Smlouva o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany
Zhotovitel: REO, s.r.o. recyklace odpadu
P.O.Box 51,250 01 Brandýs n. Labem
Sídlo firmy: Záryby 229, okr. Mělník
Oprávněný zástupce: Mgr. Miloslav Krejza, jednatel firmy
Peněžní ústav: GE Capital Bank, a.s. Praha
Číslo účtu: 1657001-504/0600
IČ: 47 54 37 87
DIČ: CZ 47 54 37 87 plátce DPH
(dále jen zhotovitel)
Objednatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oprávněný zástupce: Jaroslava Jarešová,
ředitelka odboru vnitřní správy
Zástupce pro věcná jednání: Miloslav Vránek
Peněžní ústav: ČNB Praha
Číslo účtu: 7628001/0710
IČ: 00 16 48 01
není plátce DPH
(dále jen objednatel)

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k odvozu a zajištění
odstranění odpadů, které budou odváženy zhotovitelem podle podmínek
dohodnutých v této smlouvě. V případě výskytu odpadů, které nejsou
předmětem této smlouvy, budou tyto řešeny dodatkem k této smlouvě.
2. Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu
specifikovanou v příloze č. l a způsobem dle ČI. VI této smlouvy.
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III.
Ekonomické vztahy
l. Smluvní ceny jsou uvedené v příloze a jsou platné ode dne podpisu této
smlouvy oběma sinluvním stranami.
2. K uvedeným cenám bude účtována DPH v zákonné výši.
3. Každá změna ceny musí být odsouhlasena písemně oběma smluvními
stranami.

IV.
Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se tímto zavazuje, že:
1. zajistí odvoz výše uvedeného odpadu do 3 pracovních dnů na základě
Telefonické, nebo e-mailové objednávky učiněné objednatelem v souladu se
zákonem o odpadech a dalšími právními předpisy upravujícími nakládání
s odpady.
2. zajistí odvoz vlastními prostředky a na vlastní náklady (při min. 50% vytížení
dopravního prostředku) v souladu s předpisy o automobilové přepravě.
3. Po naložení se stává vlastníkem odpadu s veškerou odpovědností zhotovitel.

V.
Povinnosti objednatel
Objednatel se tímto zavazuje, že:
l. zajistí nakládku vlastními pracovníky a vlastní technikou.
2. Odpad bude připraven dle dohody k nakládce , a to v množství úrněrnéin
vytížení dopravního prostředku ( min. 50% užitečné nosnosti nákladního
automobilu podle TP ).
3. Odpady budou předávány zhotoviteli s vlastním vyplněným dodacím listem,
a to vC. předpokládaného množství předávaných odpadů. Přepravní obaly
obsahující nebezpečné odpady budou při předávání označeny dle zákona
o odpadech a souvisejících předpisů.
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VI.
Cena a fakturace
l. Objednatel bude platit odběrateli za předaný odpad dle cen uvedených
v příloze Č.1. Na odebrané odpady vystaví odběratel fakturu se 14ti denní
splatností.
3. Nebude - ii faktura objednatelem zaplacena ve stanoveném termínu, bude
zhotovitelem účtován poplatek z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné Částky za
každý den prodlení.
4. Zhotovitel si vymiňuje právo pozastavit odvoz odpadu v případě peněžní
nedobytnosti druhé strany a následně požadovat platbu předem.
5. Pokud původce nevytíží dopravní prostředek nad 50% užitečné nosnosti
nákladního automobilu dle TP (tj. např. nad 1.500kg u typu AVIA), bude
odběratel účtovat dopravu v obvyklých cenových relacích (např. AVIA 16,Kč/km).
6. Veškeré účetní daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, pokud obsahuje neúplné,
nebo nesprávné údaje. Doba splatnosti faktury v takovém případě počíná
běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

VII.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných
zástupců obou smluvních stran.
2. Dnem podpisu této smlouvy se ruší původní smlouva uzavřená smluvními
stranami dne 21.6.1994.
3. Obě strany se dohodly, že tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou
s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
4. Vztahy mezi účastníky se řídí toto smlouvou a jejími případnými dodatky,
jakož i obecně závaznými předpisy. Případné spory budou řešeny vzájemnou
dohodou nebo ve spolupráci s právními zástupci obou smluvních stran,
případně nezávislým rozhodcem (na kterém se obě smluvní strany dohodnou)
a teprve v poslední řadě příslušným soudem.
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5. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Takto sjednané dodatky se
stávají nedílnou součástí této smlouvy.

