
DODATEK č. 7
ke Smlouvě o dílo č. N/06/15/11 ze dne 12. 9. 2011

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
IČO: 002 34516
DIČ: CZ 002 34516
zastoupen: Ing. Danem Jiránkem, primátorem města

(dále jen „Objednatel")

a

1.2. Zhotovitel: AVE Kladno s.r.o.
se sídlem: Dubská 793, Dubí, 272 03 Kladno
IČO: 250 85 221
DIČ: CZ 250 85 221
zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl.

48250
zastoupen: Ing. Šárka Bukovská, jednatel

Ing. Radek Kruml, jednatel

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany" a každý samostatně jako „smluvní
strana")

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2011 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek
Zhotovitele vykonávat pro Objednatele tyto služby: svoz a likvidace směsného komunálního
odpadu z (na) území města Kladna, včetně úklidu stanovišť odpadových nádob, svoz a

likvidace ostatních odpadů z (na) území města Kladna (separovaných složek komunálního
odpadu, velkoobjemových odpadů, nebezpečných odpadů, odpadů z odpadkových košů),
včetně úklidu stanovišť odpadových nádob, provoz separačních dvorů, likvidace černých
skládek, letní a zimní údržba komunikací, úklid uhynulých zvířat z komunikací, úklid zastávek
MHD, provoz veřejných WC, a tomu odpovídající Závazek Objednatele hradit za to Zhotoviteli
sjednanou cenu, to vše ve znění uzavřených dodatků č. 1-6 (dále jen „Smlouva").

2.2. Za účelem řádného zajištění zimní údržby a zvýšení její efektivity tímto Smluvní strany
uzavírají Dodatek č. 7 upravující jejich vzájemná práva a povinnosti (dále jen „Dodatek").
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PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Předmětem tohoto Dodatku je závazek Zhotovitele, že při spadu sněhu vyšším než 10 cm 
v průběhu 12 h bude pro zajištění dílčích činností v rámci zimní údržby komunikací využívat 
třetí osoby (subdodavatele) a za tímto účelem snimi vždy nejpozději do 31. 10. písemně 
uzavře subdodavatelské smlouvy, které bude po období provádění zimní údržby udržovat 
v platnosti.

3.2. Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá dle Smlouvy prostřednictvím 
subdodavatelů ve stejném rozsahu, jako by taková plnění poskytoval sám.

3.3. Objednatelem se v souvislosti se zajištěním subdodávek zavazuje hradit Zhotovitele v období 
od 1. listopadu do 31. března paušální částku za pohotovost subdodavatelů ve výši dle Ceníku 
jednotkových cen pro část „Zajištění čistoty komunikací". Objednatel je oprávněn kdykoli 
během období zimní údržby podmínit uhrazení částky za pohotovost subdodavatelů 
předložením platných subdodavatelských smluv ze strany Zhotovitele.

3.4. Tímto Dodatkem se ruší Ceník jednotkových cen pro část „Zajištění čistoty komunikací", jenž 
tvoří přílohu č. 5 Smlouvy, a nahrazuje se v plném rozsahu Ceníkem jednotkových cen pro 
část „Zajištění čistoty komunikací" ve znění dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

3.5. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy Smluvní strany tímto Dodatkem neupravují 
a prohlašují, že Smlouvaje platná a účinná.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

4.1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4.2. V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane neplatným, neúčinným, či 
jinak obsoletním zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku účinná a v platnosti. Smluvní 
strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné, či jinak obsoletní ustanovení tohoto Dodatku 
ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu 
ustanovení původního.

4.3. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy ostatních 
smluvních stran, a že uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být nezbytná pro 
realizaci transakcí upravených tímto Dodatkem. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na 
taková právní jednání, která přispějí či mají přispět k dosažení účelu tohoto Dodatku a 
Smlouvy.

4.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech shodných vyhotoveních v českém jazyce, každé s platností 
originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení Dodatku.

