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NAzEV: 
Dodatky smluv- nayYseni cen die inflace za rok 2019 

ANOTACE: 
Navrh dodatku ke smlouvam se stavaj icimi dodavateli na zaklade rocni miry inflace 2,8 % za rok 
2019. 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednani schvaluje uzavfeni dodatku: 
a) c. 2 mezi mestem a Santa G., s.r.o. , IC: 02360870, Zdar nad Sazavou ke Smlouve o sprave, 

provozovani a udrzbe vefejnych pohfebist' ze dne 13.12.2017 ve zneni jejich dodatku, jehoz 
pfedmetem je navyseni cen die Cl. VI. Platby, odst. 1. o vysi inflace die Ceskeho statistickeho 
ufadu za rok 2019, tj . 2,8%, ve zneni die pfilohy; 

b) c. 7 mezi mestem a Vojtechem Scherklem, bytem Libusinska c.p.178/20, Zd'ar nad Sazavou 1 
ke Smlouve ze dne 5.2.2008 ve zneni jej ich dodatku, jejimz pfedmetem je celorocni udrzba 
vefejneho osvetleni v uzemnim obvodu mesta Zdaru nad Sazavou, jehoz pfedmetem je 
navyseni cen die cl. IV. Platebni ujednani, odst. 1. o vysi inflace die Ceskeho statistickeho 
ufadu za rok 2019, tj . 2,8%, ve znen i die pfilohy; 

c) c. 12 mezi mestem a AVE CZ odpadove hospodafstvi s.r.o., sidlo: Prazska 1321/38a, 102 00 
Praha, Provozovna: Jihlavska 2208/22, Zdar nad Sazavou 1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou, IC: 
49356089 ke smlouve o nakladani s odpadem uzavfene dne 24.4.2007 ve zneni jej ich 
dodatku, jehoz pfedmetem je uprava cen v souladu se smlouvou o vysi inflace die Ceskeho 

d) 
statistickeho ufadu za rok 2019, tj. 2,8%, ve zneni die pfilohy 
c. 1 mezi mestem a Josefem Radkem, IC: 60410957, Ostrov nad Oslavou 305, ke smlouve 
na zajisteni udrzby vefejne zelene - seceni vefejnych travnacych ploch na uzemi mesta Zd'ar 
nad Sazavou ze dne 27.03.2019, jehoz pfedmetem je navyseni cen die cl. VI I. Platebni 
ujednani, odst. 6. o vysi inflace die Ceskeho statistickeho ufadu za rok 2019, tj. 2,8%, ve 
zneni die pfilohy. 
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Název materiálu: Dodatky smluv – navýšení cen dle inflace za rok 2019 
 
 
Počet stran: 3 
 
Počet příloh: 4  
 
Popis 

a) Město uzavřelo dne 13.12.2017 se spol. Santa G., s.r.o., IČ: 02360870, Žďár nad Sázavou 
smlouvu o správě, provozování a údržbě veřejných pohřebišť.  Čl. VI. Platby, odst. 1.  
uvedené smlouvy umožňuje zvýšit ceny dle inflace za uplynulý rok. 

„…Změna výše cen z Ceníku (příloha č. 2 smlouvy) je možná po dohodě obou stran a 
odsouhlaseni radou města Žďáru nad Sázavou formou oboustranně potvrzeného dodatku. 
Změna ceny se provádí na základě míry inflace, kterou stanoví Český statistický úřad  (popř. 
jiný subjekt, který jej nahradí) pro předchozí rok.  
Fakturace odměny dle stávajícího Ceníku se provádí do doby jeho nového stanoveni v 
předchozí schválené podobě s tím, že rozdíl je následně jednorázově doúčtován po podpisu 
příslušného dodatku za období od 1.1. plynoucího kalendářního roku až posledního 
kalendářního měsíce, ve kterém byl příslušný dodatek uzavřen, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 
…“ 
 
b) Město uzavřelo dne 5.2.2008 s Vojtěchem Scherklem,   

 smlouvu, jejímž předmětem je celoroční údržba veřejného osvětleni v 
uzemním obvodu města Žďáru nad Sázavou. Čl. IV. Platební ujednání uvedené smlouvy 
umožňuje zvýšit ceny dle inflace za uplynulý rok.  