VIII.
Závěrečná ustanovení
l. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Právní vztahy z této smlouvy plynoucí se řídí obchodním zákoníkem
v platném znění a dalšími souvisejícími, a to i speciálními předpisy.
3. Operativním řízením jsou pověřeni:

Za zhotovitele:

pevná linka kancelář tel.: 326 906 474
Za objednatele: Miloslav Vránek - vedoucí oddělení provozu
tel.: 267 122 939,
miloslav.vranek@,mzp.cz
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
l- cena předmětu smlouvy
2 - výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
3 - souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady zhotovitele

V Praze dn" 7!("f (f' 'dj

za objedn
e
Jaroslava Ja eSová
ředitelka odboru nitřní správy

V Brandýse nad Labem, dne :

za zho ovitele
Mgr. Miloslav Krejza
jednatel společnosti
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Příloha Č. l

Nezpracovatelný - nevyužitelný odpad
druh odpadu
zneškodnění

kat. číslo

kat.

cena za
KČ/kg
2,-

nechlorovaný, niotorový a převodový olej 130205

N

olejové filtry

160107

N

12,-

zářivky

200121

N

8,-

baterie a akumulátory

200133

N

2,-

upotřebená absorpční činidla

070710

N

9,-

odpadní barvy a laky obsahující org.
rozpouštědla nebo jiné neb.látky

080111

N

9,-

pneumatiky

160103

O

5,-

5
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í
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z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 26508

Datum zápisu:

14.února 1994

ObChodní firma: REO,
Sídlo:

Záryby,

okr.

s.r.o.
Mělník,

Záryby 229,

PSČ 277

13
..

Identifikační

číslo:

475 43 787

i

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
- obchodní a zprostředkovatelská Činnost
- podnikání v oblastí nakládání s"odpady
- provádění staveb, jejích změn a odstraňování
- stavba strojů s meehaníekým pohonem- vývoj,

výroba a užíti

strojů a zařízení na Iíkvídací a recyklací odpadu
- projektová činnost ve výstavbě
- sílníční motorová doprava nákladní
Statutární orgán:
jednateľ: Mgr. Míľosľav Krejza
Záryby, okr. Mělník, Záryby 229,

PSČ 277 13

jednateľ: Dr.
Záryby,

PSČ 277 13

Miľena Krejzová
okr. Mělník, Záryby 229,

jednatelé jsou oprávnění jednat a podepisovat jménem společností
každý samostatně
Společníci:
Mgr. Míľosľav Krejza
Záryby, okr. Mělník,

Záryby 229,

PSČ 277 13

Záryby 229,

PSČ 277

Vklad: 50 (JOO,- KČ
Splaceno: 50 000,- KČ
Dr .

Miľena Kre j zová
Záryby, okr. Mělník,
Vklad:

50

,, ,,, ,::'::::::

13

000 ,- KČ
,:°,::°::,::

,,

Správnost tohoto výpisu se potvrz

Městský soud

)):gi))) Vyhotov,,, L.,

Č'S'O výp"su' """/'°°'

l

výpis vyhotoven:

22.11.2006 15":56:45
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KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
REO, s.r.o.
277 13 Záryby 229

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

Žp 33108/02-4

VYŘIZUjE/LINKA:

/538

. '

V PRAZE DNE:

17. 3. 2003

Rozhodnutí

Ki"ajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zeniědělství, jako orgán
veřejné správy odpadového hospodářství, příslušný ve smyslu § 78, odst. 2, písm. a) a odst. 6
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění
(dále jen zákon o odpadech), uděluje po provedeném správniin řízení podle zákona 71/1967
Sb., o správním řízení v platném znění, společnosti RED, s.)",0,, se sídlem Záryby 229, okres
Mělník v souladu s § 14, odst. 1 zákona o odpadech
l.