4.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, sjeho obsahem souhlasí, uzavírajíjej ze své
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vážné a svobodné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojuji
zástupa Smluvních stran své podpisy.

Příloha č. 1: Ceník jednotkových cen pro část „Zajištění čistoty komunikací"

V dne .2019 V

AVE Kladno s.r.o. Statutární město Kl

Ing. Radek Kruml UížSa
jednatel AVE Kladno s,r,o

272 83 Kladno - Cucl

Ing.
jednatelka
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4)b) Ceník jednotkových cen pro část " Zajištění čistoty komunikaci" - Příloha č. 5 
Statutární město Kladno

Platný od 1.11.2019
I /jiiUtťJii tglníajjmnj jfdťžbv

Č.pol. Název činnosti Tech.jcd. Počet tcch. jed.
Měrná cena

bez DPH
Sazba
DPH

Celková cena
bez DPH DPH

Celková cena s
DPH

lOIa

cena; Pasyp a pluh ování komunikací inertním ucha chemickým materiálem se km 17 024 135,00 21 2 298 240.00 482 630,40 2 780 870,40
xkrápčnira (typ vozidla Multicar)

obsah. výkon posypu (bez přejezdů), visí,posyp,maisfiálu jjsho dovozu

lOlb

cena; PwvpápluliBvtó kumutiikaci inertním materiálem km 0 4 500,00 21 OáH) 0.00 0,00
(v£ pohotovosti)

pbsaJi; výkon posypu [bez přajeztlú), včetpowp mateřiilu a. jeho dovozu

102

cena: Posyp o pliiliovánt vozovek chemickým materiálem se zkrápěním km 14 500 310.00 21 4 495 000,00 943 950,00 5 438 9503)0
(typ vozidla LIAZ, IVECO^Id)

obsah: výkon posypu (bez přejezdů), včet posyp materiálu a jeho dovozu

103

cena; Kontrolní jízdy osobním automobilem km 7500 9,10 21 68 250.00 14332,50 82 582,50
obsah kontrolní jzdv osobním automobilem

10-1

cena: Kontrolní jódy syguifem (typ vozidla MitiiScar) km 2 550 22,50 21 57 375,00 12 048.75 69 423,75
obsah: kontr. jízdy a přejezdy sypačl bez výkonu posypu a prohmu

105

cena: Kontrolní jódy sypačem (typ vozidla LIAZ, IVECOj-std) km 2550 55.00 21 140 250,00 » 45240 169 702^0
obsah: ktwi.tr. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohmu

106

cena: Odstraňováni sněhu před sazenou rad lid (typ vozidla LIAZ. IVECO—atdí km 2000 105 JM 21 210 000,00 44 100.00 254 1004W
obsah: výkon prohmováni (bez přejezdů)

107

ČOlfl: b <i0O 7no.oo :i 420 OOODQ 88 2003)0 508 2963)0
obsah: výkon prohmu včetně přejezdů

108

cena: Bjapcfemká služba h 3984 250DO 21 996 000.00 209 160,00 I 205 160DO
obsah: rozsah hodin upřesni OPZS

108

cena: Itispecerská služba - domácí b 3254 150.00 21 489 600,00 102 8164)0 592 4)63*1
obsah. rozsah hodin upřesní OPZS

100

cena: fa 250 600D0 21 150 000.00 31 5004)0 181 500,00
obsah výkon nakladače

U0
cena: b 7248 1354XJ 21 978 4803)0 205 480JIA [ 183 96030
obsah včetně obsluhy

lil
cena: Fobúiuuttst traktem s radHčkoa dniua b 3 600 15310 21 54 000,00 11340,00 *5 3403)0
obsah: včetně obsluhy

142

cena: OrjjíaiÉtařni příprava b 100 350DO 21 35 000.00 7350,00 42 3504X1
obsah: kontrola připraveností techniky na ZIJ

5.koleni přacovniků k OPZS 1

113
cena: řmiMli jinde onnhmuti Injcti yntvj » nimm/k,) h 100 2653)0 21 26 500.00 5 5654)0 32 065DO
obsah; připadne další iinnnsíi v ZU odsouhlasené dispečerem

