
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 42 
 DNE: 16. 5. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 644/2016/OF 

 

NÁZEV: 
Rozpočtové opatření na pořízení majetku 

 

ANOTACE: 
            Navýšení rozpočtové položky 5X.5 Příspěvek pro HZS o 40 tis. Kč a její použití  
            na pořízení nakladače NAR 120 v celkové hodnotě 139,4 tis. Kč.  

 

NÁVRH USNESENÍ: 
      Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení navýšení rozpočtové položky  
      5X.5 Příspěvek pro HZS o 40 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření. 
      Rada města schvaluje použití položky 5X.5 Příspěvek pro HZS na pořízení nakladače  
      NAR 120 v  hodnotě 139,4 tis. Kč vč. DPH.  
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Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  
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MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 



Název materiálu: Rozpočtové opatření na pořízení majetku 
 
Počet stran: 6 
 
Počet příloh: 2   
 
Příloha č. 1 – Žádost HZS 
Příloha č. 2 – Nabídky čelního nakladače 
Popis 
 
Město každoročně alokuje HZS kraje Vysočina finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč na 

individuální dotaci. ZM schválilo v rozpočtu města na rok 2016 finanční prostředky ve výši 

100 tis. Kč na poskytnutí příspěvku HZS Kraje Vysočina (50 tis. Kč nečerpáno v roce 

2015, 50 tis. Kč příspěvek na rok 2016). 

Žádost HZS představuje navýšení této položky o 40 tis. Kč tak, aby za tyto 
rozpočtované prostředky mohl být pořízen nakladač NAR 120 od firmy Rybář tech 
s.r.o, Vavřinec – Suchdol 22 za cenu 139,4 tis. Kč. Přiložena je i druhá nabídka (HZS 
poptával dvě firmy) 
 
--- 
 
Návrh řešení 
      Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení navýšení rozpočtové položky  

      5X.5 Příspěvek pro HZS o 40 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření. 

      Rada města schvaluje použití položky 5X.5 Příspěvek pro HZS na pořízení nakladače  

      NAR 120 v  hodnotě 139,4 tis. Kč vč. DPH.  

 

 

Návrh usnesení 
     Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení navýšení rozpočtové položky  

      5X.5 Příspěvek pro HZS o 40 tis. Kč v rámci rozpočtových opatření. 

      Rada města schvaluje použití položky 5X.5 Příspěvek pro HZS na pořízení nakladače  

      NAR 120 v  hodnotě 139,4 tis. Kč vč. DPH.  

 
Doporučení předkladatele 
 OF –  viz návrh usnesení 
 
Stanoviska  
-- 
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HASICSKY ZACHRANNY SBOR KRAJE VYSOCINA 
v 

uzemni odbor Zd'ar nad Sazavou 
Jamska 4 , 591 01 Zd'ar nad Sazavou 

Cj.: HSJI- 2016-1/ZR-2016 Vyrizuje: plk.Ing. Vladimir Sobotka 
Vase Zllacka: Tel: 950 291 101 

e-mail : vladimfr.sobotka@hasici-vysocina.cz 

Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou 

ZiZkova 1 

591 01 Zd'ar nad Sazavou 

Zd'ar nad Sazavou: 28.4.2016 
Pocet list""U: 2 
Prflohy: 2 

Vee: Zadost 0 vyuZiti fmancnlho prtspevku ve forme vecnebo daru 

Na zcik.lade predchozich jednani je v rozpoctu Mesta Zd'ar nad Sazavou pocitano kaidy rok 

s financnim prispevkem ve vysi 50 000 Kc pro HZS Kraje Vysocina, Uzemni odbor Zd'ar nad 

Sazavou. Tohoto ptispevku si vazime a snaiime se ho co nejlepe vyuift. Z tohoto duvodu 
jsme v loiiskem roce 2015 pozadali o prevedeni teto castky na rok 2016. 

v soucasne dobe by bylo nejucelnejsi tento :financni pfispevek vyuzit k zakoupeni celnibo 

nakladace na nas traktor Zetor 6245, ktery rna stanoviste na stanici Zd'ar nad Sazavou. 
V roce 2013 byla k tomuto traktoru zakoupena rnestem Zd'ar nad Sazavou neseoa 
hydraulicka Iopata ZLH - 185. Celnf nakladac by mel vyuziti jak pri hospodarskych 

cinnostech v arealu stanice Zd'ar nad Sazavou, tak pri reseni mimofadnych udalosti v nimci 
mesta Zd'ar nad Sazavou. Zetor 6245 s celnim nakladacem by nahradil zastaraly celni 

nakladac UN 053, ktery nema registracni znacku a neni tedy vyuzitelny mimo areal HZS. 
Rovnezje ekonomicky neryhodne udr:l.ovat v provozu dva stroje a zajist'ovat prone garazova 

mista. 

PrUzkurnem nabidky celnich nakladacu bylo zjiSteno, ze nejrozumnejsim resenim by by1 

tuzemsky vJ'robek a to z duvodu pfijatelne kvality, montaze a servisu. 

