
SMLOUVA O DÍLO
č. 933/2014/001/045

Likvidace dvou černých skládek na LS Litoměřice

I.
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: I , ředitelem Krajského 
ředitelství Teplice 
ve věcech technických jedná:

 hlavní technický pracovník pro stavební činnost KR Teplice, 
č. tel.: ; e-mail: 

, zástupce lesního správce LS Litoměřice, 
č. tel.: , e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 
(dále jen „objednatel44)

a

KERMEN LOBRI s.r.o.
IČO: 24152951 
DIČ: CZ24152951
sídlo: M. Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice 
ve věcech technických jedná: 
č. telefonu:  e-mail: 
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Likvidace dvou černých skládek na LS Litoměřice, evidenční číslo zakázky 
933/2014/001/045 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými 
normami, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- Likvidaci černých skládek na pozemcích a v množství daném nabídkovým listem, který 
je přílohou této smlouvy

Cena těchto plnění je zahnuta v ceně za dílo dle č. IV. odst. 1 této smlouvy.
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3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zapiat^ 
smluvenou cenu způsobem stanoveným nabídkovým listem.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací 
je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou místa plnění díla a že ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, 
jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 18.2.2019.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. 3.2019. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo 
k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. 
O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 62.440,- Kč bez 
DPH, slovy šedesátdvatisícčtyřistačtyřicetkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle 
příslušného právního předpisu.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je dána Nabídkovým listem, který je přílohou této smlouvy a zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

2. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy.
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y.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně 
vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli.

2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně.

4. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litoměřice, 
Masarykova 665/31, Litoměřice, 412 01.

VI.
Provádění prací

1. Bude-li při provádění prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto 
vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato 
vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 
víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 
vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako 
by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 
identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, 
zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit 
zhotovitele písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací 
dokumentací a v ceně dle nabídkového listu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom 
rozsahu prací, které mají být provedeny.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu 
díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a 
ochranu zdraví všech osob. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích 
právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství.

5. Zhotovitel je povinen při práci na předmětných pozemcích a v jejich okolí zachovat pořádek a 
čistotu. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

6. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

7. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

8. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu, který bude o 
předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených 
prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách kjejich odstranění, 
případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, 
zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků 
objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, 
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele 
v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.
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IX.
Z á r u k a a uplatnění práv z odpovědnosti z a vady

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Vadu je 
zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li 
objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout 
(vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od 
jeho uplatnění.

2. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 1, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen, odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady 
zhotovitele.

X.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní 
pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení 
s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se 
jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením 
díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny 
prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle č. IV. ve 
spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý případ, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti 
řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
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zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.
Odstoupení o d smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
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Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem na-plnění tohoto článku, 
tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která 
je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. S oučástí této smlouvy j e příloha - Nabídkový list.

V dne: fc -1. %Q V Teplicích, dne: 2 5 "02-2013

Ředitel Krajského ředitelství Teplice 
Lesy České republiky, s.p.

Smlouva o dílo č. 933/2014/001/045
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Likvidace dvou černých skládek na LS Litoměřice
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NABÍDKOVÝ list

1. Veřejná zakázka
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÁ V RÁMCI MALÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU - LIKVIDACE 

"ČERNÝCH" SKLÁDEK VZNIKLÝCH NA POZEMCÍCH SPRAVOVANÝCH LČR, S.P., KŘ TEPLICE

Název dílčí veřejné zakázky Likvidace dvou černých skládek na LS Litoměřice

2. Identifikační údaje dodavatele

Název KERMEN LOBRI s.r.o.
Sídlo M. Kršňákové 135.403 17 Chabařovice
Teldfax

E-mailová adresa dodavatele pro 
elektronickou komunikaci 
zadavatele s dodavatelem

IČO 24152951
DIČ CZ24152951
Spisová značka v obchodním 
rejstříku Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31024
Osoba oprávněná zastupovat 
dodavatele

Osoba odpovědná za realizaci

TelVfax

E-mail

3. Specifikace plnění

Skládka Katastrální území Druh odpadu Množství
[m3]

Celková plocha
[m2]

Termín
likvidace

1 Chrášť any u Dřemčic p.p.č.
375 objemný odpad 4 100 31.03.2019

2 Strádonice u Pátku p.p.č. 
1697/1

směsný komunální 
odpad 90 400 31.032019

4, Poznámka

Lesy České Republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, 1Č: 42196451, DIČ: CZ42196451,
Lesy České Republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0 001) a 
certifikátu C-o~C.