IH
.cena: Čištěni komunikací metením strojně samosběrem - chodníkovým m2 3500 000 0,95 21 3325 000.00 698 250,00 4 023 250,00
obsah: příprava stroje na pracov išti k zametaní, naplněni a doplň vodou 

zametáni se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčeni 

vysypání obsahu nádrže 

drobná oprava

příprava stroje k odjezdu z pracoviště 

obsahuje dopravu na skládku a popi. za skládkování

115

cena: ČiStíní komunikací metením strojně samos bérem m2 5 500 000 UO 21 6600 000.00 ] 386 000,00 7 986 009,00
obsah příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň vodou 

zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčeni 

vysypáni obsahu nádrže 

drobná oprava

příprava stroje k odjezdu z pracoviště

obsahuje dopravu na skládku a popi za skládkování

116

cena: 1 1 1 m2 80 000 1.00 2í 80 0003)0 16 8003)0 96 800,00
obsah dodávka technologické vodv

plněni a doplňování nádrže kropičky vodou, včetně nákladů na vodu

afiprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí

myti vozov-ky tlakovou vodou

připadne odkopáni silnější vrstvy bláta

příprava stroje k. odjezdu z pracoviště, uklizeni naradí

117

Pravuta údržba veřejných WC

4)b) Ceník jednotkových cen pro část " Zajištění čistoty komunikaci" - Příloha č. 5
Statutární město Kladno
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I /jiiUtťJii tglníajjmnj jfdťžbv

Měrná cena Sazba Celková cena Celková cena s

Č.pol. Název činnosti Tech.jcd. Počet tcch. jed. bez DPH DPH bez DPH DPH DPH
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cena. Provoz a údržba \t rej něho stacionárního WC' loi 1 576000,00 21 576 000,00 120 960,00 69o 960,110
obsah celoroční provozováni l ks WC(dámské i pánské),

\C energii .vodného a stočného

cena. Provoz a údržba mobilních ekologických veřejný ch WC ks 6 99 000.00 21 594 000,00 124 740.00 718 740.00
obsah celoroční provozováni 6 ks mobilních ekologických veřejných WC

MB

cena Odpadkový koš - 5(Hlt obsluha 156 000 13,40 21 2 090 400,00 438 9844)0 2 529 384.00
obsah bez nájmu odpadkového koše

svoz a odstraň čni odpadu k č 20 03 01.vč poplatku a skládkování

119

cena Úklid a odstraněni odpadu v okolí lOm od odpad.ltoše ks 150 13,40 21 2 010,00 422.10 2 432,10
obsah: úklid a odstranění odpadu v okolí 1 Om od odpad koše 

doplňovaní sáčků na psi exkrementy

120

Ruční úklid zastávek MM) ks 206

cena Rubli úklid txitúvck MHUi ks 52 13 420,00 21 697840,00 146 546,40 844 386,40
cena. Ruční úklid zastávrk MHD - !a týdně ks « 2 6854)0 21 120 825,00 25 37305 146 198X5
cena. Rubu úklidxatuívekMHD - lín 14dul ks 51 1 342.50 21 68 467.50 14 378,18 82 845,68
cena Rufm úklid muhek MHU - Ix mfciřirf u. 5* 670.00 21 38 860,00 5 160 JO 47 020,60
obsah dle přílohy - seznam uklízených zastávek

