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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 pfil 

b) c. 7 mezi mestem a Vojtechem Scherklem, 
ke Smlouve ze dne 5.2.2008 ve zneni jej i 
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 zneni 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 
statistickeho ufadu za rok 2019, tj. 2,8%, ve zneni die pfilo 

d) c. 1 mezi mestem a Josefem Radkem, IC: 60410957, ke smlouve 
na zajisteni udrzby vefejne zelene - seceni vefejnych 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 27.03.2019 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. 
Orientační vyčíslení možných pohybů výdajů spojených s inflačním navýšením smluvních cen: 
a) Pohřebnictví: Rozpočet 2020 pohřebnictví: 4.000 tis. Kč, náklady ze sml. se Santa G, s.r.o. na 

správu pohřebišť bez  stavebních prací a dodávek a ostatních prací za 2019 cca 3.400 tis. Kč – 
z toho 2,8%: 95 tis. Kč  

b) Veřejné osvětlení: rozpočet 2020 VO údržba: 2.500 tis. Kč, náklady ze sml. s Vojtěchem 
Scherklem za 2019 cca 1,900 tis. Kč – z toho 2,8%: 53,2 tis. Kč 

c) Odpady: Celkem rozpočet 2020 na odpady 15.700 tis. Kč, náklady na sml. s AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o. za 2019 cca 11.000 tis. Kč – z toho 2,8%: 308 tis. Kč 

d) Sečení trávy: Rozpočet sečení na 2020: 6.700 tis. Kč, náklady na sml. s Josefem Řádkem za 
2019 cca 6,300 tis. Kč – z toho 2,8%: 176 tis. Kč 

    
Rozpočtové opatření nyní nenavrhujeme. Vývoj rozpočtu budeme v průběhu roku sledovat a 
teprve v případě potvrzené potřeby jeho navýšení bude navrženo konkrétní rozpočtové opatření.    
 
Geneze případu 
• Usn. RM č. 523/2020/OKS z 27.01.2020 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění čištění a zimní 

údržby místních a účelových komunikací a ostatních ploch v majetku města 
Rada města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na zajištění čištění a 
zimní údržby místních a účelových komunikací a ostatních ploch v majetku města uzavřené s Ing. 
Josefem Pitkou,  IČ: 12705161, jehož předmětem je 
navýšení cen dle přílohy č. 1 smlouvy ve výši inflace za rok 2019 tj. o 2,8 %. 

• 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 
0 sprave, provozovani a udrzbe verejnych pohrebist" Zd'ar nad Sazavou 

(dale jen ,dodatek") 
uzavfeny mezi smluvnimi 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: 
Statutarni zastupce: , ACCA, starosta mesta 
Osoba opravnena jednat ve vecech techn ickych: 

dale jen , objednatel" 

a 

2. Santa G., s.r.o. 
sidlem: 
IC: 
DIC: 
Bankovni spojeni: 
Cislo uctu: 
Statutarni zastupce: 

dale jen , zhotovitel " 

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

c1.1 
Ovodni ustanoveni 

Smluvn i strany uzavfely dne 13.12.2017 smlouvu o sprave, provozovam a udrzbe vefejnych 
pohfebist' 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 (pfiloha c. 2 smlouvy). Cesky statisticky urad stanovil miru inflace pro rok 2019 ve 
vysi 2,8 %. Cenik, kterY tvofi nedilnou soucast smlouvy a je uveden v pfiloze c. 2 smlouvy byl 
navysen o 2,8 %. 

c1. 111 
Zaverecna ustanoveni 

1. Ostatni ustanoveni smlouvy timto dodatkem nedotcena zustavaj i nadale v platnosti. 

Dodatek c 2 ke smlouve ,spniva pohi'ebist"', str. 1 



Dodatek č 2  ke smlouvě „správa pohřebišť“, str. 2 
 

2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou přijatým na 
její 36. schůzi konané dne 24.02.2020 pod j.č. usnesení 556/2020/KS. 

