

ik@dobrichovice.cz

uzavir{i dnešního dne, měsíce a roku na základě plného konsensu o všech nížeuvedených
skutečnostech tento
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Doonrex č.1 xe SulouvĚ o spolupRÁcl pŘtznltšrĚnízpĚrnÉnoooeĚRu ELEKTRozAŘízer.rí
pnostŘeoucrvíu srlcloHÁRruícn xoHre.lHenů (dále jen Dodatek)
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na doplnění ,,Smlouvy o spolupráci při zajištění
zPětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů", kterou mezi sebou
uzavřely dne7.3.2014 pod č. 002411Bl/STAC_KONT/2014V1 (dále jen,,Smlouvy"), a to následně:
Vdodatku ó.'1 ke Smlouvě se v příloze č. 1 ,,Umístění stacionárních kontejnerů" doplňují další
sběrná místa, kde budou umístěny dalšístacionárníkontejnery.
Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, znichž po podpisu obdržípůjčitel1 vyhotovení a
vypůjčitel'ívyhotovení.
4. Tento Dodatek lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemnou formou,
5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu oběma smluvními stranami.
6, Osoby, které tento Dodatek uzavíralí jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že
jsou plně oprávněny k platnému uzavřenítohoto Dodatku.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že souhlasí
s celým jeho obsahem, ktený vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny,
1.

Přílohy:

Příloha ě.

í: Umístěnístacionárních kontejnerů

V

dne ,/c.,P ?"-/é

V Praze

Za Půjčitele

D

ogflyťay1 ú/L/a dne 2 Z-Y,4;o-4,a

Za Výpůjčitele:

:

bo^ |*\ffiF
,pirfr'

na základě otne

mffik*';:;.';'':,,.

;'riJrl liŤfi2/8

lčo: zl§szsí, l;il;; ůfllíl,i23í

Oarfri.*' ř

Příloha č. 1
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Umístěnístacionárních kontejnerů (doplnění přílohy č. í, Dodatku č.1 Smlouvy)

UM lSTENl stacionárního kontejneru*

í

Město, městská část

Dobřichovice

Ulice, č.p. / č.or.

5. května

Bližšlspecifikace místa

u sběrného dvora

UM iSTĚNi stac|onárního kontejneru* 2

Město, městská část

Dobřichovice

Ulice, č.p. / č.or.

Za Parkem

Bližšíspeciíikace mísia

u zdi parku v lokalitě umístěníkonteinerů

UM iSTĚNi stacionárního kontejneru* 3

Město, městská část

Dobřichovíce

Ulice, č.p. / č.or.

Na Vvhlídce

Bližšíspecifi kace místa

hnízdo konteinerů u hřiště
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