Sibiř odpadků a naložení na dopravní prostředek 

odvoz odpadků a uložení na skládku

121

cena m2 550 000 ljfl 21 9901)00J0 207 900,00 1 m 900,00
obsah tučni úklid uvedených městských částí 

odvoz odpadků a uloženi na skládku

122

obsah

Blokuj úklid mfankýd. řiMi

dle phlohy - seznam úklidový ch obvodů

cena HilM koulm^ni .(w.ri -J.M tnrf.bri rýmřoy briukofe.vt»djlrmdpKlu in 1200 295,00 21 354 000,00 74 340JO 428 340,00
cena. čatéai kunxlmrfui .pturi - ulož tneť- brz » jmžnj bíhJiotř.vtodilr.odpudu ks 1 R00 1035.00 21 1 563 IKK) JO 391 230,00 2 254 230.00
cena výmíu. boh.ko4r.irž.(lodávky k.ú ks 150 745,00 21 111 7SOJO 23 467.50 135 217J0
«na •mnoibír ,raňd- <b<*)niovv,,řJod*vL. ,od, . oditrotlM adpxdu b 1920 1130M 21 2 361 60OJ0 495 936JO 2 557S36J0
tam: í.moibét it uvki - xrlký.^dudívkjr vod, m odvt/Woi odpadu h 1 630 2 210.00 2' 3712 600JO 779 655J0 4 492 45SJ0
cena .«ho.l„sirkž ..mdlo - nákladní vmúllo 2 - Umu ú M0 J504JQ » 336 000.00 70 560JO 406 560.00

kropici vozidlo - velké.vč.dodávkv vody h 720 1 880JG 21 777 6110.00 I63 296J0 940 896J0
cena. rožní úklid - ilžliúk 1* 8 640 14-UKI 21 I 244 160,00 261 27JJ0 I 505 433J0

123

OCTU Dopravní máčeni pro prováděni blokového čištěni ks 1 JOooo 125 JO >1 162 580,00 34 125JO 196 625.00
obsah: pronájem dopravního značeni po dobu prováděni blok.čišt&ii 

doba pronájmu duben - září

označeni pracoviště dopravním značením (5xtýdně - 25ks dopravní značek) 

zrušení dopravního značeni s naložením značek (5xtýdně - 25ks dopr.značek) 

na dopr. prostředek

124

cena Rounntňu a odvoz zásobníků na posypový materiál 161 ssojo 21 *3 350J0 19 609JO 112 959 J0
obsah: dle přílohy - seznam rozmístěni zásobníků v období 1 11 -313, 

vč uskladnění v období 14 - 31 10 

bez dodávky posypového materiálu

125

cena. t 80 1990JO 21 239 21*0 JO 50 232J0 ZS9 4J2J0
obsah: do voz, skladování a doplňování posyp materiálu

126

V (milí dobí /nržiílrnr -fUtíni n. dm ks 30 295,00 21 8 850.00 1 S58JSQ 10-05 JO
obsah: označení pracoviště dopravním značením 

naplnění a doplňováni kropičky vodou

Dríprava pomocného nářadí, rozvinuti hadice 

ruční čištění vpustí .čištění okolí vpustí a propláchnuti 

vpustí tlakovou vodou

očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu 

z pracoviště

zrušeni dopravního značení

127

Vpuste silně znečištěně - čiilěni strojní ks 40 2 950,00 21 116 000J0 24 750JO 142 750JO
obsah: označení pracoviště dopravním značením

jříprava fekálního vozu a pomocného nářadí

vysáti nečistot savicí fekálního vozu

ruční čištěni okolí vpustí

očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu

z pracoviště

zrušeni dopravního značeni

128

cena Rolou Joduj úlnř nužStŽM - ÍUténi rnfni ks 50 1 035,00 21 51 750,00 10 567JO 62 6I7J0
obsah: označení pracoviště dopravním značením 

naplněni a doplňováni kropičky vodou 

)řiprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice 

ruční Čištění revizních šachet, Čištění okolí šachet a 

propláchnutí tlakovou vodou 

očištěni nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu 

pracoviště

zrušení dopravního značeni

129

cena. Provoz a údržba \trejněho stacionárního WC' loi 1 576000,00 21 576 000,00 120 960,00 69o 960,110
obsah celoroční provozováni l ks WC(dámské i pánské),

\C energii.vodného a stočného
cena. Provoz a údržba mobilních ekologických veřejných WC ks 6 99 000.00 21 594 000,00 124 740.00 718 740.00
obsah celoroční provozováni 6 ks mobilních ekologických veřejných WC