 „…Změna ceny je možná po jednání obou stran a odsouhlaseni RM města Žďáru nad 
Sázavou formou oboustranně potvrzeného dodatku k příloze č. 1. Změna ceny se provádí na 
základě a do výše míry inflace, kterou stanoví Český statistický úřad pro předchozí rok. 
Fakturace plnění předmětu smlouvy se provádí do doby jeho nového stanoveni v předchozí 
schválené ceně s tím, že rozdíl je následně jednorázově doúčtován po podpisu dodatku přílohy 
č. 1 za období 1.1. příslušného roku až poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byl 
příslušný dodatek podepsán. …“ 
 
c) Město má ode dne 24.4.2007 s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Provozovna: 

Jihlavská 2208/22, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 49356089  
uzavřenou smlouvu, jejímž předmětem je nakládání s odpadem. ČL. VI. Platební ujednání 
uvedené smlouvy umožňuje zvýšit ceny dle inflace za uplynulý rok. 

 
 
d) Město uzavřelo dne 27.03.201 s Josefem Řádkem,  smlouvu na 

zajištění údržby veřejné zeleně  - sečení veřejných travnatých ploch na území města Žďár 
nad Sázavou. Čl. VII. Platební ujednání, odst. 6. uvedené smlouvy umožňuje zvýšit ceny 
dle inflace za uplynulý rok. 



 
„... Ceník prací (příloha č. 1 této smlouvy) bude smluvními stranami upravován pro druhý a 
každý další kalendářní rok plnění smlouvy (vždy s účinností od 01.01.) v návaznosti na míru 
inflace spotřebitelských cen za  předchozí kalendářní rok na základě dat publikovaných 
Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Zhotovitel je povinen předložit objednateli takto upravený 
ceník pro příslušný rok do 30 dnů ode dne zveřejnění příslušných dat ČSÚ nejdéle však do 
30.4. příslušného kalendářního roku, jinak inflace za předchozí rok nebude zohledněna. Po 
schválení ceníku objednatelem zhotovitel vyúčtuje případný nedoplatek či přeplatek za již 
uplynulé měsíce kalendářního roku, a to  v nejbližší faktuře za plnění dle této smlouvy. ...“ 
 

 
Výše uvedené smluvní vztahy umožňují úpravu cen v návaznosti na inflaci vyhlášenou ČSÚ. 
Smluvní partneři žádají o uzavření dodatků, které zohledňují navýšení cen o inflaci za rok 2019.  
Návrhy příslušných dodatků jsou přílohou tohoto materiálu. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Navýšení ceny o inflaci předchozího roku ve výši 2,8 % znamená navýšení nákladů města 
s uvedenými službami, neznamená nezbytně potřebu navýšení příslušných položek rozpočtu 
města, které se odvíjí od objemu skutečné potřeby příslušných služeb a ostatních nákladů 
zahrnutých v příslušných položkách rozpočtu města.    
Rozpočtové opatření nyní proto nenavrhujeme. Vývoj rozpočtu budeme v průběhu roku sledovat a 
teprve v případě potvrzené potřeby jeho navýšení bude navrženo konkrétní rozpočtové opatření.    
 
 
Geneze případu 
• Uzavřeny smlouvy umožňující navýšení cen o inflaci za předchozí rok. 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
Stanoviska  
- 



Dodatek c. 2 ke smlouve 
o sprave, provozovani a udrfbe vefejnych pohrebist" Zd'ar nad Sazavou 

(dale jen »dodatek") 
uzavreny mezi smluvnfmi stranami 

1. Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Sidlem: Zizkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
IC: 00295 841 
DIC: CZ00295841 
Bankovni spojeni: 
Cislo uctu: 
Statutami zastupce: , ACCA , starosta mesta 
Osoba opravnena jednat ve vecech technickych: 

dale jen , objednatel" 

a 

2. Santa G., s.r.o. 
sidlem: 
IC: 
DIG: 
Bankovni spojenl: 
Cislo uetu: 
Statutarni zastupce: 

dale jen ., zhotovitel " 

Sychrova 491/18, 591 02 Zcfar nad Sazavou 2 
02360870 
CZ02360870 

Cl.l 

Ovodni ustanoveni 

Smluvnl strany uzavrely dne 13.12.2017 smlouvu o sprave, provozovani a ud..Zbe verejnych 
pohi'ebisf Zd'ar nad Sazavou a dne 29.05.2019 dodatek c. 1 k uvedene smlouve. 

(dale jen ,smlouva"). 