Z tohoto duvodu byly osloveny Humpolecke strojirny Humpolec, ktere vyrabf celnf nakladace 
Trac Lift. Cena nakladace TL 140 SL bez montaze a lopaty ( lzice k nakladani) je vsak 
178 354 Kc vc. DPH. (priloha c. I) 

Dalsim seri6znim tuzemskym vyrobcem je firma Rybar tech s r.o. Vavli.nec - Suchdol 22 
z olaesu Blansko. Pfi osobnimjednanf tento vyrobce dal do cenove nabidky 10% slevu oproti 

cene katalogove a to jak na nakladac, tak na pfislusenstvi a vlastni montaz. Cena samotneho 

nakladace NAR 120P je v tomto pripade 116 523 Kc vc. DPH. Cena hydraulickeho 



rozvadece s joystikem je 16 335 Kc vc. DPH a mont~iZ 6 534 Kc vc. DPH. Celkova cena 
je tedy 139 392 Kc vc. DPH. (priloha c.2) Nakup lopaty (lZice k nakhidaru) by byl resen 
samostatne z prostredkii HZS - jedna se cca o 1 6 000 Kc. 

Prosfrne tedy o zvazeni naseho pozadavku na ziliade -vYse uvedenych informaci a 
sarnozrejme s tim, ze v pripade odsouhlasenf castky nad 1 00 000 Kc ( celkova v)'se prispevku 
za roky 2015 a 2016), by toto navyseni bylo pouzito z p:fispevku na rok 2017. 

v pripade kladneho zvazeni naseho pozadavku by bylo za:fizeni zakoupeno Mestem Zd'ar 
nad Sazavou a dale formou darovaci smlouvy prevedeno na HZS Kraje Vysocina, 
s umistenim na stanici Zd'ar nad Sazavou. 

Za kladne vyfizeni na8i zadosti dekujeme, s pozdravem 

HZS Kraje Vysocina 
uzemnl odbor i.dar nad Sazavou 

Jamska4 
591 01 Zdar nad Sazavou 

1 

plk. log. Vladimir 
reditel uzemniho odbom 

Zd'ar nad Sazavou 
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Prodej a servis zemedelske, lesnicke a komunalni techniky 
www.agrosochor.cz 

Hasicsky zachranny sbor Kraje Vysocina 
Pan 
plk. Ing. Vladimir Sobotka 
feditel uzemnilio odboru Zd'ar nad Sazavou 
Jamska 4 
591 01 Zd'ar nad Sazavou 
mobil: 724 105 034 
e-mail: vladim.ir.sobotka@hasici-vysocina.cz 

Vee: nabidka celniho nakladace TracLift TL 140 SL 

Technicke parametry: 

Prumer hydraulickych vcilcu (mm) 

Zdvih v oku vylozniku (mm) 

Nakladad vyska (mm) 

Vysypna vyska (mm) 

Zaklapeci libel dole 

Vyklapeci uhel nahore 

N osnost v oku dole (195 Bar) (kg) 

Nosnost v oku nahofe (195 Bar) (kg) 

Nosnost na lopate (195 Bar) (kg) 

V aha vylozru1m (kg) 

TL140 SL 

63/70 

3445 

3190 
2600 

48° 

69° 

2200 

1450 

1700 

548 

zvysena torzni tuhost konstrukce nov,Ym unikatnim designem ramen vylozniku, pouzitim 
uslechtile oceli s 5 mm profilem, eliminacf rizikovych svaru a pfepracovanim pffene 
vyztuhy. 
nova hydraulika od firmy HYDAC. Kvlili minimalizaci rizika poskozeni za provozu je 
hydraulika zapracovana dovnitr konstrukce. 
komfort jizdy pod zatezim se radikalne zlepsil integraci pistoveho plynoveho tlumice do 
pficne vyztuhy. Draha tlumeni je az 120 mm. Tlumic je snadno nastavitelny joystickem. 
dalsi vyhodou nakladacu fady TL Profi Line je rychlost prace. Zdvih do maximalni vysky 
probehne za 4,5 sekundy, spusteni pouze za 3,5 sekundy. 
V zakladnfm provedeni rna nakladac 3. funkci a pistovy tlurnic. Ovladani nakladacem j e 
bowdenovym joystickem. 
Originalni naradi TracLift je uchyceno standardnim euroupinacem. 