 
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž provozovatel obdrží po dvou a 

správce po jednom stejnopisu. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsán na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

 
5. Správce výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy a tohoto dodatku v Registru 

smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v Registru smluv zajistí provozovatel, který 
před zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje správce, které podléhají ochraně osobních 
údajů. 

 
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.  
 

7. Nedílnou součástí dodatku je: 
Příloha č. 2 – Ceník  

 
 
Ve Žďáře nad Sázavou Ve Žďáře nad Sázavou  
dne: ……………………… dne: ………………… 
 
 
Za provozovatele: Za správce: 
 
 
 
    ……………………………………  …………………………………… 
 Ing. Martin Mrkos, ACCA  Petr Gabriel  
 starosta  jednatel 



Sprava, udriba a provozovani vei'ejnych pohi'ebist' mesta Zcfaru nad 
Sazavou 

Cenik ZR sprava hi'bitovu 
Bliisi popis jednotliv}'ch cinnosti v priloze:" Technicka s pecifikace cinnos ti- Sprava, 

prov o zo vani a udr:Zba hi'bito va" 

Nazev nebo obchodni firmil uchazece 

Santi G., $.r.o. - pt'U~mi r<Xnf mira intlaee v roee 2019 je 2,8% 

Poloz kov}' rozpotet cinnosti - Sprava hrbitow po navyseni o inflaci pro rok 2020 

Cena u 
p.t;. Pracovni operace Jednolkll jednolku 

v Ke bez OPH 

1. Spr,va a zajotttni provozu vete,nych pohtebtsf komplellmesic 68187,00 

2 
Ukhd cest. chodniku. zpevnenY.h ploch na pchtebistich. r;ied jejich vstupy a komplet 1 uklid 

14 648,00 v okoli (blite okolf v Udribe spravce specifikovano v pl iloze smlouvy c. 6) vseehploch 

Seeeni trlivy, udrtba zelen6 v¢ hkvidace materialu z UdrZby a seCi .. .. v vsechny plochy 
3 prostor8ch pchfebosr a ur~nych ploch8ch v okoli (blize okoli v udribe 1 sec s dilci 63081.00 

sP<ivce soecdikovano v pliloze smlouyy ¢. 6) Udribou zelen6 

4 Udrtba vsypcve louel<.y (Zelena hora - novY hlbitov) 
kpl UdrZba v 

1 104.00 )8dnom misiCI 

5 Opravy a Udttba mobol.afa pol'iebiSt', O$talnl pr.ice a Udrtba •) malen81 + prace X 

komplellmesic 
6 Udr2ba a llklid jezirek a vodote¢e na ZeteM l'lofe - novj l"o'bkO't mimo ZlJIWli 1444,00 

Obdobi 

7 loVIuclace splati<U z Jlmett (Jamskli a Zelenli hora - novj hibitov) kpV2 roky 2 425,00 

8 Osta~ni provoz a Udriba pohfebti( komplellmesic 33115,00 

9 Sprava prostor v Obfek1U sa smute¢ni sino na Zelene l'lofe - novj hlbttov kornplellmisic 31 842,00 

10 

11 

Nabidkova cena v Kc 216446.00 

Ve Zd'Ue nad Sizavou dne 20.1. 2020 

I 

G s.r.o· 
santa '491/18 
S'lsnr?va d sazavou 
o17.d'ar na 

~E\t3&~~7~~~~~~ 6('17qs 
...................... te~,.~.~~.:::. :: ............................. .. . 

Petr Gabriel, j ed nate I 

pozm\mky: 

") poloika bude nacenina ad hoc: pro uskuteeneni opravy die jejiho charakteru v canich v miste a v ease obvyklych 

pro U¢ely posouzeni zak8zl\y zadavatel uvadi predpoldadanou hodnotu plnenl teto polo!ky za rok 

- ) ceny poloiky - ziloha je sunovena provozovatelem d ie nikladu z minulych let 

Ostatni zde neuvedene sluiby, price a dodavky budou provadeny d ie objednavky, za cany v misti a case obvykl6. 