Cl. II 

Zmena smlouvy 

Smluvni strany se dohodly v souladu s ustanovenimi cl VI. Platby, odst. 1. smlouvy na zmene vyse 
cen z Ceniku (prfloha c. 2 smlouvy). Cesky statisticky urad stanovil miru inflace pro rok 2019 ve 
vysi 2,8 %. Cenik, ktet)' tvori nedilnou soucast smlouvy a je uveden v pfiloze c. 2 smlouvy byl 
navysen o 2,8 %. 

ca. 111 
zaverecna ustanoveni 

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

Dodatek c 2 ke smlouve ,sprava pohi'ebisf", str. I 



2. Tento dodatek byl uzavren v souladu s usnesenim Rady mesta Zd'iir nad Siizavou prijatym na 
jeji 35. schuzi konane dne 10.02.2020 pod j.c. usneseni 539/2020/KS. 

3. Tento dodatek byl vyhotoven ve trech stejnopisech, z nichz provozovatel obdr:Zi po dvou a 
spravce po jed nom stejnopisu. 

4. Smluvni strany prohlasuji, ze si tento dodatek precetly, ze byl sepsan na zaklade jejich prave a 
svobodne vule, nikoli v tisni ani za niipadne nevyhodnych podminek, a na dukaz toho pripojuji 
sve podpisy. 

5. Spriivce vyslovne souhlasi s uverejnenim celeho textu smlouvy a tohoto dodatku v Registru 
smluv. Smluvni strany se dohodly, ze uverejneni v Registru smluv zajisti provozovatel, kter)i 
pred zverejnenim anonymizuje ty osobni udaje spriivce, ktere podlehaji ochrane osobnich 
udaju. 

6. Tento dodatek nabyvii platnosti dnem podpisu opriivnenymi ziistupci obou smluvnich stran a 
ucinnosti dnem uverejneni v informacnim systemu verejne spravy- Registru smluv. 

7. Nedilnou souciisti dodatku je: 

Priloha c. 2- Cenik 

Ve Zd'iire nad Sazavou 
dne: .......................... . 

Za provozovatele: 

lng. Martin Mrkos, ACCA 
starosta 

Ve Zd'are nad Siizavou 
dne: .................... . 

Za spriivce: 

Petr Gabriel 
jednatel 

Dodatek c 2 ke srnlouve ,spn\va pohl'ebisf", str. 2 



Sprava, Udriba a provozovani vei'ejnych pohi'ebiSt' mesta Zcfaru nad 
sazavou 

Cenik ZR sprava hfbjtoy6 
Blif&j popls jednolf!VYCI'I Cinnostf v pi'llo:ze:H T!Mlhnickll :ip~tt:lfikace cinnostl - Spniva, 
provozovani a tidi"Zba hi'bitovati 

Nizev nebo obchodnl flrma uchance 

l~~<P.~*d·~~:.~~r~~~i.f~~ ,;~~ :· .,_ .,y: ·: 

p.6. 

~ • .:Mdnii<U, :q>avllenyell ptoch na pohlebfl!kh, pie6 jtjich v~y 
(blite okoli v Ud~ $pi'I\VQG ope~ v P!floZe sm~otNy· ~ ~ 

trilvy, U<!ttba .zelri vi:. li!\'lidaee ma'JIIi&lu z Udr.!tv a :se~ . ... v 
IP"'>Itot'3ch PQhi'ebiil'" ~r¢an)lch p!Ochactl v du>fi (blits olo:>li v tltfribe 

~ovaoo v pfilo2e smtauvy ~ Sl 

Nabldkova eena v Kf 

pozntmky. 

216446,00 

Petr Gabriel, jednatel 

") po!Oika bu~ nlleenina lid hoc: pii uskuteenini opravy die jej1.ho c:harakteru v cen8ch v ·m($te a v tast: obvykl9ch 
pro !~Cely posouz.eni ~ zadaiAlltel uvildi pfedpok!adanou hodootu plnenl teto poloiky ta rok 

"1 ceny polo!ky • dloha je stanoven:a pfOvmovatekim dte nakladu z minu!Ych let 

Ost:abll zde. neu~ slu:tby, p~ a dodalll\y budou provad&ny die objednJIVI<y, za eeny v ml$te a C;tse otr.l)"!(f&. 