souhlas

k provozování zařízení k využívání (dle přílohy č, 3 k zákonu o odpadech se jedná o kód Rl2třídění, drcení lisování, Rl3-skladování) v provozovně Záryby 229, stp, 1155, 1154, p.č.
870/8, 870/11 a 870/4, k.ú. Martinov.
Dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) se jedná pouze q odpady zařazené
jako:
Mechanicky oddělený výničt z rozvláhjov^í odpadního papíru a lepenky
03 03 07
Papírové a lepenkové odpady
15 01 01
2.

souhlas

k provozování zařízení k vyuŽívání (dle přílohy č. 3 k zákonu o odpadech se jedná o kód
R13-skladování), sběru nebo výkupu odpadu v provozovně Záryby 229, stp, 1155, 1154, p.Č.
870/8, 870/11 a 870/4, k.ů. Martinov.
Dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) se jedná pouze o odpady zařazené
jako:
03 03 07
03 03 08

Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
Odpady z třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
Zborovská íl, !50 21 Ptaha S, tel. 257280111, jáx 257280170, IČO : 70891095
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06
07
07
07
07
07
07
07
07
08

09
01
01
01
02
03
03
03
06
01

04
07
08
10
08
01
04
08
99
íl

"
*
*
*
*
*
*'
*

08 01 12
08 01 13 *'

!

L
L
r

08 01 14
08 01 15 *
08 01 16
08 01 17 *

i

08 0118
08 01 21 *
08 02 01
08 03 07
08 03 08
08 03 12 *
08 03 13
08 03 14 "
08 03 15
08 03 17 "
08 03 18
08 04 09 "'
08 04 10
09 01 01 "
09 01 02 "
09 01 04 "
09 01 05 *'
09 DI 07
09 01 08
1101 09 "
110110
12 01 01
12 01 03
12 01 05
12 01 09 *
12 01 12 *
12 01 21
12 01 99
13 01 10 "'

Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03
Halogenované destilační a reakční zbytky
Jiné destilační a reakční zbytky
Jiné filtrační koláče, upotřebená absoipční činidla
Jiné destilační a reakční zbytky
Promývací vody a matečné louhy
Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
'
Jiné destilační a reakční zbytky
Odpady jinak blíže neurčené, kosmetické výrobky s prošlou záruční lhůtou
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné
látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky
Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel
nebo jiných nebezpečných látek
Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod Číslem 08 01 15
Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod čísleni 08 01 17
Odpadní odstraňovače barev nebo laků
Odpadní práškové barvy
Vodné kaly obsahující tiskařské barvy
Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy
Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
Odpadni' tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14
Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky
Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
Vodné roztoky vývojek ofsetových desek
Roztoky ustalovačů
Bělící roztoky a roztoky bělících ustalovačů
Fotografický filni a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 11 01 09
Piliny a třísky železných kovů'
O/N
Piliny a třísky neželezných kovů
Plastové hobliny a třísky
Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
Upotřebené vosky a tuky
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
Odpady jinak blíže neurčené, plošné spoje
Nechlorované hydraulické minerální oleje

Zborovská l l, 150 21 Praha 5, tel. 25728011 l, fax 257280170, IČO : 70891 095
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13 0111*
13 01 13 *
130205*
13 02 06 *
13 02 08 *
13 05 01 *
13 05 02 *
13 05 03 *
13 05 06 *
13 05 07 *
13 05 08 *
130701 *
13 07 02 *
13 07 03 *
13 08 02 *
14 06 02 *
14 06 03 *
15 0101
15 01 02
15 0103
15 01 04
15 0105
15 0106
15 01 07
15 01 09
15 01 i0 *"
15 02 02 *
15 02 03
16 0103
16 01 07 *
16 01 11 *
16 Q] 12
16 01 13 *
16 01 14 *
16 0115
16 01 19
16 01 20
16 01 21 *
16 02 13 *
16 02 14
16 05 06 *
16 05 07 *
I6 05 08 *
16 05 09