MB

cena Odpadkový koš - 5(Hlt obsluha 156 000 13,40 21 2 090 400,00 438 9844)0 2 529 384.00
obsah bez nájmu odpadkového koše

svoz a odstraňčni odpadu k č 20 03 01.vč poplatkua skládkování
119

cena Úklid a odstraněni odpadu v okolí lOm od odpad.ltoše ks 150 13,40 21 2 010,00 422.10 2 432,10
obsah: úklid a odstranění odpadu v okolí 1 Om od odpad koše

doplňovaní sáčků na psi exkrementy
120

Ruční úklid zastávekMM) ks 206
cena Rubli úklid txitúvckMHUi ks 52 13 420,00 21 697840,00 146 546,40 844 386,40
cena. Ruční úklid zastávrk MHD - !a týdně ks « 2 6854)0 21 120 825,00 25 37305 146 198X5
cena. Rubu úklidxatuívekMHD - lín 14dul ks 51 1 342.50 21 68 467.50 14 378,18 82 845,68
cena Rufm úklidmuhekMHU - Ix mfciřirf u. 5* 670.00 21 38 860,00 5 160JO 47 020,60
obsah dle přílohy - seznam uklízených zastávek

Sibiř odpadků a naložení na dopravní prostředek
odvoz odpadků a uložení na skládku

121

cena m2 550 000 ljfl 21 9901)00J0 207 900,00 1m 900,00
obsah tučni úklid uvedených městských částí

odvoz odpadků a uloženi na skládku
122

Blokuj úklid mfankýd. řiMi
obsah dle phlohy - seznam úklidový ch obvodů
cena HilM koulm^ni .(w.ri -J.M tnrf.bri rýmřoy briukofe.vt»djlrmdpKlu in 1200 295,00 21 354 000,00 74 340JO 428 340,00
cena. čatéai kunxlmrfui .pturi - ulož tneť- brz »jmžnj bíhJiotř.vtodilr.odpudu ks 1 R00 1035.00 21 1 563 IKK)JO 391 230,00 2 254 230.00
cena výmíu. boh.ko4r.irž.(lodávky k.ú ks 150 745,00 21 111 7SOJO 23 467.50 135 217J0
«na •mnoibír ,raňd- <b<*)niovv,,řJod*vL. ,od, . oditrotlM adpxdu b 1920 1130M 21 2 361 60OJ0 495 936JO 2 557S36J0
tam: í.moibét it uvki - xrlký.^dudívkjr vod, modvt/Woi odpadu h 1 630 2 210.00 2' 3712 600JO 779 655J0 4 492 45SJ0
cena .«ho.l„sirkž ..mdlo - nákladní vmúllo 2 -Umu ú M0 J504JQ » 336 000.00 70 560JO 406 560.00

kropici vozidlo - velké.vč.dodávkv vody h 720 1 880JG 21 777 6110.00 I63 296J0 940 896J0
cena. rožní úklid - ilžliúk 1* 8 640 14-UKI 21 I 244 160,00 261 27JJ0 I 505 433J0

123

OCTU Dopravnímáčeni pro prováděni blokového čištěni ks 1 JOooo 125JO >1 162 580,00 34 125JO 196 625.00
obsah: pronájem dopravního značeni po dobu prováděni blok.čišt&ii

doba pronájmu duben - září
označeni pracoviště dopravním značením (5xtýdně - 25ks dopravní značek)
zrušení dopravního značeni s naložením značek (5xtýdně - 25ks dopr.značek)
na dopr. prostředek

124

cena Rounntňu a odvoz zásobníků na posypový materiál 161 ssojo 21 *3 350J0 19 609JO 112 959J0
obsah: dle přílohy - seznam rozmístěni zásobníků v období 1 11 -313,

vč uskladnění v období 14 - 31 10

bez dodávky posypového materiálu
125

cena. t 80 1990JO 21 239 21*0JO 50 232J0 ZS9 4J2J0
obsah: dovoz,skladování a doplňování posyp materiálu

