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NAzEV: 

Nabidka prevzeti a ulozeni odpadu na skladce 

ANOTACE: 
Projednani nabidky na pfevzeti a ulozeni odpadu na skladce spolecnosti AVE Vysocina s. r.o., 
ICO: 045 88 941 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednani bere na vedomi nabidku spol. AVE Vysocina s. r.o., ICO: 045 88 941 
a uklada odboru komunalnich sluzeb provefit moznost obdobne upravy podminek pro ulozeni 
smesneho komunalniho odpadu na nyni uzivane skladce v Ronove. 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Tajemnik MeU: 

Odbor majetkopravn i: Odbor komunalnich sluzeb: Odbor financni: 
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Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektu a marketingu: Krizove rizeni: 

Mestska policie: Regionalni muzeum: T echnicka sprava budov mesta: 

Zpracoval: Predklada: 
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1 – Nabídka na převzetí a uložení odpadů 
 
Popis 
Městu byla doručena nabídka na převzetí a uložení odpadů na skládce spol. AVE Vysočina s.r.o., 
IČO: 045 88 941 – viz příloha. Město v současné době ukládá komunální odpady na skládku 
v Ronově na základě smlouvy uzavřené mezi městem a obcí Přibyslav, která je vlastníkem skládky 
v Ronově, dne 25.5.2012. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. 
Město Žďár je jednou ze „smluvních obcí“, které mají ceny uložení na skládce v Ronově 
zvýhodněné oproti ostatním subjektům, a to pro položku Komunální odpad o 132 Kč/t.  
Aktuální cena za uložení Komunálního odpadu v Ronově je 945 Kč bez DPH/t a za uložení 
Ostatního odpadu 895 Kč/t bez DPH. Konkurence nyní nabízí (při nezměněných nákladech na 
dopravu) uložení za cenu 915 Kč bez DPH/t. Rozdíl pro město Žďár za rok by tedy činil 117 tis. Kč 
při objemu uloženého směsného komunálního odpadu cca 3.900 t/rok . 
Jménem pana starosty byl v této souvislosti zaslán dopis městu Přibyslav s dotazem, zda jsou 
schopni snížit cenu uložení pro město Žďár na úroveň 900,- Kč/t bez DPH.  
 
 
Geneze případu 
- 
  
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporu čení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
Stanoviska  
 
 



Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Zizkova 227/1 
591 31 Zd'ar nad Sazavou 

Odbor Komunalnich sluzeb 
Kontaktni osoba: 
telefon: +420 
e-mail: 

Ve L:d'aru nad Sazavou dne 19.3.2018 

Vee: Cenova nabidka prevzeti odpadu 

AVE Vysocina s.r.o. 
Jihlavska 2208/22 

!JI/J 
591 01 Zd'ar nad Sazavou 

Tel.: +420 730 540. 
E-mail: 

Tfmto vam nabizime prevzetf nize uvedenych odpadu a jejich ulozeni na skladce za 

ceny uvedene v tabulce. 

Cenova nabfdka odstraneni od 

2003 01 

200307 

200307 

Dekuji a s pozdravem 

mesto Zd"ar nad Sazavou od 1.4.2018 

Svezeny z 1100 I kontejneru, 

1201 a 240 I lnic 

Svezenyodpad z 

kosu 

Od d z uklidu okolo zvonu 

Dodany obyvateli na sberny 
dvur 

Predany fa SANTA-G na 

AVE Vysocina s.r.o. 

91SKc 

915Kc 

915Kc 

915Kc 

1 soo Kc 

915 Kc 
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