Santa G., s.r.o., Sychrova 491118, 591 02 Zd'ar nad Sazavou 2, IC:02360870, 
Spriva a udriba pietnfcb mist ve Zd'are nad Sbavou, tel566622244, 602795740 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 

ZiZkova 227/1 
591 01 Zd'ar nad Sazavou 

Ve Zd'are nad Sazavou 20.1.2020 

Vee: Zadost o zmenu ceny na :zaklade miry inflace dle smlouvy o sprave , provozovani a 
udrZbe vefejnych pohlebist' ve Zd'are nad Sazavou. 

Die smlouvy o spnive, provozovam a Uddbe verejnycb pohlebist' ve Zd'ar nad Sazavou, 
uzavrene v souladu s ustanovenim § 174<i odst. 2 .zakona c. 89/2012 Sb .• obCansky zak:onik a 
zakona c. 256/2001 Sb., o poh!ebnictvf v platnem znenf, tadam o navjsenf cen die ceniku 
sprava blbitovii (viz pn1oha), pro rok 2020, na zillade miry inflace 2,8%, kterou stanovil 
Ceslcy statisticky Uiad pro rok 2019, podle odstavce VI., vyse uvedene smlouvy. 

Petr Gabriel 



Dodatek c. 7 ke smlouve 
na celorocni udribu verejneho osvetlenl v uzemnim obvodu mesta Zd'aru nad Sazavou 

{dale jen »dodatek") 
uzavreny mezi smluvnimi stranami 

1. Mesto Zdar nad Sazavou 
Sldlem: ZiZkova 227/1, 591 01 Zcfar nad Sazavou 
IC: 00295 841 
DIC: CZ00295841 
Bankovni spojeni: 
Cislo uctu: 
Statutarni zastupce: ACCA, starosta mesta 
Osoba opravnena jednat ve vecech technicJ<Ych: 

dale jen » objednatel" 

a 

2. Vojtech Scherkl, 
Podnikajici pod nho-hr-ann 

vydaneho ve Zd'are nad S 
sidlem: 
IC: 
DIG: CZ5507070008 
Bankovni spojenf: 
Cislo uetu: 

dale jen » zhotovitel " 

Cl. I 
Ovodni ustanoveni 

Smluvnl strany uzavrely dne 5. 2. 2008 smlouvu, jejimz pfedmetem je celorocni udr:Zba vei'ejneho 
osvetleni v uzemnim obvodu mesta Zdaru nad Sazavou, nasledne uzavi'ely k teto smlouve 
dodatky: dne 31. 3. 2009 dodatek c. 1, dne 31 . 5. 2010 dodatek c. 2, dne 4. 5. 2011 dodatek c. 3, 
dne 16. 4. 2013 dodatek c. 4, dne 29. 4. 2014 dodatek c. 5 a dne 29. 5. 2019 dodatek c. 6. 

(dale jen ,smlouva"). 

Cl.ll 
Zmena smlouvy 

Smluvni strany se dohodly v souladu s ustanovenimi cl. IV. Platebni ujednani, odst. 1. smlouvy na 
zmene Prilohy c. 1 smlouvy. Cesky statisticky urad stanovil miru inflace pro rok 2019 ve vysi 
2,8 %. Cenfk sluzeb a mechanizaci, kterY tvoi'l nedilnou soucast smlouvy a je uveden v priloze 
c. 1 smlouvy byl navysen o 2,8 %. 

Dodatek c. 7 ke smlouv~ , udrzba VO", str. I 



c1. 111 
Zaverecna ustanoveni 

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

2. Tento dodatek byl uzavi'en v souladu s usnesenim Rady mesta Zd'ar nad Sazavou pi'ijatym na 
jeji 35. schuzi konane dne 10. 2. 2020 pod j.c. usneseni 539/2020/KS. 

3. Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 exemplai'ich s platnosti originalu, z nichz kazda strana obdrzi 
1 vyhotoveni. 

4. Smluvni strany prohlasuji, ze si tento dodatek pi'ecetly, ze byl sepsan na zaklade jejich prave 
a svobodne vule, nikoli v tisni ani za napadne nevyhodnych podminek, a na dukaz toho 
pi'ipojuji sve podpisy. 

5. Zhotovitel vyslovne souhlasi s uvei'ejnenim celeho textu smlouvy a tohoto dodatku v Registru 
smluv. Smluvni strany se dohodly, ze uvei'ejneni v Registru smluv zajisti objednatel, ktefY' pi'ed 
zvei'ejnenim anonymizuje ty osobni udaje zhotovitele, kten§ podlehaji ochrane osobnich udaju. 

6. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich stran 
a ucinnosti dnem uvei'ejneni v informacnim systemu vei'ejne spravy- Registru smluv. 

7. Nedilnou soucasti dodatku je: 

Pi'iloha c. 1 - Cenik sluzeb a mechanizaci 

Ve Zd'ai'e nad Sazavou 

dne: ......................... .. 

Za objednatele: 

lng. Martin Mrkos, ACCA 
starosta 

Ve Zd'ai'e nad Sazavou 

dne: ........................ . 

Za zhotovitele: 

Vojtech Scherkl 

Dodatek c. 7 ke smlouve ,udrzba VO", str. 2 



Cenfk sluzeb a mechanizaci 
v Kc bez DPH 
provoz centraly 

pn3ce specialnfho vozidta 

prace delnfka 

kilometr osobnf automobil 

kilometr specialnl vozidlo 

vytycovanf kabelu,hledanf poruch 

SSZ opravy a revize 

61-, 

599-I 

284,-

15-I 

22,-

396,-

339,-



Mesto Zd'ar nad Sazavou 

odbor komunalnlch sluzeb 

Zizkova 227/1 

591 31 Zd'ar nad Sazavou 

MESTSKY URAD Cis. doper. ' 
icl'ar nad Sazavou --· 

® S¥~..t /~..to~((;x z~ie! 
Do~lo: 3 1. 01. Z0£0 
~ ~;;iS."""!' \...j.:.................................. ""' 211!!.'1: , 

Listd;. .. 6.: ... PI'floh: ..... 1,~r..... . .......... w 

Vee: Zadost o zm~nu ceny na zaklade miry inflace die Smlouvy o 
celorocnl udrzbe V'efejneho osvetlenl ve Zd'«ire nad Sazavou 

Zadam tfmto, v souladu s cl. IV v\fse uvedene smlouvy, o nav¥senf cen 

die ceniku, ktery je prflohou teto smlouvy, ve znenl pozdejslch 

dodatku, o mlru inflace, kterou stanovil cesky statisticky urad pro rok 

2019 a cinf 2,8%. 

Vojtech Scherki-SOFI 



Dodatek c. 12 ke smlouve 
o nakladanf s odpadem uzavfene dne 24.4.2007 ve zneni dodatku c. 1 ze dne 26.5.2008, c. 2 ze dne 

23.3.2009, c. 3 ze dne 31.5.201 0, c. 4 ze dne 20.9.201 0, c. 5 ze dne 2.5.2011, c. 6 ze dne 18.6. 2012, 
c. 7 ze dne 15.4.2013, c. 8 ze dne 2.6.2014, c. 9 ze dne 7.9.2017, c. 10 ze dne 24.5.2018 a c.ll ze dne 
12.3.2019 

uzavrene rnezi 

l. Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Sidlem: Zizkova 227/1 , 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
JCO: 00295841 
DIC: CZ00295841 
Bankovnf cnnt .. ni 

Cislo uctu: 

2. AVE CZ odpadove hospodafstvi s.r.o. 
Sidlem: Prazska 1321/38a, 102 00 Praha 
Provozovna: Jihlavska 2208/22, Zd'ar nad S!l7.avou I, 591 01 Mar nad Sazavou 
ICO: 49356089 
D£6: cz 49356089 
Bankovni "'nc""""' 
Cislo ucru: 
Statutarni gr. Smfd, MBA, prokurista spoleenosti 

Ing. Ales Hampl, obchodni reditel 
Zapsan v OR spisova znacka C 19775 vedemi u Mestskeho soudu v Praze 
dale jen ,,AVE" 

Cl. I 
Uvodni ustanovenf 

Smluvni strany uzavrely dne 24.4.2007 smlouvu o nakhidani s odpadem uzavrene dne 24.4 .2007 ve zneni 
dodatku c. 1 ze dne 26.5.2008, c. 2 ze dne 23.3.2009, c. 3 ze dne 31.5.2010, c. 4 ze dne 20.9.2010, c. 
5 ze dne 2.5.2011, c. 6 ze dne 18.6. 2012, c. 7 ze dne 15.4.2013, c. 8 ze dne 2.6.2014, c. 9 ze dne 
7.9.2017, c. 10 ze dne 24.5.2018 a c.ll ze dne 12.3.2019. 

(dale jen ,smlouva"). 

