Dodatek č, oD]0 l 120000503]02

Evidenčníčíslo:60/0527

DoDATEK č.1 KE sMLoUvĚ

o zAilšTňNí zpĚrNÉrro oopĚnu .l vrružrríoopAoů z osÁ.Lů
1.

El(o-KoM.

a. s.

lČo: :5]3170], D]Č: CZ]5 l j4701
sc sidlem Na Pa._k ci ]685 l7. l40 2l Praha,1.

zapsaná v obchodnim rejslříku u Měýského soudu V Praze. oddil B.. vložka.l7ó]klerou zastupuje Bc, \íarek S!kora. na Základě plné lnoci.

banko\nispojenj: ]\G Banl. č, ťlčtu:]000]66]02']500

adresa elektronické poš§ l illog ekokonr,cz
(dále jen ..společnost") na stíanějedné

2.

NIěsto Dobřichoiice

lCo] 00]]] ] 8]. DtČ: cZ0O2Jl |8I
se sjd]em Yilo\a 6l. ]5]:9 Dobřicno!ice.
klelé zastupule Pelr Hampl. starosta.

banko\ni spojeni: Česká Spoiile]na. a,S, a. účfu],]880]9j]q 0E00,
adresa eleklíonicképošt\ j starosia'adobrjcho\ ice,cz.
cvidenčni čis]o obce: 60 0527.
(dálejen ..obcc-) na straně druhó
uzavírají dnešniho dn.. lněsíce a roku na Základč úplného}ionsensu o !šech nížeu\ ed.njch slLrtečnostech !en!o

Dodatck č. 1 ke smlou\,ě

o

,aj;štění zpětného odběru a l r užitíodpadú z obalů.

L

],

úrodní u§tano\ení

obec na Zálladě srého rozhodnulí po\čřuje plnénjn něklerych slich nížeLrrčených povinnosti vúč]
Společnostj \lp]j\ajicich Ze smlou\l o 7ajjšlěni Zpěhého odběíu a \lu7jij odpadú Z obalú. kterou
společnosr a obec u7avieh

dne:

(dále j en ,,Smlouva-). tu1o osobu:

sdl,ll:ení jhcí,'Jir

ru KoN{$Ac,

seJll11e,7? Pcíucká ]5,1] ]0.

podnik či§toty a údřžb} mě§ta a.§.

l]000 Píaha:
D]C

Ičo:6105,7606
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(dále j en ,,dodavatel"),
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l, obec pověŤuje aloalavatele pIněním některých svých niže určených povinností !.1či společnosti vyplývajících
ze Smlowry.

2. Za plnění ze strany dodavatele lTlčj společnosti obec odpovidá, jako by plnila sama (§ 1935 občanského
zíkoníku),ajejí odpovědnost vůčispolečnosti není doíčena.Přávo obce na Zpěftý postjh vůčidodavateli
zůstává ro\.něž nedotčeno. Doatavatel se nestává věřitelem společnosti a vůčjspolečnosti mu v důslealku
činnosti podle tohoto dodatku nevznikají p,áva namísto anj vedle obce.
3.

4.

č1, VI odst, 1, 3,
plnil veškeré
dodavatel
4, 5, 7, 8 a 9 Smloul), plnit prostřednjctvím dodavatele. obecje povinna zajistit, aby
přij
íma! jato by
její povinnosti ňádně a včas, j ak lyžaduje Smlouva, spo]ďnost bude toto plnění od dodavatele
plnjla obec.

obec

buale nadáe svoje

poviniosti !účispolečnosti v souvislosti

s

wkazovánim ridajů podle

i

a přímé požádánl společnosti pmkáza| spolďnosti pravdivost a
obec je poviíma zajistit, aby doalavatel
poskytl
riplnost poskytnutyih informací a umožnil společnosti natiédnutído syých příslušných dokladů a
podle
čl,
součinnost v rámci auditu nebo píslušným orgánům ve stejném rozsahu jako je povinna učinit obec
pod]e
č],
víI
a
vl
oprávnění
svoje
uplatňovat
vedle
toho
může
VII a č1. vl odst. l0 Smlou\T. společnost
odst. 0 smlouw i přlmo \rlčj obci.
1

