
V Jablonci nad Nisou, dne: 27.3.2010

Severočeské komunální služby s.riiOa
Marius Pedersen Group .~

Věc: Výměny a změny nádob na komunální odpad.

VáženíobchodnípartneH,

od prvopočátku smluvního ujednání zajišťujeme veškeré změny bez nároku na úhradu
nákladů za tuto službu. Jedná se o:

1. výměna nádoby za jiný typ (velikost),
2. změna četnosti vývozu nádoby,
3. výměna stejného typu nádoby z důvodu poškození nebo ztráty.

Tuto činnost provádíme celoročně, služba je zajišťována střediskem Jablonec nad Nisou a
Lomnice nad Popelkou. Obě tyto střediska jsou k tomuto vybavena vozidlem PEUGEOT
BOXER -a- řiďrčem, pro Ktereno]EnolOO% celoroční vytízent--

Náklady na tuto službu jsou nemalé a v ceně výsypu nádoby nejsou zahrnuty.
Původní záměr zajišťovat tuto službu bezúplatně byl stanoven v době, kdy nedocházelo k tak
rozsáhlým požadavkům.
V době, kdy nebyly tak masivní požadavky, zajišťoval tuto činnost při své běžné práci mistr
střediska Jablonec nad Nisou a mistr střediska Lomnice nad Popelkou.
Objem těchto požadavků narostl natolik, že jsme museli vyčlenit 2 ks vozidel s řidiči
ve 100 % vytížení.
Vzhledem k odlišným objemům požadavků jednotlivých Měst a Obcí nechceme tyto náklady
promítat do ceny služby (zvýšení ceny výsypu nádoby). Pro obce, které požadují změny
minimálně, by navýšení ceny výsypu nádoby bylo neopodstatněné.
Proto zpoplatňujeme tuto službu pro jednotlivé objednatele u konkrétních požadavků takto:
Cenu služby stanovujeme paušální 150,- Kč/ks bez DPH u všech typů nádob takto:

• výměna za jiný typ,
• změna četnosti vývozu,
• opakované přistavení a stažení nádoby na stejném č.p.,
• krátkodobé (sezónní) přistavení a stažení.

Zpoplatnění se netýká přistavení na nové stanoviště a zrušení stanoviště. Ztrátu a zahoření
nádoby bude mistr provozu vždy řešit individuálně ve spolupráci s objednatelem.
Nechceme Vám navyšovat náklady, na druhéstraně prosíme o pochopení. Pro průběžné a
pravidelné zajišťování této služby je naše opatření nutné a opodstatněné.

Tato služba není stanovena ve smlouvě ani ceníkem, proto budeme Vaše další požadavky
považovat za objednávky, a to s platnosti od: 1.4.2010.

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

V úctě

Zdeněk Faistaver
ředitel společnosti
Seve čes~ rhunálni služby s.r.o.

(j

Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou, Smetanova 91, PSČ 466 01
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem - oddrl C, vložka 8513 IČO 62738542

Tel. 483 312 403, 483 310 330 Fax 483 312 404