Prodejni cena celniho nakJadace TL140 SL: 147 400,- Kc bez DPH 

Prodejni cena s DPH 21%: 178 354,- Kc s DPH 

Fa Jaromir Sochor, Jihlavska 1007, 592 01 Zd'cir nad Sazavou, gregorova@agrosochor.cz,mobil: 736 482 119 



Prodej a servis zemedelske, lesnicke a komunalni techniky 
w-vvw.agrosochor.cz 

Prodejni cena lopaty BD 185 - vymenitelny bfit: 13 300,- Kc bez DPH 

Prodejni cena s DPH 21%: 16 093,- Kc bez DPH 

Termin dodani: dle dohody 

Platebni podminky: platba fakturou, splatnost faktury 14 dni. Jine platebni podminky dle 
projedm1ni 

Zaruka: 12 mesicu 

Servisni podminky: garantujeme nepfetriity servis se lhutou zajajeni servisniho zasahu do 48 
badin od nahlaseni zavady. Prodejni a servisni stfedisko: Jarornir Sochor, Jihlavska 1007, 591 01 
Zd'ar nad Sazavou 

Fa Jaromir Sochor, Jihlavska 1007, 592 01 Zd'ar nad Sazavou, gregorova@agrosochor.cz,mobil: 736 482 119 



Vladimir Sobotka 

Od: 
Odeslano: 
Komu: 
Predmet: 

Rybar tech s.r.o. <info@rybartech.cz> 
25. dubna 2016 12:58 
vladimir.sobotka@hasici-vysocina.cz 
Nakladac 

Prilohy: 01 Nakladace NAR.pdf 

Dobr{ den, 
Posilam Vam nabfdku nakladace NAR pro traktor Zetor die dohody: 

-NAR 12DP ........................ ........................... 116.523,-
-Hydraulicky rozvadec s joystickem ...... .. 16.335,-
+rychlospojky 2ks zadnf 
-Montaz nakladace ...... ............................... 6.534,-

Cena celkem vcetne DPH ....................... 139.392,-Kc 

Lopata nakladace LNR 5 sfrka 2metry ............... 17.424,-Kc 
Ceny jsou uvedeny vcetne 21% DPH. 

Zaruka na na kladac je 24 me sku. 

V pffloze posilam cenfk nakladacu. 

S pozdravem 
Roman Rybar 
Tel. 721809 617 

Rybar tech s.r.o. 
Vavrinec-Suchdol 22 
67913 
rc: 2n3oooo 
Die: cz 2773oooo 
Tel. 516 435 687 
info@rybartech.cz 
www. ryba rtech .cz 
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Nakladac NAR 120 
Nakladac NAR 120 slouzi pro montaz na traktory o vykonu 40-60 HP. 
Je vybaven rychloupinacim zarizenim typu Euro pro rychlou vymenu naradi napr. Iopata, 
paletizacni vidle atd. 
Pripojeni a odpojeni nakladace k traktoru je rychle a jednoduche pomoci hydrauliky. 
Na traktoru zustava montazni ram, ktery vyztuzi cely traktor a k ramu se pfipoji vyloznik. 
Vsechny hydraulicke valce jsou dvojcinne. 
Nakladac se pfipoji na hydrauliku traktoru pomoci hydraulickeho rozvadece s joystickem. 

<t•m 

r 
I 

A-vj§ka v oku vj/ozniku I mm 

B-vyslul na hranu lopaty I mm 

C-hloubkovy dosah I mm 

D-vy~)pmi ,.yska lopaty I mm 

E-vyska u hlav11iho cepul mm 

F-max uhel 11ahore 

G-max uhel dole 

Nmmost nakladale v oku t'ilot11iku I k._~ 

Nosno!>t 70cm od oku vyloutiku dole pfi tlaku /80 bar I kg 

Nosnost 70cm od oka vjloznfku nahore pri daku 180 bar I kg 

Max. trhaci sila 70cm od oka vy/ozniku I kg 

NAR 120 

3.000 

2. 700 

150 

2.200 

1.500 

70° 

40° 

1.200 

3.200 

1.300 

1.800 

NAR 120P 

3.000 

2.700 

150 

2.200 

1.500 

SJO 

51° 

1.200 

3.200 

1.300 

1.800 

Hmotnost nak/adace mi11, max, 11ejvedi technick)· pripu.vtmi I kg 430 I /.490 I 2.290 430 I 1.490 I 2.190 

Cena v Kc,- bez DPH 92.000,- 107.000,-

Zakladni provedeni nakladace NAR 120: 

-barva RAL 3020, rychloupinaci system, dvojcinne hydraulicke valce, bez lopaty, montazni 
ram traktoru, pfipojeni do hydrauliky traktoru, prohlaseni CE, technicke osvedceni nakladace, 
ktery je schvalen pro provoz na pozemnich komunikacich 

Rybar tech s.r.o. 
Suchdol22 
679 13 Sloup 

ICO: 27730000 tel: +420 516 435 687 
DIC: CZ 27730000 mob: +420 721 809 6 17 

info@rybartech.cz 
www.rybartech.cz 



Prislusenstvi pro nakladace NAR 120: 

-Hydraulickj rozvadec s joystickem .... ............... .•..... ..... ... ....••. ... ..... .... 15. 000,-

-Tieti funkce .............. .................................................................. . 8. 000,-

-Tlumic razu ...................... .. ..........................•.......................•... •.• 8.000,-

-Montaz nakladace ..........................................•.....•...........•.......... . 6.000,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Rybar tech s.r.o. 
Suchdol22 
679 13 Sloup 

!CO: 27730000 tel: +420 516 435 687 
DIC: CZ 27730000 mob: +420 721 809 617 

info@rybartech.cz 
www.rybartech.cz 
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