5,

1.

nebude plnit !ůčispolečnosti řáalně nebo včas, veškeIénásledry tohoto polušenl
neie ábec, včemě nás]edků v podobě smluvních pokut nebo odstoupení od Smlouw ze strany společnosti,

V případě, že dodavatel

"r""illa-a

v
spo]ečnostje povinna lryplácet oalměnu obci Zisadně podle smlouly, tj. obci na Základě faktuí vy§tavených
byla
odměna
uřčit,
aby
sáu]adu se ŠÁlouvo,, ob;í. obec je však opná\Ťlěía písemným sdělenlm společnosti
obci namísto toho ryllácena dle výběru obce|
a) na základě faktuivystavených v soulaalu se Smlouvou dodavatelem (akožto zmocněncem obce)jménem
a na úěet obce, nebo
na základě fakur wstavených v souladu se Smlouvou dodavatel€m cakožo Znocněncem obce)jménem
obce a na účetdodavatele.
jinou obdobnou daii či poplatek
Doalavatel je oprávněn účtovatspotu s odměnou i daň z přidané hodnoty nebo
j
pouze za podmínlf, že tuto daň či poplalek je oprávněna účtovat obec,

b)

2,

3,

obce

pisemně
obec je opúvněna kdykoliv Své uíčenízpůsobu \"ýplaty odměny podle odst, 1 písm, a) nebo b)

Změnit (i opakovaně), a to buď tat, že
a) určíjinýzpůsob výplaty podle odstavce l, anebo
Ú) s.oe urrenizpusoto q'platy odměny podle od§t. 1 písm. a) nebo b) odvolá aniž by stanovila jiný způsob
\"ýplary odměny podle tohoto dodatku; potom platí způsob výplaty odměny podle Smlouw,

Spolďnostje v případě sdělení obce ohledně uíčenízpůsobu \"ýplaty odměny podle odstavce 1, r€§pektive
jeho zmcny podle odstavce 2, opráWěna p]nil obci dte fallur, ježjíbyly v souladu s dosud platDým zpfuobem
wpláceni odměny doručeny až do přijetí tohoto §dělení obce.
je

V pňpadě, že obec určí,že má bý1 odměna }yplácena způsobem dle odstavce 1 písm, a) nebo b), Zároveň
j
povinna doložit společnosti pověřeil (mlocnění) dodavatele (vjz příloha č, 1 dodatku), inak společnost není
povirura k uroeni zpusobu \.ýp|aty přihlížet. To plalí i při mlěně uřčenízpfuobu \"ýplary odměny dl€ odstavc€
). oa.ootax zmocne.rr ;e obec povinrra spoleěnosti ihned písemně oaámit. om6mili obec odvol|ání takového
zmocnění společnosti a přitom výslowě neprovede změnu určenízpůsobu rýplaty po'ue odstavce 2, má se za
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to, že nadále platí 7púsob výplary odněn), podle Sm]ou\},. Jeslliže Sc společnost o odvolání takového
zmocnění dozr,íiinak ncž 7 o7námeni obce. ná S€ lo\'něž za to. že nadále plati ZpůSob Yýplaty odměnJ pod]e
smlouv). SpoIečnost však o lom musí bez Zb}lečného odk]adu písemně vyrozumět obec, Ustanoveni
odstaYce 3 plati obdobně,

Stanovcním 7púsobu \,Ýp]el] odměn) dle odstavce l písm, a) nebo b) neisou nijak dotčcny nárokv společnoýi

vůčiobci pod]e Sm]ou\l,
Uýanovení smlou\]

o

\jši odměn},, jejích S]ožkách a Zněnách
Doba

]-

Zústávaji ijmio dodatkem nedotčena.

