
 Platnost : od 1.1.2020 Příloha vnitřní směrnice r. 2020

 Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Smluvní ceny město Třeboň

Název a typ stroje, mechanizace, druh činnosti sazba za 1 km

nakl., vykl,                

15 min. práce

sazba za 

jednotku hod. sazba 

Smlouva MU - Svoz PDO

 Svoz PDO - město Třeboň / 1 den

 Svoz PDO - město Třeboň, místní části / 1 den / 1 místní část

 Svoz velkoobjemových kontejnerů město Třeboň / 1 kont

 Likvidace odpadu - skládka Stráž nad Nežárkou / 1tuna

 Zákonný poplatek likvidace odpadu / 1 tuna

 Rozmístění kontejnerů Avia - 1 ks/měsíc

 Rormístění kontejnerů BOBR - 1 ks/měsíc
 Ostatní činnosti = dle jednotkových dalších cen tohoto ceníku

 Smlouva MU - Svoz separovaného odpadu

 Svoz separovaného odpadu Třeboň a MČ / 1 den

 Mimořádný svoz seprace Třeboň / 1 den

 Přeprava separovaného odpadu na třídící linku / 1 svoz

 MAN, Renault s hydraulickou rukou 

 Likvidace odpadu - plast / 1tuna (je průběžně atualizována dle situace na trhu !)

 Likvidace odpadu - papír / 1tuna (je průběžně atualizována dle situace na trhu !)

 Likvidace odpadu - sklo / 1tuna (je průběžně atualizována dle situace na trhu !)

 Ostatní činnosti = dle jednotkových dalších cen tohoto ceníku

 Smlouva MU - Svoz odpadkových košů

 Piagiio svoz odpadkových košů
 Piagiio svoz odpadkových košů SO, NE
 Piagiio svoz odpadkových košů - svátek

 Piagiio svoz odpadkových košů SO,NE+SV

 Rozmístění kontejnerů Avia - 1 ks/měsíc

 Odvoz odpdu z odpadkových košů na skládku / 1 kont

 Likvidace odpadu - skládka Stráž nad Nežárkou / 1tuna

 Zákonný poplatek likvidace odpadu / 1 tuna
 Ostatní činnosti = dle jednotkových dalších cen tohoto ceníku

 Smlouva MU - Provoz Sběrového dvora

 Rozmístění kontejnerů SD - /měsíc

 Odvoz komunálního odpadu Avia / 1 kont.

 Odvoz suti kont ABROLL / 1 kont.

 Obsluha SD - THP + D / 1 hod.

 Ostatní provozní náklady SD/rok

 Likvidace odpadu - skládka Stráž nad Nežárkou / 1tuna

 Zákonný poplatek likvidace odpadu / 1 tuna

 Likvidace suti do limitu skládky (bez poplatku) / 1 tuna

 Likvidace suti nad limit skládky / 1  tuna (+500,- zákonný poplatek)

 Odvoz dřevního odpadu - Kat. jámy /  kont.

 Přeprava sádrokartomu a azbestu Růžov / 1 kont. AVIA

 Přeprava pneumatik Růžov / 1 kont ABROLL

 Likvidace pneumatik - dle ceníku odběratele

 Likvidace sádrokartonu a azbestu - dle ceníku odběratele

 Likvidace nebezpečného odpadu - dle ceníku odběratele

 Náklady na drcení a likvidaci dřevního odpadu - dle ceníku odběratele

 Náklady na likvidaci BIO odpadu - dle ceníku odběratele
 Ostatní činnosti = dle jednotkových dalších cen tohoto ceníku

 Smlouva MU - Svoz velkoobjemového odpadu

 Likvidace odpadu - skládka Stráž nad Nežárkou / 1tuna

 Zákonný poplatek likvidace odpadu / 1 tuna

 Zabezpečení svozu = dle jednotkových dalších cen tohoto ceníku
 Propagace svozu = dle ceny dodavatele

 Smlouva MU - svoz Bio a elektrospotřebičů

 Svoz trávy a rostlinných zbytků - Bio místní části / 1 den
 Svoz vyřazených elektrospotřebičů / 1 svoz

 Ostatní činnosti = dle jednotkových dalších cen tohoto ceníku

Ceník použití mechanizace a služeb 

Tento ceník se vydává pro potřeby smluvních vztahů s městem Třeboň.



Název a typ stroje, mechanizace, druh činnosti sazba za 1 km

nakl., vykl,                

15 min. práce

sazba za 

jednotku hod. sazba 

 Smlouva MU - Dodávka veřejného osvětlení

 Cela DT 22 plošina

 Cela DT 22 plošina So,Ne

 Cela DT 22 plošina svátek

 Cela DT 22 plošina svátek+So,Ne

 Pracovník elektro, revize, zaměření el.sítí

 Pronájem vánočního osvětlení
 Ostatní činnosti = dle jednotkových dalších cen tohoto ceníku

 Smlouva MU - Provoz WC

 Pracovník pro obsluhu toalet / 1hod.

 Opotřebení ve výši odpisů / rok

 Záloha elektřina, voda / měsíc
 Ostatní činnosti = dle jednotkových dalších cen tohoto ceníku

Smlouva MU - Hřbitov

 Likvidace odpadu - skládka Stráž nad Nežárkou / 1tuna

 Zákonný poplatek likvidace odpadu / 1 tuna

 Likvidace odpadu , bez poplatku (staré náhrobky) - skládka Stráž / 1 tuna 

 Rozmístění kontejnerů Avia - 1 ks/měsíc

 Odvoz odpadu  / 1 kont.

 Záloha elektřina, voda / měsíc

 Provozní pracovník hřbitova /1 pracovní cen

 Zabezpečení administrativy hřbitova /1 pracovní den

 Ostatní činnosti = dle jednotkových dalších cen tohoto ceníku

Smlouva MU - Veřejná zeleň

 Odstranění a odvoz vánočních stromků - Třeboň / akce

 Sečení ploch samochodná sekačka - m2

 Sečení ploch samochodná sekačka + ruč.sečení - m2

 Sečení ploch ruční sečení - m2

 Sečení ploch traktor - m2

 Sečení ploch Traktor + ruční sečení - m2

 Sečení vedlejších ploch hřbitov - 1 seč

 Květinové záhony hřbitov - sezóna

 Stříhání a tvarování živých plotů v.do 0,8 a š.do 0,8 m - bm

 Stříhání a tvarování živých plotů v.do 1,5 a š.do 1,0 m - bm

 Stříhání a tvarování živých plotů v.do 3,0 m a š.jakákoliv - bm

 Hrabání listí - m2

 Multicar, Holder - zalévání květin

 Multicar, Holder - zalévání květin So,Ne

 Multicar, Holder - zalévání květin Svátek

 Multicar, Holder - zalévání květin So,Ne,sv

 Křovinořez, motorová pila, fukar (vč. obsluhy)

 Štěpkovač

 Postřikovač

 Referentské vozidlo

 Pařezová fréza včetně obsluhy

 Ostatní činnosti = dle jednotkových dalších cen tohoto ceníku

 Smlouva MU - Údržba dětských hřišť

 Pracovník úklid čekáren

 Ostatní činnosti = dle jednotkových dalších cen tohoto ceníku

Smlouva MU - Čištění města

 Mytí bran a prostranství / 1 den

 Mytí podloubí / akce

 Ruční úklid

 Piagio

 Piagio SO, NE

 Zametací stroj Schörling  chodníkový

 Clengo, CityCat zametací stroj

 Clengo, CityCat zametací stroj SO,NE

 Wave hubení a čištění

 Ostatní činnosti = dle jednotkových dalších cen tohoto ceníku

 Smlouva MU - Údržba komunikací a dopr.značení

 Čištění uličních vpustí Třeboň - 1kus
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 Ostatní činnosti = dle jednotkových dalších cen tohoto ceníku

 Smlouva MU - zabezpečení zimní údržby

 Zabezpečené pohotovosti a příprava mechanizace - 1 den

 Pracovník ruční úklid

 Traktor - ZU

 Traktor - ZU     SO,NE

 Traktor - ZU     svátek

 Traktor - ZU     svátek SO NE

 MAN, Renault nosič kont.velký zima

 MAN, Renault nosič kont.velký zima So Ne

 MAN, Renault nosič kont.velký zima svátek

 MAN, Renault nosič kont.velký zima svátek So,Ne

 Multicar M-25 M 26

 Multicar M-25 M-26     SO,NE

 Multicar M-25 M-26 svátek

 Multicar M-25 M-26   SO,NE+ SV

 Hollder  ZU

 Hollder  ZU    SO,NE

 Hollder  ZU    svátek

 Hollder  ZU    SO,NE,svátek

 Malotraktor zima

 Malotraktor zima               SO NE

 Malotraktor zima               svátek

 Malotraktor zima           svátek SO NE

 Ostatní činnosti = dle jednotkových dalších cen tohoto ceníku

 Smlouva MU - Správa bezpečnostního informačního systému

 Správa systému / měsíc

 Ostatní činnosti = dle jednotkových dalších cen tohoto ceníku

 MAN, Renault nosič kontejnerů velký

 MAN, Renault nosič kont.velký So,Ne

 Liaz sklápěč, sypač 

 MAN, Renault - nosič kontejnerů malý

 MAN, Renault - nosič kont malý So,Ne

 MAN, Renault - nosič kont malý svátek

 MAN, Renault - nosič kont malý sv+So,Ne

 Piagiio svoz odpadkových košů

 Piagiio svoz odpadkových košů SO, NE

 Piagiio svoz odpadkových košů - svátek

 Piagiio svoz odpadkových košů SO,NE+SV

 Multicar M-25 sypač, M 26

 Multicar M-25 M-26     SO,NE

 Multicar M-25 M-26 svátek

 Multicar M-25 M-26   SO,NE+ SV

 MAN, Renault - fekál

 MAN, Renault s hydraulickou rukou 

 Tatra CAS fekál

 Tatra CAS fekál SO,NE

 Cela DT 22 plošina

 Cela DT 22 plošina So,Ne

 Cela DT 22 plošina svátek

 Cela DT 22 plošina svátek+So,Ne

 Zametací stroj Schörling  chodníkový

 Clengo, CityCat zametací stroj

 Clengo, CityCat zametací stroj SO,NE

 Wave hubení a čištění

 Piagio

 Piagio SO, NE

 Malotraktor

Referentské vozidlo, Ford Tranzit

 Traktor 

Jednotkové další ceny
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 UNC 060 (podkop, vrták)

 Čelní nakladač Venieri

 Linde vysokozdvižný vozík

 Linde vysokozdvižný vozík SO, NE

 Wibromax (pouze včetně obsluhy)

 Kompresor pojízdný diesel

 Elektrocentrála vč.obsluhy

 Vibrační deska - žehlička

 Prořezávačka na asfalt, beton

 Traktor ořez živ.plotů

 Ořezávač živých plotů s obsluhou (ruční)

 Traktor Class - mulčovač

 Traktor Class - příkopové rameno

 Nakladač,rotavátor,hrabačka,sekačka

 Sekačka samochodná ETESIA

 Sekačka samochodná Matra

Sekačka Jacobsen

Sekačka Jacobsen So Ne

Sekačka Jacobsen svátek

Sekačka Jacobsen svátek So Ne

 Multicar, Holder - zalévání květin

 Multicar, Holder - zalévání květin So,Ne

 Multicar, Holder - zalévání květin Svátek

 Multicar, Holder - zalévání květin So,Ne,sv

 Křovinořez, motorová pila, fukar (vč. obsluhy)

 Štěpkovač

 Postřikovač

 Pařezová fréza včetně obsluhy

 Traktor - ZU

 Traktor - ZU     SO,NE

 Traktor - ZU     svátek

 Traktor - ZU     svátek SO NE

 MAN, Renault nosič kont.velký zima

 MAN, Renault nosič kont.velký zima So Ne

 MAN, Renault nosič kont.velký zima svátek

 MAN, Renault nosič kont.velký zima svátek So,Ne

 Multicar M-25 M 26

 Multicar M-25 M-26     SO,NE

 Multicar M-25 M-26 svátek

 Multicar M-25 M-26   SO,NE+ SV

 Hollder  ZU

 Hollder  ZU    SO,NE

 Hollder  ZU    svátek

 Hollder  ZU    SO,NE,svátek

 Malotraktor zima

 Malotraktor zima               SO NE

 Malotraktor zima               svátek

 Malotraktor zima           svátek SO NE

 Pracovník administrativa

 Řemeslné práce - dílna

 Oprava komunikací asfaltovou směsí

 Řemeslné práce - stavební

 Odborné zahradnické práce

 Čistění, úklid, pom.práce

 Pracovník elektro, revize, zaměření el.sítí

Příplatek za práci v SO,NE/svátek v %

 Chemické WC denní 

Údržba zeleně

Zimní údržba

Hodinové sazby pracovníků

SO,NE příplatek 50% Svátek příplatek 100%

Pronájmy, ostatní
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 Chemické WC (dlouhodobě)

 bez vyvážení

Pronájem kontejneru Avia / den

Pronájem kontejneru Avia / měsíc

Pronájem kontejneru Avia / rok

Pronájem kontejneru Liaz / den

Pronájem přívěsného vozíku / den

 Pronájem popelnice 110 l / akce

 Pronájem popelnice 110 l / rok

 Pronájem popelnice 240 l / akce

 Pronájem popelnice 240 l / měsíc (rekreace)

 Pronájem popelnice 240 l / rok

 Pronájem popelnice 660 l / rok

 Pronájem kontejneru BOBR 1100 litru

 Pronájem popelnice 1100 l"BOBR" / akce

 Pronájem popelnice 1100 l"BOBR" / měsíc (rekreace)

 Pronájem popelnice 1100 l"BOBR" / rok

 Vysoušeč vlhkosti (byty) / den

 Pronájem výlep. panelů (volby)    ks/den  

 Pronájem stánků  1 ks
Pronájem plochy  veř. prostranství - celá

Pronájem plochy  veř. prostranství  - část

Malé podium (vč.dopravy a montáže v Třeboni)

Lavičky skládací sada (75 kusů/300 míst)

Vystavení tištěné verze faktury (upomínky) a její zaslání

Přidělení hrobového místa

poplatek za vážení na mostové váze na SD

Schválil: 01.01.2020

Petr Tětek - jednatel společnosti