Syntetické hydraulické oleje
Jiné hydraulické oleje
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Pevný podíl z lapáků pisku a odlučovačů oleje
Kaly z odlučovačů oleje
Kaly z lapáků nečistot
olej z odlučovačů oleje
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
Topný olej a motorová nafta
Motorový benzín
Jiná paliva (včetně směsí)
Jiné emulze
Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
Papírové a lepenkové odpady
Plastové obaly
O/N
Dřevěné obaly
Kovové obaly
O/N
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochraimé oděvy
neuvedené pod číslem 15 02 02
Pneumatiky
Olejové filtry
Brzdové destičky obsahující azbest
Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
Brzdové kapaliny
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
Plasty
Sklo
Nebezpečné součástky neuvedené.pod 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13,16 01 14
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09
až 16 02 12
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné
látky
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahuji nebezpečné látky
Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06 až 16 05 08

Zborovská íl, 150 21 Praha 5, tel. 257?8011 l, fax 257280170, IČO : 70891095
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16 06 01 "
16 06 02 "
16 06
16 06
17 02
17 02
17 02
17 02

04
05
01
02
03
04 "

t17 03 01*
17 03 02
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 05
' 17 04 11
17 05 04
17 08 01 "
17 08 02
17 09 03 "
17 09 04
20 01 01
20 01 13 *
20 01 21 *
20 01 23 *
20 01 26 *
20 01 27 "
20 01 28
20 01 33 *
20 0134
20 01 35 "
20 01 36
20 01
20 02
20 03
20 03

39
DI
01
07

Olověné akumulátory
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
Alkalické baterie (kroině baterii uvedených pod číslem 16 06 03)
Jiné baterie a akumulátory
Dřevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnýini látkami
znečištěné
Asfaltové směsi obsahující dehet
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
,
Měd', bronz, mosaz
Hliník
Olovo
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod číslem 1'7 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
Jiné stavení a demoliční odpady (včetně směsnýc.h stavebních a demoličních
odpadů
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 170901,170902,170903
Papír a lepenka
Rozpouštědla
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení obsahující ch1orofluorouhlovodíky
olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslen]
16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21,
20 01 23 a 20 0135
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

3,
souhlas

s provozníni řádem zařízení k využívání, ke sběru nebo výkupu odpadu a s provozováním
zařízení ke sběru nebo výkupu odpadu, který je nedílnou součástí tolioto rozhodnutí, je
opatřen jednacím číslem rozhodnutí a razítkem Krajského úřadu Středočeského kraje.
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Souhlasy k výše uvedeným činnostem se udělují při splnění následujících podmínek:
l) lehké frakce sbíraného a sklaciovaného odpadu budou vždy zabezpečeny proti úletům,
papír bude skladován pod zastřešením,
2) při každé přejímce odpachi bude provedeno vážení dle jednotlivých druhů a původců
odpadu,
3) veškeré další nakládání s odpadeni (využívání včetně skladování, odstraňování, sběr
nebo výkup) bude prováděno v souladu se schválenýln provozním řádem,
4) dojde-li k jakékoliv změně oproti schválenéniu provoznímu řádu (zrněna technologie,
zařízení, druhu odpadů apod.), bude tato skutečnost neodkladně oznámena Krajskéniu
úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zeniědělství,
5) sklad nebezpečného odpadu lze využívat až po nabytí právní moci kolaudačního
(rekolaudačního) rozhodnutí.

Odůvodnění

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel
dne 25. září 2002 žádost společnosti REO, s.r.o.,'se sídlem Záryby 229, okres Mělník o
vydání souhlasu k provozování zařízení v souladu s § 14, odst. l zákona o odpadech. Zařízeni
je určeno k využívání (drcení, lisování, skladování), sběru nebo výkupu odpadu.
Dle 75 písni. d) zákona o odpadech byl provozní řád zařízení zaslán dne 11. října
2002, čj. Žp 33108/U2 Okresnímu hygienikovi v Mělníce. Ve stanovisku ze dne 26. 11. 2002,
čj. 3210/310/02 je vysloven s předloženým provozním řádem nesouhlas a současně jsou
uvedeny požadavky a připomínky na jeho opravení a doplnění.
Vzhledem k tomu, že předložená žádost včetně provozního řádu zařízení nesplňovala
některé náležitosti uvedené v zákoně o odpadech, a především v prováděcí vyhlášce č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, byl účastník řízení vyzván k doplnění
požadovaných dokladů a údajů a současně bylo dne 10. 12. 2002 přerušeno řízení.
Požadované doklady byly doloženy dne 13. 12. 2002 a provozní řád zařízení byl
opětovně zaslán Okresnímu hygienikovi v Mělníce. Současně inu byl provozní řád zařízení
zaslán i účastníkem řízení. Ve stanovisku ze dne 6, 12, 2002, čj. 3411/310/02 byl vysloven
z pohledu ochrany veřejného zdraví souhlas s předloženýin provozním řádem.
Při provozování zařízení vznikají nebezpečné odpady. Připomínáme, že dle § 16 odst.
3 zákona o odpadech s nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě
souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, a navazujícími změnaini
v kompetencích.
K Zádosti byly předloženy následuj icí doklady:
žádost o vydání souhlasu k provozování zařízellí k výkupu a vyuŽití odpadu,
provozní řád zařízení včetně návrhu provozního deníku,
výpis z obchodního rejstříku,
koncesní listina - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
kolaudační rozhodnutí vydané Mčstským úřadem v Kostelci nad Labem, odbor výstavby,
čj. výst./634/209/00/pr. ze dne 3!. 3. 2000,
6) žádost o změnu k užívání stavby zaslallá M'ěstskému úřadu v Kostelci nad Laban, odbor