126

V(milí dobí /nržiílrnr -fUtíni n.dm ks 30 295,00 21 8 850.00 1 S58JSQ 10-05JO
obsah: označení pracoviště dopravním značením

naplnění a doplňováni kropičky vodou
Dríprava pomocného nářadí, rozvinuti hadice
ruční čištění vpustí.čištění okolí vpustí a propláchnuti
vpustí tlakovou vodou
očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu
z pracoviště
zrušeni dopravního značení

127

Vpuste silně znečištěně - čiilěni strojní ks 40 2 950,00 21 116 000J0 24 750JO 142 750JO
obsah: označení pracoviště dopravním značením

jříprava fekálního vozu a pomocného nářadí
vysáti nečistot savicí fekálního vozu
ruční čištěni okolí vpustí
očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu
z pracoviště
zrušeni dopravního značeni

128

cena Rolou Joduj úlnř nužStŽM - ÍUténi rnfni ks 50 1 035,00 21 51 750,00 10 567JO 62 6I7J0
obsah: označení pracoviště dopravním značením

naplněni a doplňováni kropičky vodou
)řiprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice
ruční Čištění revizních šachet, Čištění okolí šachet a
propláchnutí tlakovou vodou
očištěni nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu
pracoviště

zrušení dopravního značeni
129



titíiw: Revírní Sflcfalv silnémfítllfné • Hilíni 5lrojní ks 30 1250,00 21 37 500,00 7 875,00 45 375,001
obsaK: OřitAčani pracoviště dopravním značením

naptňěpi a doplňování kropičky vodou
otevřeni poklopu, pročištěni a propláchnuti vstupu
do revizní šachty tlakovou vodou
sestup do revizní šachty, pročištěni tlakovou vodou
spoj kanalizaci ke vpusti
uzavřeni revizní šachty, očištění okolí
očištěni nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu
z pracoviště
zrušení dopravního značení

130

COUL Koseni travních porostů strojně ml 150 000 035 21 127 500.00 26775,00 154 275,00
obsah: označeni pracovištědopravním značením

obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích
prvků (kamenů, drátů a p )

příprava sekačky na pracovišti, kontrola
bezpečnostních prvků
sečení travního porostu
provozní údržba
drobná oprava
zrušení dopravního značení

131

CCIUL Kosení travních porostu strojně pod jvodldly m2 15 00b 1^0 ii 24 0003W 5 040,00 29 040,00
obsah. označení pracoviště dopravním značením

obhlídka sekaného prostoru, odstraněni nežádoucích
prvků (kamenů, drátů ap )
příprava sekačky na pracovišti, kontrola
bezpečnostních prvků
sečení travního porostu
provozní údržba
drobná oprava
zrušení dopravního značení

132
econ. K™l travních pura.tú rafná hřívámmy hilem přdttích ml 2500 4.20 21 10 50D3M) 12053*1 lí 7053*1
obsah: označení pracoviště dopravním značením

obhlídka sekaného prostoru, odstraněni nežádoucích
prvků (kamenů, drátu a p.)
příprava kfovinorezu - doplnění oleje a PHM
provozní údržba - kontrola prae nástroje, doplněni
PHM
drobná oprava
zrušeni dopravního značení

133

uícirauiponcnjcu [imrit caemiruvmi prruirpuKV prutt mstu plevele ml 10000 lc» 21 14 0004)0 2 9404K) 16 9404)0
oíjsah: označeni pracoviště dopravním značením

napuštěni vody do nádrže postřikovače
příprava postřikovačena pracovišti
postřik travního porostu
příprava k odjezdu z pracoviště
zrušeni dupnmnho značeni

134a
h 16*56 135,00 21 224S 560310 472 197.60 I 710 757,60

obsah: pohotovost mechanizmů na pracovišti - zimní 105,00
od 1 11.-31.3 příslušného kal roku
pohotovost pracovníků domácí - zimní 30,00
od 1 11 - 31 3,příslušného kal rokíi