; V ,4- ■

Siaini podnik Lůsy České republiky. s.p.. zachovává nulovou toleranci kjpkénsukoli nelegálnímu jednaní a dodržuje maximální irnnsparenínos h legalitu n fdiku. Součásti firemní kultury 
sta tři i no nocí niku Les y Česká republi + y, s.p. je Cil n; i na i uvn pila i; ce progr/-. ;v; (ví 2 '.vwvv.le.sycr.cv ). Cerý s i?; no v i vás a tíy a p re ví o i a jedná n í z ain es tnan cu či jiných os o Ij jednajíc ich z ;á 

5 ía ;n i podnik Lesy Ceske ; epiíbUky, s.p. (dále jen ani es tnnn-vc' i. Každý ?.rr; es tnane c rn é p ovin ras t :;p nám it ja kékuii pociezreié či n e legální ;edn an í. V jakém kol i o říp a do, kdy je 
jednán; zaměstnance y i cm po n; a Com ins! compííance progí rn em, i) o lze jo považovat ;:n jednání v rámci nebo v zájmu s tálního podniku Lesy Česká republiky, s..p. Takové jednání ja 
rnoz.ně oznámil, 3 !o 1 anonym ně způsoby uvoceriýnC na mebových stránkách

PEFC

mailto:oi33@lesycr.cz
mailto:info@kermenlobri.cz
mailto:info@kermenlobri.cz


Dr,Vrc:ní' řh; 2r7-:' > TspUT isí. Tíjr 353153 ; ví ít. -'--•20 17538708, oi33@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

5. Nabídková cena za zakázku celkem včetně dopravy (Kč bez DPH)

62.440,-Kč

Datum a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:

15.1.2019 j*

Lesy České Republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
spisová značka ÁXIf 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IC; 42198451, DiC: CZ42196451,
Lesy České Republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a 
certifikátu C-o-C.

i t- -. -■■■. - -.V- ;3, •

Statni podnik Lesy Coske republiky, b.p.. zachovává nulovou lOleríHnci k jakémukoli n el e:gáln trn u jednáni a dodržuje maximální transparentnost, legalita ;.t etiku. Součástí firemní kultury 
stolního podniku Lesy České repuDiiky, s .p. je Crhu i n ni oornníi in;cs prou rum (viz tvvvvoiesycr.cy'). který stanoví zás aoy a pra vidi a jednán: dsnnés tnancu i: i jiných osob jednej mích 7 a 
sialni podnik Losy České republiky s .p. (ctále jen ..z nm os Ure ne--:/' u Každý aro e.s ínane c má povinnost cenám ;t j a koke li podezřelé či n elegáin i j ednán í. V jakémkoli phproce, i;ciy m 
jednaní 2 ar;; es tria oce y rozpon.- s Cnmiraí com pl; řince progre rr; ern , nelze jo považovat 20 jednání v rámo: n ebo v zájmu s tátn ího počin i ku Lesy Css ko republiky, ■ .p.. To kove jednán í j e 
Oioané oznámit, a to i anonymně způsoby Uvedenými na webových stránkách

CSFC"

mailto:oi33@lesycr.cz
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KERMEN LOBRI s.r.o. 
M. Kršňákové 135
403 17 Chabařovice

■LO BRI
IČ: 24152951 
DIČ: CZ24152951 

Nabídka č.: 19NA00035
Datum zápisu: 12.02.2019
Plátno do:

NABÍDKA č.
Odběratel: IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p. 
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové

Tel.:

Konečný příjemce:

Likvidace dvou černých skládek na LS Litoměřice

Označeni dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Černá skládka Chrášťany u Dřemčic: 

úklid skládky (3 pracovnici) 24 hod 220,00 5 280,00 21% 1 108,80 6388,80

uložení odpadu na skládku 4 t 1 548,00 6192,00 21% 1 300,32 7492,32

doprava na skládku 80 km 10,00 800,00 21% 168,00 968,00
Černá skládka Strádonice u Pátku: 

úklid skládky (4 pracovníci) 64 hod 250,00 16 000,00 21% 3 360,00 19 360,00

uloženi odpadu na skládku 16 1 548,00 24 768,00 21% 5201,28 29969,28

doprava na skládku (4x) 376 km 25,00 9400,00 21% 1 974,00 11 374,00

Součet položek
Zaokrouhleni
CELKEM K ÚHRADĚ

62 440,00 13112,40 75 552,40
0,60

75 553,00

Vys

Ekonomický a informační systém POHODA

mailto:info@kermenlobri.cz
http://www.kermenlobri.cz