l)
2)
3)
4)
S)
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výstavby,
7) doklady o odborné způsobilosti (vzděláni a praxe) odpadového hospodáře -

Jelikož dále nebyly shledá11y důvody, které by bránily vydání souhlasu k provozování
zařízení dle předloženého provozního řádu, bylo po provedenéni správním řízení rozhodnuto,
jak je ve výroku uvedeno.

Poučení

Proti tomuto rozhodnuti je možné se odvolat do 15 dnů ode dne oznámení a to
k Ministerstvu životního prostředí ČR, podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského
kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

R
r. JaroŠlav Obermaier
"
vedoucí odboru jivotního prostředí a zemědělství

Příloha: l) provozní řád zařízení
2) kopie vyjádření Krajské hygienické stanice

Na vědomi:
KHS, územní pracoviště Mělník, Pražská 391, 276 66 Mělník

Zborovská JI, 150 21 Praha 5, tel. 257280!11, fax 257280170, IČO : 70891095

Dodatek Č.1

ke smlouvě o dílo na odvoz a zajištění odstranění odpadů
uzavřené dne 25.8.2008 mezi MŽP a REO s.r.o.

Smluvní strany
Zhotovitel: REO, s.r.o. recyklace odpadu
P.O.Box 51,250 01 Brandýs n. Labem
Sídlo finny: Záryby 229, okr. Mělník
Oprávněný zástupce: Mgr. Miloslav Krejza, jednatel firmy
Peněžní ústav: GE Capital Bank, a.s. Praha
Číslo účtu: 1657001-504/0600
IČ: 47 54 37 87
DIČ: CZ 47 54 37 87 plátce DPH
(dále jen zhotovitel)
Objednatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oprávněný zástupce: Jaroslava Jarešová,
ředitelka odboru vnitřní správy
Zástupce pro věcná jednání: Miloslav Vránek
Peněžní ústav: ČNB Praha
Číslo účtu: 7628001/0710
IČ: 00 16 48 01

není plátce DPH
(dále jen objednatel)

Tímto dodatkem se doplňuje ČIjI smlouvy z 25.8.2008 o toto ustanovení:
3. Součástí plnění je poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady ve
smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících předpisů, vedení
evidence odpadů, vypracování a předání ročního hlášení na příslušný orgán
státní správy, vyřízení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady a jeho
případná aktualizace, po dohodě pravidelné školení zaměstnanců,
vystavování evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů
a identifikačních listů nebezpečných odpadů, zastupování vůči orgánům
státní správy a státní inspekce ve věcech odpadového hospodářství.

Dále se doplňuje čI.III smlouvy o toto ustanovení:
4. Za poradenskou činnost v oblasti odpadového hospodářství podle bodu 3,
ČIjI. bude odběratel účtovat paušální částku 2 000,- KČ měsíčně. K této
částce bude připočtena platná DPH.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne: ,A4 ' fý' OP

za obj¶ natele
Jaroslav Jarešová
ředitelka odboru vnitřní správy

V Brandýse nad Labem dne :

za zhoto itele
Mgr. Miloslav Krejza
jednatel společnosti