134b
Pohotovost pracovní - rimni (typ vozidlaMultkar? b 240,00 21 6 766 720.00 14*3 01UO 8 429 731,20

obsah: pohotovost mechanizmů na pracovišti - zimní h 33168 105,00 21,00 3 482 6404)0 731 354,40 4 213 994,40
od 1 11 - 31 3 příslušného kal roku
pohotovost pracovníků domácí - zimní h 25808 135,00 21,00 3 484 080.00 731 656.80 4 215 73630
od 1.11. - 31 3 příslušného kal.roku

135

řulLMmwil domácí-nmm Ityp , ocidbi LUZ. IVECO-ocd) h 7944 210.00 2.1 16iSi4a.no 350 330,40 2DIS 570,40
obsah: pohotovost mechanizmů na pracovišti - zimní

od 1 11 - 31 3 příslušného kal roku
pohotovost pracovníků domácí - zimní
od 1 11. - 31.3příslušného kal.roku

136

b 10 104 rtsjn 21 2 775600,00 SS3 506,00 3 362 106310
obsah. pohotovost mechanizmů na pracovišti - zimní

od 1 11.- 31 3 příslušného kal.roku
pohotovost pracovníků na pracovišti - zimní
od ) 11 - 31 3 příslušného kal roku

13?
COUL PoholDViml domácí - letni b 350 953)0 21 33 2504*1 6 982^0 40 23L50
obsah: pohotovost 2 mechanizmů - letní

zametači automobil, Ix technické vozidlo
od 1 4 -31 10 příslušného kal roku
pohotovost pracovníků na pracovišti - letní
od 1.4 - 31 10.příslušného kal roku

138a

esia: Pohniuvtrsl domácí - ruční úklid sněhu - ostatní pracovníci h 49 056 25,00 21 1 226 4004)0 257 544,00 1 4S3 044.00
138b

cena: Pohotovost pracovní - ruční úklid sněhu - ostatní pracovnicí h 17 352 265,00 21 4 598 2804)0 965 63830 5 563 9183®

Iíi1!



! 39
onu Znjiiteoi odHroněni uhynulýchzvířat i liůCtLUiuiuicí ke 200 J5.00 21 ?000,00 i 470,00 \
obsah: úklid a odvoz uhynulých zvířat z komunikaci,

- L* VSívč.-likvidace uhynulého zvířete v kafilem
140

COUL Výměna, tmtaiarr otipatikového kakv nakládka k» 40 250,00 21 10 000410 2 100.00
obsah Betonové koše

141

cena Výměna, instalace odpadkového kok, vykládka tu 40 230,00 21 10 0004)0 2 100,00 12 1004)0
obsah: Betonové koše

142

cena Vymítw. kutalice odpadkového kok. doprava km 600 1730 11 10 500,00 2 205,00 12 705410
obsah Betonové koše

143

cena. Níklidk. nd[HiluUrát sldldky h 500 246,00 21 123 000,00 25138JMI I48 8JOJOO

obsah
144

cena. Prá« * fukarem h 8200 300,00 ?i 2 460 000.00 516 600.00 2 976 600.00
obsah:

145
Pohotovost subdodavatelů pro výkon při spadu snéhu nad 10 cm v rámci 12

měsíc 5 220 000,00 21 1 100 000,00 231 000,00 1 331 000,00hodin

obsah:
146

Úklid autobusové zastávky při spadu sněhu nad 10 cm v rámci 12 hodin ks 142 2 350.00 21 333 700,00 70 077,00 403 777,00
obsah:

147
Úklid přechodu pro chodce při spadu sněhu nad 10 cm v rámci 12 hodin ks 261 980,00 21 255 780.00 53 714,00 309 494,00

obsah:

Cenacelkem la rok- letni a rímni Mri&i komunikaci 68 016 KHBÍSTJM 823J4 2M3S
obsah:


