
 
 

Cenová příloha pro rok 2023 
 

ke smlouvě o dílo č. S01R310127 
 

 
 
ze dne 1.4.2002,uzavřené mezi: 
 
1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatelem 
Obec :  Lichoceves 
Sídlo (bydliště) :  Lichoceves 20, 252 64 p. Velké Přílepy 
Okres č. : Praha-západ 
Zastoupen: Dita Masopustová - starostka obce 
IČ: 00640735 
Telefon : 724 583 220 
( dále jen  objednatel)  
 
 
 
 
1.2. Zhotovitelem 
Obchodní firma : FCC Regios, a.s. 
Sídlo : Úholičky 215,252 64 Velké Přílepy 
Zastoupen : Ing. Libor Luňáček – předseda 

představenstva 
  
Oprávněn k podepisování: Ing. Lucie Vundrlová – místopředsedkyně 

představenstva 
IČ : 46356487 
DIČ : CZ46356487 
Bankovní spojení : ČSOB 
Číslo účtu : 17495193/0300, variab.symbol (dle č. 

smlouvy ) 
Telefon : 220 930 524 
Fax : 220 930 523 
Zapsaný v obchodním rejstříku 
Městský soud Praha, sp.zn. B 2029 
( dále jen zhotovitel ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Cenová ujednání 
 
2.1. Ceny nakládání s nebezpečnými odpady – mobilní sběr 
 

Kód 
odpadu Název odpadu Jednotkové ceny 

bez DPH  
200113 N Rozpouštědla 32,00 Kč / kg 
200114 N Kyseliny 32,00 Kč / kg 
200115 N Zásady 32,00 Kč / kg 

200127 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 
obsahující nebezpečné látky 14,00 Kč / kg 

200126 N Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 11,00 Kč / kg 

200132 N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod 
číslem 20 01 31 19,00 Kč / kg 

 
 

paušální platba za přistavení mobilní sběrny a 
manipulaci s odpady (nakládka, přetřídění, vykládka) 7 900,00 Kč 

hodinová sazba za mobilní sběr NO 1 100,00 Kč / hod 
 
Ceny neobsahují DPH, které je účtováno v zákonné výši.  
 
Počet hodin sběru NO v obci a umístění mobilní sběrny si obec stanoví dle vlastního  
uvážení. 
 
Nakládka NO od občanů probíhá za přítomnosti zástupce objednatele v předem stanoveném 
časovém intervalu. 
 
 
2.2. Svoz velkoobjemového odpadu  
 
Kód odpadu Název odpadu Jednotkové ceny bez 

DPH  
200307 Objemný odpad 900,- Kč/t* 
200138 Dřevo 1 400,- Kč/t** 
160103 Pneumatiky 5 500,- Kč/t*** 

*K této ceně budou samostatně účtovány zákonné poplatky a peněžní prostředky pro vytvoření 
finanční rezervy dle aktuální legislativy. Odpad je ukládán na skládku dodavatele. Původce odpadu 
zajistí při jeho soustřeďování vytřídění alespoň kovů, plastů a dřeva velkých rozměrů. 
** Dřevo je dále recyklováno a materiálově nebo energeticky využíváno. Může se jednat i o nábytkové 
dřevo a dřevotřísku. Nesmí ale obsahovat kovové ani jiné příměsi.  
*** Pneumatiky jsou předávány další oprávněné osobě (nejsou ukládány na skládku dodavatele).  
 

Přistavení kontejneru 1x9m3 520,- Kč/ks 
Odvoz kontejneru 1x9m3 520,- Kč/ks 

 
Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno v zákonné výši. 
 
Kontejner 9m3  je ve vlastnictví obce Lichoceves a je umístěn u hřbitova. 
 
 



 
3. Závěrečná ujednání 
 
3.1. 
Obě smluvní strany potvrzují, že si tuto přílohu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, a že byla sepsána na základě pravdivých údajů z jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek což stvrzují 
svým podpisem.  
 
3.2. 
Tato příloha má celkem 3 strany textu, je vyhotovena v dvou stejnopisech, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 
3.3. 
Tato příloha 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 .....................dne........................  V.......................dne .......................... 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------    ------------------------------ 
za FCC Regios, a.s.     za obec Lichoceves 
(zhotovitel)      (objednatel)  
 


	4. Podpisy smluvních stran

