
OBEC 

* M Obecní úřad Vchynice, čp. 46, 410 02 Lovosice * *Š*4l6535025 * 739228055 

Krajský úřad ústeckého kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 
Velká Hradební 3118/48 
400 O2 ústí nad Labem 

Ve Vchynicích dne 7. 3.2022 

Žádost O změny V projektu 

Číslo Smlouvy u poskytovatele: ZPZ_OH_0097_ 21 
Název projektu: : Pořízení kontejnerů na plasty a nábytek 

Vážení, 

žádáme O schválení změn v projektu „Pořízení kontejnerů na plasty a nábytek“, žádost o 
finanční podporu Ústeckého kraje, číslo žádosti ZPZ_OH_0097_ 21, Z Programu pro podporu 
odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2025. 

Změny projetu: 

Před uskutečněným výběrového řízení došlo ke zjištění potřeby dalších dvou kontejnerů o 
objemu 10 m3, vzhledem ktomu že obec disponuje nekrytím stáním pro kontejnery ve 
Sběrném dvoře, budou tyto kontejnery doplněny o plachty pro zabezpečení nákladu. Celkem 
by bylo pořízeno 7 ks plachet na zakrytí kontejnerů, 3 plachty budou použity na kontejnery 
již ve vlastnictví obce Vchynice. Obec provedla výběrové řízení a na základě toho došlo 
kvýraznému ponížení ceny za kontejnery oproti předpokladu. Předpokládána cena byla 
stanovena na základě situace v první polovině roku 2021, kdy byl trh nestabilní i z hlediska 
potřeby materiálu na výrobu. 

Celkem by bylo pořízeno: 

4 ks Vanový kontejner se sklopným čelem l0m3 O rozměrech 4000 X 1820 X 1800 mm 
7 ks Plachta ke kontejnery o objemu 10 m3 
- Plachty budou použity na zabezpečení nákladu. 
- Fixace plachty se provádí přes háčky po obvodu kontejneru. 
- Plachty se vyrábí Z materiálu O gramáži 550 g/m2. 
- Po obvodu jsou vybaveny kovovými oky - l0,l2,l4,l8,24 nebo 40 mm. 
- Součástí plachet jsou i Obvodová gumolana - 8 mm.
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Přehled pořizovanéhoz 
V Žádosti 

N 

Změna 
Vanový kontejner se sklopným 2 ks 4 ks 
čelem l0m3 O rozměrech 4000 X 
1820 X 1800 mm 

10m3 N01<S N71<S 

Rozpočet projektu 
| 

Celkem náklady 
| 

Dotace 
Dle žádosti 

N 

266 200 Kč 
N 

186 340 Kč 
D16 přčákıááflnć zmčny 

N 

271 862,80 Kč 
N 

186 340 Kč 

Předem děkujeme Za kladné Vyřízení naší Žádosti. 

S pozdravem 
Ing. Ota Baudler 
Obec Vchynice