CI. II 
Zmena smlouvy 

Smluvni strany se dohodly v souladu s ustanovenimi ~1. VI. smlouvy na zmene pfilohy c. 2 teto smlouvy. 
Cesky statisticky ui'ad stanovil m{ru inflace pro rok 2019 ve v)f~i 2,8 %. Cenlk poskytovanych slu~eb, ktery 
tvon nedflnou soucast smlouvy aje uveden v pfiloze c. 2 uzavrene smlouvy byl navysen o 2,8 %. 
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CI. III 
Zaverecmi ustanoveni 

I. Ostatni ustanoveni smlouvy timto dodatkem nedotcena zilstavaji nadale v platnosti. 

2. Tento dodatek by! uzavi'en v souladu s usnesenim Rady mesta Zd'ar nad Sazavou pi'ijacym na jeji ..... 
schilzi konane dne .............. pod j.c. usneseni .................. ./2020/KS. 

3. Tento dodatek by! vyhotoven ve 3 exemph\i'ich s platnosti originalu, z nichz mesto obdrzi 1 vyhotoveni a 
AVE 2 vyhotoveni. 

4. Smluvni strany prohlasuji, ze si tento dodatek pi'ecetly, ze by! sepsan na zaklade jejich prave a svobodne 
ville, nikoli v tisni ani za napadne nev:Yhodnych podminek, ana dukaz toho pi'ipojuji sve podpisy. 

5. AVE v:Yslovne souhlasi s uvei'ejnenim celeho textu smlouvy a tohoto dodatku v Registru smluv. Smluvni 
strany se dohodly, Ze uvei'ejneni v Registru smluv zajisti mesto Zd'ar nad Sazavou, ktere pi'ed 
zvei'ejnenim anonymizuje ty osobni udaje AVE, ktere podlehaji ochrane osobnich udajil. 

6. Tento dodatek nab)rva platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich stran a ucinnosti 
dnem uvei'ejneni v informacnim systemu vei'ejne spravy - Registru smluv. 

7. Nedilnou soucasti dodatkujsou: 

Pi'iloha c. 2 - Cenik poskytovanych slu2:eb 

Ve Zd'are nad Sazavou 

dne: ....................... . 

Za mesto: 

lng. Martin Mrkos, ACCA 
starosta 

Ve Zd'are nad Sazavou 

dne: .................. . 

ZaAVE: 

Mgr. Jii'i Smid, MBA, prokurista spolecnosti 

Ing. Ales Hampl, obchodni i'editel 

Dodatek c 12. ke smlouve ,o nakh\danf s odpadem", str. 2 



Pnloha c.2 ke smlouve o nakhidani s odpadem uzavi'ene dne 24.4.2007 ve zneni dodatku c. 1 ze dne 
26.5.2008, c. 2 ze dne 23.3.2009, c. 3 ze dne 31.5.2010, c. 4 ze dne 20.9.2010, c. 5 ze dne 2.5.2011, 
c. 6 ze dne 18.6. 2012, c. 7 ze dne 15.4.2013, c. 8 ze dne 2.6.2014, c. 9 ze dne 7.9.2017 a c. 10 ze 
dne 24.5.2018 a c.11 ze dne 12.3.2019. 

Cenik poskytovanych sluzeb na rok 2020- platny od 1.1.2020 

Sluzba Cena bez DPH Fakturace 
Mesfcne 1/12 k poslednlmu dni 

Svoz popelnic 110, 120 a 240 I, dan<\ho meslce 
kontejnenl1100 I a odpadkov'{ch 5 882 064 Kc 
kosu die harmonogramu die 490 172 Kc bez DPH/ mesfc 
prilohv c.l 

svoz a trfdemf plastU 5,oo Kc K poslednlmu dni daneho meslce 

Svoz a Wdenl papfru 1,85 Kc K poslednfmu dni daneho meslce 

Die platm!ho cenfku 

Svoz biopopelnic 240 I, 
(33 KC/km, nakl<ldka 110 
KC/15 min, vykli3dka 65 KC/ 

kontejneru na bioodpad 11001 15min) K poslednimu dni daneho meslce 

Zpracovanf bioodpadti bioplyn. 
314,90 Kc/t stanici K poslednlmu dni daneho meslce 

Ulozenl odpadu na sbernem 
dvore Zd'ar nad Sazavou, 
kat.c. 200 301 (odpadkove kose, 
mimoradne v pflpade uzavrenf, 
odstavky a omezenl provozu na 

915 Kc/t skladky). K poslednfmu dni daneho meslce 

Ulozenf odpadu na sbernem 
dvore Zd'ar nad Sazavou, 
kat.c. 200 307 (pfistavenl 
kontejneru na jednotlive casti 

915 Kc/t mesta- jaro, podzim). K poslednlmu dni daneho mesfce 

Platba od AVE cz odpadove hospodarstvl s.r.o. Mestu Zd'ar nad Sazavou, fakturace Mestem na 
zaklade pr(jemky vystavene spolecnostl AVE CZ odpadove hospodarstvf s.r.o. 

