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NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednani schvaluje uzavi'eni dodatku c. 2 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 2019 tj . o 2,8 %. 
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Název materiálu: Dodatek č. 2 ke smlouvě na zajištění čištění a zimní údržby místních 
a účelových komunikací a ostatních ploch v majetku města 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 

Návrh nového ceníku pro rok 2020 
 
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 zohlednění vývoje finančního trhu 
z pohledu inflace a změn kurzů. 

V roce 2019 byl uzavřen dodatek č. 1, který zohlednil v cenách inflaci roku 2018 ve výši 2,1 %. 
 
Smlouva byla vypovězena s 9 měsíční výpovědní lhůtou na začátku měsíce září 2019. Zhotovitel 
je povinen plnit de uvedené smlouvy do konce měsíce června 2020. 
 
Je navrhováno na základě znění platné smlouvy navýšit ceny o výši inflace dle Českého 
statistického úřadu za rok 2019, tj. celkem o 2,8%.   
 
Navýšení cen o inflaci 2,8 % může mít vliv na rozpočet roku 2020.  Rozpočtové opatření nyní 
nenavrhujeme, neboť dané služby (zimní a letní údržba komunikací) jsou rozpočtovány v celkové 
výši 9,0 mil. Kč. Náklady budou kromě jiného závislé od průběhu zimního období na začátku 
tohoto roku 2020, od cen a objemu prací vykonaných jinými dodavateli v průběhu celého roku. 
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 
- 
  
Doporučení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
Stanoviska  
- 



Dodatek c.2 ke smlouve 
na zajisteni cisteni a zimni udriby mistnich a iicelov)'ch komunikaci a ostatnich ploch 
v majetku mesta 

1. Mesto Zd'ar nad Sazavou 

(dale jen , dodatek") 
uzavi'eny mezi smluvnimi stranami 

Sidlem: Zizkova 227/1, 591 01 Zd'l:ir nad Sazavou 
IC: 00295 841 
DIC: CZ00295841 
Ba:nkovni spojeni: 
Cislo uctu: 
Statutarni zastupce: Ing. Martin Mrkos, ACCA , starosta mesta 
Osoba ve vecech technickych: 

dale jen ~· objednatel ", 

a 

2. Ing. Pitka Josef, bytem c.p. Lesni 273/30, Zd'ar nad Sazavou 
Podnikajicf pod obchodnim jmenem In g. Pitka Josef - ST AKO, na zaklade zivnostenskych 
listu vydanych ve Zd'are nad Sazavou dne 16.10.1998 pod Cj.: ZIVl/1324/98/Se a dne 
15.9.1999 pod Cj. :ZIV/0/2922/99/Ma 
se sidlem Lesni 30, Zd'ar nad Scizavou 
IC: 12705161 
DIC: CZ5909131569 
Bankovni spojeni: 
Cislo uctu: 
Statutami zastupce: mg. 

dale jen , zhotovitel ", 

Cl. I. 

Smluvni strany uzavrely dne 17.10.2016 smlouvu na zajistenf cisteni a zimni udrzby m£stnich 
komunikaci a ostatnich ploch v majetku mesta a dne 28.05.2019 dodatek c. 1 k teto smlouve. 

(dale jen ,smlouva , ) 

Cl. II. 

Zmena smlouvy 

Smluvni strany se dohodly v souladu s ustanovenimi cl. VII. Platebnf ujednani odst. 2 
smlouvy na zmene Pfilohy c. 1 smlouvy. Cesky statisticky urad stanovil miru inflace pro rok 
2019 ve vysi 2,8%. Cenik praci, ktecy tv on nedilnou soucast smlouvy a je veden v priloze c. 1 
smlouvy byl navysen o 2,8%. 



Cl. III 

Zaverecna ustanoveni 

l.Ostatni ustanoveni smlouvy timto dodatkem nedotcena zustavaji nadale v platnosti. 

2. Tento dodatek by! uzavi'en v souladu s usnesenim Rady mesta Zd'ar nad Sazavou pfijat:Ym 
najeji 34. schi\zi konane dne 27.01.2020 podj.c. usneseni 523/2020/KS. 

3. Tento dodatek by! vyhotoven ve 2 exemplafich s platnosti origimilu, z nichz kaZ:da strana 
obdrzi 1 vyhotoveni. 

4. Smluvni strany prohlasuji, ze si tento dodatek precetly, ze by! sepsan na zaklade jejich 
prave a svevolne viile, nikoliv v tisni ani za napadne nevyhodnych podminek, ana dukaz toho 
pfipojuji sve podpisy. 

5. Zhotovitel vyslovne souhlasi s uvei'ejnenim celeho textu teto smlouvy v Registru smluv. 
Smluvni strany se dohodly, ze uvei'ejnenf smlouvy v Registru smluv zajistf mesto Zd'ar nad 
Sazavou, ktere pi'ed zvei'ejnenim anonymizuje ty osobni udaje zhotovitele, ktere podlehaji 
ochrane osobnich udaju. 

7. Nedilnou soucasti dodatkuje: 

Pfiloha c. I - Cenik praci 

V Zd'are nad Sazavou 

Dne .................... . 

Za firmu Pitka Josef- STAKO 

Ing. JosefPitka 
zhotovitel 

Ve Zd'are nad Sazavou 

dne ......... 2020 

za Mesto Zd'ar nad Sazavou 

Ing. Martin Mrkos, ACCA 
starosta mesta 



Pi'iloha c. 1: 

CENIK PRAcl 2020 

CiStenr mesta 

Nazev polozky MJ Cena bez 
DPH v Kc 

Strojnf zametanf pojfzdnych mfstnfch komunikacf a zpevnenych Kc/km 2330,00 
ploch 

Strojnf zametanf chodnfku a zpevnenych ploch Kc/km 1417,00 

Cistenf destovych kanalizacnfch vpustf v majetku mesta Kc/ks 326,00 

Zimnf udrzba 

Nazev polozky MJ Cena bez 
DPH v Kc 

Strojnf odhrnovanf snehu, posyp mfstnfch komunikacf a Kc/km 409,00 
zpevnenych ploch 
Strojnf odhrnovanf snehu, posyp chodnfku a zpevnenych ploch Kc/km 344,00 

Strojnf odhrnovanf snehu traktorem Kc/km 68,00 

Strojnf odhrnovanf snehu malou mechanizacf Kc/km 220,00 

Odklfzenf snehu smykem ffzenym celnfm nakladacem Kc/hod 504,00 

Odklfzenf snehu kolovym celnfm nakladacem Kc/hod 735,00 

Odvozsnehu Kc/km 68,00 

Zimnf udrzba zastavek mestske hromadne dopravy Kc/ks/den 189,00 

Za zhotovitele: Za objednatele 