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

(dale jen ,dodatek") 
uzavfeny mezi smluvnimi 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: 
Statutarni zastupce: , ACCA, starosta mesta 
Osoba opravnena jednat ve vecech technickych: 

dale jen , objednatel" 

a 

2. Vojtech Scherkl, bytem Libusinska c.p.178/20, Zd'ar nad Sazavou 1 
Podnikajici pod obchodnim jmenem Scherkl- SOFI, na zaklade Zivnostenskeho listu 
vydaneho ve Zcfafe nad Sazavou : ZIV /0/92/2989/Ma 
sid lem: 
IC: 
DIC: CZ5507070008 
Bankovni spojeni: 
Cislo uctu: 

dale jen , zhotovitel " 

c1.1 
Ovodni ustanoveni 

Smluvni strany uzavfely dne 5. 2. 2008 smlouvu, jej imz pfedmetem je celorocni udrzba vefejneho 
osvetleni v uzemnim obvodu mesta Zcfaru nad Sazavou, nasledne uzavfely 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. II 
Zmena smlouvy 

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

Dodatek c. 7 ke smlouve ,udrzba VO", str. 1 



Dodatek č. 7  ke smlouvě „údržba VO“, str. 2 
 

 

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 
 
2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou přijatým na 

její 36. schůzi konané dne 24. 2. 2020 pod j.č. usnesení 556/2020/KS. 
 
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 

1 vyhotovení. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsán na základě jejich pravé          

a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 
5. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy a tohoto dodatku v Registru 

smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel, který před 
zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají ochraně osobních údajů. 

 
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran             

a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
 

7. Nedílnou součástí dodatku je: 
Příloha č. 1 – Ceník služeb a mechanizací 

 
 
Ve Žďáře nad Sázavou Ve Žďáře nad Sázavou  
 
dne: ……………………… dne: ……………………. 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
    ……………………………………  …………………………………… 
 Ing. Martin Mrkos, ACCA  Vojtěch Scherkl  
 starosta 



Cenlk sluzeb a mechanizacl 

v Kc bez DPH 
provoz centra ly 61-J 

prace specialnfho vozidla 599-J 

prace delnfka 284-1 

kilometr osobnf automobil 15-J 

kilometr specialnf vozidlo 22-1 

vytycovanl kabelu 1 hledanf poruch 396-1 

SSZ opravy a revize 339-J 

. . . . -
.. 
I 

Fl 

1 
3 
8 



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 

uzavfene rnezi 

1. Mesto Zd'ar oad Sazavou 
Sidlem: Zizkova 227/1, 591 01 Zd'lir nad Sazavou 
JCO: 00295841 
DIC: CZ00295841 
Bankovnf c nnu•ni 

Cislo uctu: 
Statutarni LQ;)I.UIJ\;•v. 

Osoba oor:avnena 

2. AVE CZ odpadove hospodafstvi s.r.o. 
Sidlem: Prazska 1321/38a, 102 00 Praha 
Provozovna: Jihlavska 2208/22, Zd'ar nad Saz.avou I, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
lCO: 49356089 
me: cz 49356089 
Bankovni 
Cislo uctu: 
Statutarni 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 uzavre1y 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 ry~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 %. 

Dodatek ~ 12. ke smlouv6 ,o nakladant s odpadem", str. I 



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. 