Sluzba Cena bez DPH Fakturace 

Pr(jemka 1xmeslcne k poslednfmu dni 
Svoz skla 191,5 Kc daneho mesfce 

Svoz napojov'{ch kartonu v ramci 
garanCnfho reZimu o Kc GaranCnf reZim neni vyhla5en 

Ceny jsou uvedeny v Kc bez DPH. 
Ostatnf ceny jsou fakturovany die platneho cenfku firmy pro dany rok. 
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Dodatek c. 1 ke smlouve 
na zajisteni udriby verejne zelene - seceni verejnych travnacych ploch na uzemi mesta Zd'ar 

nad Sazavou 
(dale jen ,dodatek") 

uzavreny mezi smluvnimi stranami 

1. Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Sfdlem: Zizkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
IC: 00295 841 
DIG: CZ00295841 
Bankovni spojeni: 
Cislo uetu: 
Statutarni zastupce: , ACCA , starosta mesta 
Osoba opravnena jednat ve vecech technickych: 

dale jen .. objednatel" 

a 

2. Radek Josef 
sidlem: 
IC: 
DIC: 
Bankovni spojenf: 
C islo uctu: 
Statutarni zastupce: 

dale jen , zhotovitel " 

CZ7107244782 
KB 
5222100237/0100 
Josef Radek 

c1.1 
Uvodni ustanoveni 

Smluvni strany uzavi'ely dne 27.03.2019 smlouvu na zajistenr udtiby vefejne zelene- seeeni 
vei'ejnych travnatych ploch na uzemi mesta Zd'ar nad Sazavou 

(dale jen dsmlouva"). 

Cl. II 
Zmena smlouvy 

Smluvni strany se dohodly v souladu s ustanovenimi cl VII. Platebni ujednani, odst. 6. smlouvy na 
zmene Ceniku praci (pi'iloha c. 1 smlouvy). Cesky statisticky ufad stanovil miru inflace pro rok 
2019 ve vysi 2,8 %. Cenik praci, ktery- tvori nedilnou soucast smlouvy a je uveden v pfiloze c. 1 
smlouvy byl navysen o 2,8 %. 

c1. 111 
Zaverecna ustanoveni 

1. Ostatni ustanoveni smlouvy t fmto dodatkem nedotcena zustavaji nadale v platnosti. 
Dodatek c l ke smlouve ,seceni", str. I 



2. Tento dodatek byl uzavren v souladu s usnesenim Rady mesta Zd'ar nad Sazavou prijatym na 
jeji 35. schuzi konane dne 10.02.2020 pod j.c. usneseni 539/2020/KS. 

3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, kazde s platnosti originalu, z nichz kazda 
ze smluvnich stran obdrZi po jednom stejnopise. 

4. Smluvni strany prohlasuji, ze si tento dodatek precetly, ze byl sepsan na zaklade jejich prave a 
svobodne vule, nikoli v tisni ani za napadne nevyhodnych podminek, a na dukaz toho pripojuji 
sve podpisy. 

5. Zhotovitel vyslovne souhlasi s uverejnenim celeho textu smlouvy a tohoto dodatku v Registru 
smluv. Smluvni strany se dohodly, ze uverejneni v Registru smluv zajisti objednatel, kter)l pred 
zverejnenim anonymizuje ty osobni udaje zhotovitele, ktere podlehaji ochrane osobnich udaju. 

6. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich stran a 
ucinnosti dnem uverejneni v informacnim systemu verejne spravy- Registru smluv. 

7. Nedilnou soucasti dodatku je: 

Priloha c. 1 - Cenik praci 

Ve Zd'are nad Sazavou 
dne: .......................... . 

Za objednatele: 

lng. Martin Mrkos, ACCA 
starosta 

Ve Zd'are nad Sazavou 
dne: .................... . 

