
 
Dodatek č. 14 ke Smlouvě o dílo 

č. S07R310649 
                            

 
1.Smluvní strany : 
1.1 objednatel  
Obec  :  LICHOCEVES 
Sídlo : Lichoceves 20, 252 64 Lichoceves 
Zastoupena : Ditou Masopustovou, starostkou 
Kontaktní osoba: Dita Masopustová, starostka 
IČ: 00640735 
DIČ: CZ00640735 
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu : 35524111/0100 
Telefon : 220 930 556 
Fax : 220 930 556 

 
(dále jen  objednatel)  
 
1.2 zhotovitel  
Obchodní firma : FCC Regios, a.s. 
Sídlo : Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy 
Provozovna :  Velké Přílepy 
Zastoupena : Ing. Liborem Luňáčkem – předsedou 

představenstva 
Oprávněn k podepisování: Ing. Lucie Vundrlová – místopředsedkyně 

představenstva 
IČ: 46356487 
DIČ : CZ46356487 
Bankovní spojení : ČSOB 
Číslo účtu : 17495193/0300 
Telefon : 220 930 524 
Fax : 220 930 523 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 2029 
(dále jen zhotovitel) 
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FCC Regios, a.s. 

2. Cenová ujednání 
Smluvní strany se dohodly na dodatku č.14, kterým se mění dodatek č. 1 - 13 smlouvy 
o dílo č. S07R310649, který nově zní takto :     
 
2.1. Cena za sběr a svoz separovaných složek komunálního odpadu 
 

Druh 
odpadu 

Velikost 
nádoby Četnost vývozů 

Cena 
v Kč/ks/rok, 

bez DPH 15% 

Papír Kontejner 
1100 litrů 

1 x týdně         
(52 x za rok) 14 300,00 Kč* 

Plast Kontejner 
1100 litrů 

2 x týdně         
(104 x za rok) 29 640,00 Kč 

Sklo Kontejner 
1100 litrů 

1 x měsíc       
(12 x za rok) 2 580,00 Kč 

Sklo Kontejner 
1100 litrů 

1 x za 2 měsíce       
(6x za rok) 1 740,00 Kč 

Tetrapak Kontejner 
1100 litrů jednorázový 285,00 Kč 

Kovové 
obaly 

Kontejner 
660 litrů 

1 x měsíc       
(12 x za rok) 3 540,00 Kč 

Jedlé 
oleje 

Popelnice 
240 litrů** 

1 x měsíc       
(12 x za rok) 3 540,00 Kč 

 
* Cena svozu papíru vychází z aktuálního a v budoucnu předpokládaného nákladu 2.500,00 
Kč/t za zpracování směsného papíru. V případě překročení této hodnoty na trhu s druhotnými 
surovinami si Zhotovitel vyhrazuje právo na dofakturaci rozdílu nad tuto hranici za každou 
odebranou tunu papíru v příslušném fakturačním období. 
 
**Popelnice (240L) na jedlé oleje je v majetku objednatele.  
 
K výše uvedeným cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.  
 
Nádoby jsou v majetku zhotovitele a jsou objednateli pronajímány v rámci služby svozu odpadu. 
Objednatel je povinen pečovat o poskytnuté nádoby s péčí řádného hospodáře a chránit je proti 
poškození, odcizení nebo zneužití. V případě vzniku škody, vzniklé na nádobě, zejména 
odcizením, poškozením nebo zničením pronajaté nádoby, odpovídá objednatel za vzniklou škodu 
podle ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu. Bude-li se jednat o poškození 
způsobené třetí osobou mimo standardní nakládání se sběrnými nádobami (typicky vandalismus), 
objednatel oznámí poškození i Policii České republiky. 
V případě poškození nádob vlivem jejich běžného opotřebení zajistí zhotovitel opravu, případně 
výměnu nádoby, a to bez zbytečného prodlení.  
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FCC Regios, a.s. 

 
3. Závěrečná ujednání 
3.1. 
Obě  smluvní strany potvrzují , že si tento dodatek č. 14 před jejím podpisem řádně 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek č. 14 byl sepsán na základě 
pravdivých údajů z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek což stvrzují svým podpisem.  
 
3.2. 
Tento dodatek č. 14 má celkem 3 strany textu, je vyhotoven v dvou stejnopisech, z 
nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 
3.3. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem 1.1.2023. 
 
3.4. 
Ostatní ustanovení smlouvy č. S07R310649 zůstávají i nadále v platnosti.  
 
 
 
4. Podpisy smluvních stran 
 
V Úholičkách dne …………….     V Lichocevsi dne ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------                           -------------------------------------------- 

FCC Regios, a.s                                                      obec Lichoceves 
             (zhotovitel)  (objednatel)  
    
 
 


