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NAzEV: 
Dodatek c. 1 ke smlouve na zajisteni cisteni a zimni udrzby mistnich a uceiOyYCh 
komunikaci a ostatnich ploch v majetku mesta 

ANOTACE: 
Navrh dodatku ke smlouve- zohledneni inflace 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednani schvaluje uzavi'eni dodatku c. 1 ke smlouve na zajisteni cisteni a 
zimni udrzby mistnich a ucelovych komunikaci a ostatnich ploch v majetku mesta uzavi'ene s lng. 
Josefem Pitkou, sidlo: Lesni 273/30, Zd'ar nad Sazavou, IC: 12705161, jehoz pi'edmetem je 
navyseni cen die pi'ilohy c. 1 smlouvy ve vysi inflace za rok 2018 tj . o 2,1 %. 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Mistostarostka mesta: 

Tajemnik MeU, Usek tajemnika a Odbor majetkopravni: Odbor komunalnich sluzeb: 
spravy MeU: 

Odbor financni: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a uzemniho 
planovani: 

Odbor stavebn i: Odbor skolstvi, kultury a sportu: Odbor socialni: 

Odbor obcansko-spravni a OZU: Odbor zivotniho prostfed i: Oddelen i informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektu a marketingu: Krizove fizeni: 

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

Zpracoval: Predklada: 
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Název materiálu: Dodatek č. 1 ke smlouv ě na zajišt ění čištění a zimní údržby místních 
a účelových komunikací a ostatních ploch v majetku m ěsta  
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 

Porovnání ceníku z roku 2016 a nového návrhu dodavatele pro rok 2019 
 
Popis 
Město uzavřelo dne 17.10.2016  smlouvu na zajištění čištění a zimní údržby místních a účelových 
komunikací a ostatních ploch v majetku města s lng. Josefem Pitkou, Žďár nad Sázavou, IČ: 
12705161. viz. https://zakazky.zdarns.cz/document download 894.html .  
 
Dle uvedené smlouvy čl. VII.  Platební ujednání odst. 2. Změna ceny je možná:  
- v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám daňových předpisů 
upravujících výši sazby DPH; v tomto případě smluvní strany nebudou uzavírat písemný dodatek 
ke smlouvě o změně výše ceny a DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění; 
- na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a odsouhlasení RM města Žďáru nad 
Sázavou formou oboustranně potvrzeného dodatku k příloze č.1.;  nejdříve však po uplynutí 30 
měsíců od uzavření smluvního vztahu, a to pouze z důvodu zohledn ění vývoje finan čního trhu 
z pohledu inflace  a změn kurzů. 

Dodavatel navrhnul novou přílohu č. 1 smlouvy (Ceník prací) s navýšením cen celkem o 4,6%, 
které zdůvodňuje inflací za předchozí 2 roky 2017 a 2018 ve výši 2,5 a 2,1%.  
 
Po konzultaci věci s vedoucí odboru majetkoprávního je navrhováno na základě znění platné 
smlouvy a obdobných dodatků uzavřených v tomto roce na plnění některých jiných smluv (správa 
pohřebišť, správa VO, nakládání s odpadem) obdobně navýšit ceny o výši inflace dle Českého 
statistického úřadu za rok 2018, tj. celkem o 2,1%.   
 
Navýšení cen o inflaci 2,1 % (4,6%) může mít vliv na rozpočet roku 2019 částkou odhadem  
65.000,- Kč (145 000,- Kč). Rozpočtové opatření nyní nenavrhujeme, neboť dané služby (zimní a 
letní údržba komunikací) jsou rozpočtovány v celkové výši 11,2 mil. Kč a výdaje za první část 
sezóny v současnosti činí 8,6 mil. Kč a další náklady budou kromě jiného závislé od průběhu 
zimního období na konci roku 2019, od cen a objemu prací vykonaných jinými dodavateli. Vývoj 
rozpočtu budeme v průběhu roku sledovat a teprve v případě potvrzené potřeby jeho navýšení 
bude navrženo konkrétní  rozpočtové opatření.    
 
Geneze případu 
Viz Popis 
 
Návrh řešení 
Viz Popis a Návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění čištění a zimní 
údržby místních a účelových komunikací a ostatních ploch v majetku města uzavřené s lng. 
Josefem Pitkou, sídlo: Lesní 273/30, Žďár nad Sázavou, IČ: 12705161, jehož předmětem je 
navýšení cen dle přílohy č. 1 smlouvy ve výši dle návrhu dodavatele, tj. celkem 4,6 %. 
  
Doporu čení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
Stanoviska  
Projednáno s majetkoprávním odborem. 



Cenik praci - t. 2016 

Nnev polofky MJ Cena bez 
DPHvKt 

Clitinl m6sta 

Strojnl zametanr pojlzdnych mlstnlch komunikacf a zpevn6nych Kt/km 2 220,00 
ptoch 
Strojnl zametdnl chodnlku a zpe~nenych ploch Kt/km 1 350,00 

Ci§tenl de§t'ovych kanallzafnlch vpustl v majetku mesta Ktlks 310,00 

Zimnl udr.lba 

Strojnl odhmovanl snehu, posyp mJstnlch komunikacl a zpevn~nych K~fkm 390,00 
ploch 
Strojnl odhmovanf snehu, posyp chodnlku a zpevnenych ploch KC/km 328,00 

Strojnl odhmovanl sn6hu traktorem KMcm 65,00 

Strojnl odhmovanl snehu malou mechanizacf KM<m 210,00 

Odkllzenf snAhu smykem rlzenym ~lnJm nakladaoom KM1od 480,00 

Odklfzenl snehu kolovYm telnlm nakladarem KMlod 700,00 

Odvozsnehu KC/km 65,00 

Zimnl tidrfba zastavek mllstskti hromadne dopravy Ktlks/ 180,00 
den 

za zhotovitete 

,, 
· .. 

lt 



Pffloha c. 1: 

CENlK PRAct - r · 2019 

Cistenf mesta 

Nazev poloiky MJ Cena bez 
DPHvKc 

Strojnf zametani pojfzdnych ~istnich komunikad a zpevnenych Kc/km 2.322,00 
ploch 
Strojnl zametani chodnlku a zpevnenych ploch Kc/km 1.412,00 

Cistenr desiovych kanalizacnich vpustl v majetku mesta Kc/ks 324,00 

Zimni udrzba 

Nazev poloiky MJ Cena bez 
DPHvKc 

Strojnf odhrnovani snehu, posyp mistnich komunikacf a Kc/km 408,00 
zpevnenych ploch 
Strojni odhrnovani snehu, posyp chodnfku a zpevnenych ploch Kc/km 343,00 

Strojni odhrnovani snehu traktorem Kc/km 68,00 

Strojni odhrnovani snehu malou mechanizacl Kc/km 220,00 

Odklizeni snehu smykem rizenym celnfm nakladac~m Kc/hod 502,00 

Odkllzeni snehu kolovym celnfm nakladacem Kc/hod 732,00 

Odvoz snehu Kc/km 68,00 

Zimnl udriba zastavek mestske hromadne-dopravy· Kc/ks/den 188,00 

Za zhotovitele : za objednatele 