I\.
triáni dodatku

l'ento dodalek nabjl á účinnoslidnen jeho podpiiu oběma ilrananli dodalku,
Tefuo dodatek se uzavírá na dobu neurčilou,

3.
1.

Tento dodalek auIo]nalicky Zaniká Spo]u se sm]ouvou,

Dodelel ie !amojla:ně \1Fo\čdnclný: klerákoli\ Sirana dodalku je opráučna Icnto dodatek \apovědět,
Dolalek \ :on! pň!ad: za.iká k po\]ednimu dni Lalendářnilro č§í]elinásledujiciho po doručení lipovědi
dnrhé sTn],]\ni si.dna Pokud do jde k !l po\ ě7cn í dodaik u. Sm]ouva i nadále tn á: \ piípadě poch) bností se lná
Za to, že:e !l po\čď i]Iá pouze dodaljiu,

Zá\ěr€čná

l.

ustano\eni

Tento dodalek se řidí prálnim řádem Č.Skérepublik). Zejrnéna pak Zákonem

o obalech a občanským

Zákoníken,
Dodalck
jednom,

ic ie|sá] \e d\ou \}ho1o\enich,

Z niclrž každá 7c sŤan dodaiku obdrži při podpisu dodalkLr po

]inlododalein]užebýluza\ien\ihrddni\p;semnéíonněspodpiS}naléželiýjnč.alorcpn,eVokamžiku.

kd\ sesmlu\niillan) dohodnou nacelúm ieho ob:iahu, Bude_li lenlo dodalck §mlu\nimi Siranami \Zdjemné
nepijtomninli uza\ilán na základč Zas]ání nabídki jedné 5m]u\ní Ťranr ajejí akceptace druhou lmLuvni
siranou, pal akceptace nabíd\ druhou sm]Lr\ní StíanoLr s dodalkem nebo odch}lkou. ačko]i\ podýalně
nem čn í podm ínk\ nabídk} . nen i přij etim nabidk} , nýbrž se po\ ažuj e Za Do\ o u nabidku. A kccptaci nabidk}
neni ani odpovčď. kcrá V}mezuie obsah na!rženéhododatku jinými slo!}. Takó tako\,á odpo\,ěď se považuje

4.

F!zické osob}, kreré ten1o dodalek uza!íraji j ménem j ednod ivj ch sían dodalku. tim1o prohlašqjí. žejsou plně
oplá\něn} k planlému u7a!řeni loholo dodatku, obec podpisem 1oho1o dodaiku po§,ízujc. že toto právní

.jednáni b}lo schvá]eno RadoLl

Zastupile]sl!em

městyse
obce , měsia
" dodatku
a žc b}ly k uzavření

splněny všechny podmínky podte aátona č, 12812000 sb,, o obcích (obecní zřizenD, ve zněni pozdějších

předpjsů

). Neuplatní-li ktenákoliv ze smluvních stran nějaké právo, které pro ni vypry,vá z tohoto dodatku nebo v
souvislosti s nim, nebude to vykládáno tak, že se taková strana tohoto práva vzóává éi zřká; tzkové
opomenutí Uplatnění nebude ro\Ťlěž považováno za úzus nebo praktiku pTotivíci se takovému pávu.

Tento dodatek lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze píseinnou formou; pisemná fo.maje nezb},tná i přo
právníjednání směřující k vzdriní se požadavku písemnéfo.my. V připadě dvousta.nného práWíhojednání

Dodaték ke §mlou!ě o zajištěni zpětného odběfu á využiti ódpadu z oba]ů 3.0
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musí b)l podpisy obou smluvních stran uvedeny najedné listině,

7,

Strany dodatku shodně prchlašují,že si tento dodátek pred jeho podpisem piečetly a že byl uzavřen po
vzáj€mném píojednání podlej€jich pravé a svobodné vůle a že se dohodly o celémjeho obsahu což sfurzují

Přiloha č. ]:
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