Dodatek c 12. ke smlouve ,o nakh\dani s odpadem", str. 3 



Dodatek c. 1 ke smlouve 
na zajisteni udriby verejne zelene - seceni verejnych travnatych ploch na uzemi mesta Zd'ar 

nad Sazavou 
(dale jen ,dodatek") 

uzavi'eny mezi smluvnimi 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: 
Statutarni zastupce: , ACCA, starosta mesta 
Osoba opravnena jednat ve vecech technickych: 

dale jen , objednatel" 

a 

2. Radek Josef 
sid lem: 
IC: 

Ostrov nad Oslavou 305, 594 45 Ostrov nad Oslavou 
60410957 

DIC: 
Bankovni spojeni: 

-zastupce: 

dale jen , zhotovitel " 

CZ71 07244 782 w..... 
c1.1 

Ovodni ustanoveni 

Smluvni strany uzavi'ely dne 27.03.2019 smlouvu na zajisteni udrzby vei'ejne zelene- seceni 
vei'ejnych travnacych ploch na uzemi mesta Zcfar nad Sazavou 

(dale jen ,smlouva"). 

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 urad stanovil miru inflace pro rok 
2019 ve vysi 2,8 %. Cenik praci, kterY tvoi'i nedilnou soucast smlouvy a je uveden v pi'iloze c. 1 
smlouvy byl navysen o 2,8 %. 

c1. 111 
Zaverecna ustanoveni 

1. Ostatni ustanoveni smlouvy timto dodatkem nedotcena zustavaji nadale v platnosti. 
Doda.tek c 1 ke smlouve ,seceni", str. 1 



Dodatek č 1  ke smlouvě „sečení“, str. 2 
 

 
2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou přijatým na 

její 36. schůzi konané dne 24.02.2020 pod j.č. usnesení 556/2020/KS. 
 
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, každé s platností originálu, z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsán na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

 
5. Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy a tohoto dodatku v Registru 

smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel, který před 
zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které podléhají ochraně osobních údajů. 

 
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.  
 

7. Nedílnou součástí dodatku je: 
Příloha č. 1 – Ceník prací 

 
 
Ve Žďáře nad Sázavou Ve Žďáře nad Sázavou  
dne: ……………………… dne: ………………… 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
    ……………………………………  …………………………………… 
 Ing. Martin Mrkos, ACCA  Josef Řádek  
 starosta   



Priloha c. 1 

Cenik udriby zelene 

koeficient inflace 2019: 1 ,U:li:S 

orientacni Pfedpokladany Merna Jednotkova 
po l. vYMERA pocet jednotka cena 
c. (ha) seci (rok) (Kc bez DPH) 

Seceni ploch vcetne pi'ipravy travnate plochy pi'ed secenim, 
shrabcimi, uklidu, nalozeni, odvozu a 
likvidace/vyuziti/skladkovan i biomasy, oboustranneho 
obseceni obrubniku, obseceni pi'ekazek v plose, ... Za 
podminek die smlouvy, z toho: 

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

Muicovani travniho porostu s ponechanim biomasy na 
miste, za podminek die smiouvy, z toho: 

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

Chemicke odpieveieni travniku posti'ikem, v koncentraci a 
zpusobem die pi'edpisu yYrobce posti'iku 

6 vcetne iikvidace a odvozu veskerYch takto vznikiych odpadu m2 0,41 

Hnojeni travniku roztokem chemickeho hnojiva v koncentraci 
a zpusobem die pi'edpisu yYrobce hnojiva 

7 vcetne iikvidace a odvozu veskerYch takto vznikiych odpadu m2 0,82 
120 

Pozn.: 
V cene jednotiivych poiozek je zahrnuto i dodani materiaiu a vyrobku a siuzeb s poti'ebnym ztratnym, dopravou, manipuiaci, skiadovanim, 
Prace jsou oceneny pro travnate piochy bez ohiedu na konfiguraci terenu. 

Modeiove mnoistvi siouzi pro vyhodnoceni vei'ejne zakazky, nejedna se o pi'esnou specifikaci yYmer pro udribu pro konkretni rok, ktera 
bude stanovovana podminek smiouvy o diio, tj . pi'edevsim die poti'eb mesta, ramcoveho harmonogramu pro dany rok, kiimatickych a 
agrotechnickych podminek. 