Za zhotovitele: 

Josef Radek 
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Pfiloha c. 1 

Cenik udriby zelene 

koeficient inflace 2019: 1,U"6 

orientacnt Pfedpokladany Merna Jednotkova 
pol. vYMERA poeet jednotka cena 
c. (ha) seer (rok) (Kc bez DPH) 

Seceni ploch vcetne pflpravy travnate plochy pred seeenlm, 
shrabani, uklidu, nalofeni, odvozu a 
likvidace/vyuziti/sk.ladkovani biomasy, oboustranneho 
obsecenl obrubnfku, obseceni pi'eka~ek v plose, ... Za 
lpodmfnek die smlouvy, z toho: 

1 I. intenzitnf tfida udriby 1,7 7-9 m2 0,82 
2 II. intenzitni ti'ida udriby 14,5 5-7 m2 1,13 
3 Ill. intenzitni trida udriby 73,4 3-4 m2 1,44 
4 IV. intenzitnl trlda udriby 30,4 2-3 m2 1,75 

Mulcovanl travniho porostu s ponecMnim biomasy na 
mist~. za podmfnek die smlouvy, z toho: 

5 IV. intenzitni ti'ida udrzby m2 0,51 

Chemicke odplevelenl travnlku postrikem, v koncentraci a 
zpusobem die pi'edpisu vyrobce postriku 

6 v<':etne likvidace a odvozu veskervch takto vzniklych odpadu m2 0,41 

Hnojenl travnlku roztokem chemickeho hnojiva v koncentraci 
a zpusobem die predpisu vyrobce hnojiva 

7 v6etne likvidace a odvozu veskerych takto vzniklych odpadu m2 0,82 
120 

Pozn.: 
V cene jednotlivych polozek je U~hrnuto i dodani materialu a vyrobku a sluzeb s potrebnym ztratnym, dopravou, manipulacl, skladovanim, 
Prace jsou ocenemy pro travnate plochy bez ohledu na konfiguraci terenu. 

Modelove mnozsM slouzf pro vyhOdnoceni vei'ejne zakazky, nejedna se o presnou specifikaci vymer pro udrtbu pro konkretnr rok, ktera 
bude stanovovana podminek smlouvy o dilo, lj. pi'edevsim die poti'eb mesta, ramcoveho harmonogramu pro dany rok, klimatickych a 
agrotechnickych podmlnek. 



Josef Radek, 

Udrzba zelene ZR- secenl 

Ve !d'are nad Sazavou dne 28. 1. 2020 

ICO: 60410957, 

Mesto Zd'ar nad sazavou 
odbor komunalnich sluzeb 

591 01 Zd'ar nad Sazavou 

Vee: Zadost o zmenu ceny na zaklade miry inflace die smlouvy na zajiSteni udi'Zby verejne zelene
secenf verejnych travnatych ploch na them I mesta Zd'ar nad Sazavou 

Ole smlouvy na zajistenl udi'Zby verejne zelene - seceni verejnych travnat'{ch ploch na uzeml mesta Zd'ar 
nad Sazavou, uzavrene v souladu se zakonem c. 134/2016 Sb., o zadavanf verejnych zakazek, ve znenl 
pozdejsfch pi'edpisu a zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu, Vas Z.adam o 
navysenf cen, die cenfku udrZ.by zelene (viz pi'iloha), pro rok 2020 na zaklade mfry inflace 2,8 %, kterou 
stanovil Cesl<Y statlsticky urad pro rok 2019, podle odstavce VII., v'fse uvedene sm 



Zajistenl udrzby verejne zelene- seceni verejnych travnat"Ych ploch a 
dophikov"Ych zahradnickych praci 

pnimerna rocnf mira in/lace v roce 2019 je 2,8% 

Polozkovy rozpocet praci po nav'{seni o inflaci pro rok 2020 (Josef Radek, 

pol. c. pracovni operace 
merna jednotkova cena 

jednotka · (Kc bez DPH} 

1 seceni I. intenzitni ti'ida udriby m2 0,82 

2 secenf II. intenzitnf tffda udrzby m2 1,13 

3 secenllll. intenzitni trrda udrzby m2 1,44 

4 seceni IV. intenzitnf tfida udrzby m2 1,75 

5 
mulcovanf travniho porostu IV. intenzitnf ti'ida 

m2 0,51 
udrtby 

6 chemicke odplevelovanf tnivnlk(J posti'ikem m2 0,41 

7 hnojenl travnlku roztokem chemlckeho hnojiva m2 0,82 

Ve ~d'are nad Sazavou dne 28. 1. 2020 




