
Dodatek Č.8
uzavření v souladu se smlouvou o dílo č.5l04904ó-zajíštění provozu systému 

shromažďování, sběru, přepravy, tříděni, využívání a odstraňování komunálního odpadu 

na území statutárního města Brna ze dne 30.9,2004 a 
dodatku Č.1 ze dne 0842.2004 a 

dodatku Ě*2 ze dne 23.092005 a 

dodatku č,3 ze dne 21,02.2006 a 

dodatku Í.4 zé dne 18,09,2006 á 

dodatku í.5 že dne 28.11.2008 a 
dodatku £.6 ze dne 29,12.2008 a 

■ dodatku £.7 ze dně 06.04,2009

fL '

Objednateli

Statutární město Brno 

se sídlem Póminíkánské nám. 1,601 67 Bntó 

1(3:44992785 
ĎIČ; ČŽ44992785 
zastoupené primátorem Romanem Onderkou 

Jednáním jsou pověřeni: - „
- ve věcech smluvních Ing.Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí

Magistrátu iněstaBnm
- ve věcech technických Ing,Josef Černý, vedoucí odděleni odpadového hospodářství a 

hydrogeologie Odboru Životního prostředí Magistrátu města Brna
Bankovní spojení: ABN ÁMRO Bank N.V., Jungmanňoya 745/24, 110 00 Praha 1, pobočka 

Brno, HHleho 6,602 00 Bnto, Číslo účtu: 7510006658/5400

dále jen “objednatel"

Zhotovitel:

Spalovna a kumunákií odpady Brno, akciová společnost (dále jen SAKO Brno, a.s.) 
se sídlem Jédovnická 2,628 00 Brno 

IČ: 60713470 
DIČ: CZ60713*
zastoupená předsedkyni představenstva Ing, Janou Drápalovpú

a prvním místopředsedou představenstva MVDr, Vlastimilem Zďárským
-----Jednánímjspupověfem: - - '

- M ředitel společnosti
ředitel divize Svoz

■■^■^■fkonomický náměstek 

^f^m^^^|obchodnínámě$tek ...
Bankovní spojehl KB Bm^rofisto, číslo účtu: 79033-62I/ŮÍ00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,1 vložka 1371, 

dále jen "zhotovitel"

=■ f-3-5:

- ve věcech technických
- ve věcech smluvních:
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Objedná tel a zhotovitel se dohodli, že:

1. Příloha é-3 - Postup při odstraňování nelegálních skládek bude nahrazena přílohou 
5,3.1 Postup při odstraňováni nelegálních skládek

2. Příloha č.4.5 - Ceník bude nahrazena přílohou c, 4,6 - Ceník

3. Příloha <2.5 - Seznam obsluhovaných sbémých středisek odpadů bude nahrazena příloh 
Ů. 5,1 - Seznam obsluhovaných sbĚmých středisek odpadů

I.

ou
í

EL

Ostatní ujednání smlouvy č. 51049046 ze dne 30*9.2004 uzavřené med objednatelem a 
zhotovitelem se nemíní.

y

ni

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Č. 8 je projevem jejich svobodné a pravé vůle, 
není uzavřen v tísní, ani za nevýhodných podmínek pro nSkterou ze smluvních stran.

Tento dodatek £ 8 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 
jedno vyhotovení

Tímto dodatkem f!. 8 se řídl smluvní vztahy od 1.6,2009, Dodatek nabývá platnosti dnem 
podpisů obáma smluvními stranami,

• S ■ 1 ' ' •

Ostatní ujednání smlouvy o dflo zůstávají v platnosti.

y
i-.

IV.
Doložka

Tento dodatek ke smlouví byl schválen Radou mSsťa Brna na schůzi Č.R5/112 konané 
dne 16,06.2009.

B VBmédne 2 6 -06- 2W9

IngJana Drápalová
předsedkyní představenstva SAKO Brno, a.s.

liT-Ii

primátor

MVDn Vlastimil Žďárský 

1,místopředseda představenstva SAKO Brno, a.s.
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příloha č. 3.1

Postup při odstraňování nelegálních skládek

1) Zástupce OŽP MMB a zástupce společnosti SAKO Bmo, a,s. provedou prohlídku 
nelegální skládky o objemu vyšším než 5m3 (dále„NS“).

2) Prohlídku NS na výzvu OŽP MMB technicky zajistí společnost SAKO Brno, a.s.

3) O prohlídce bude sepsán „Zápis z místního šetření1', který bude obsahovat;

- datum konání místního šetření,

- přesné určení místa NS (lokalita: městská čist, katastrální Uzraní, čísla parcel, 
místo; popí. souřadnice GPS)

- složky odpadu určené při místním Šetřeni,

- poznámky,

- podpis zástupci OŽP MMB a SAKO Brno, a.s.

4) Originál „Zápisu z místního šetření1' bude následní součástí „Závěrečné zprávy o 
průběhu odstranění nelegální skládky" a kopie bude zaslána na OŽP MMB.

5) Předávání dokladů může probíhat v písemné podobě nebo elektronicky ve formátu ,pdf 
zasláním na elektronické adresy odpovědných pracovníků OŽP MMB a SAKO Bnto,a.&

6} Na zúJdádč „Zápisu z místního Šetfénf' vyhotoví společnost SAKO Bmo, a.s, „Nabídku 

na odstraněni NS“ (dále jen Nabídka), která bude obsahovat; celkovou odhadní cetsa za 

odstranění NS rozpracovanou na jednotlivé položky nutných, prací k odstranění NS. 
Celková odhadovaná Cena bude uvedena bez DPH a s DPH. Součástí Nabídky bude 

stanovení réííné íhůty nutné pro odstranění NS (Lhůta se počítá od obdržení Objednávky 
ze strany OŽP MMB) a fotodokumentace z prohlídky NS. Nabídka bude zaslána na 

OŽP MMB.

7) V případě, že OŽP MMB nebude s předloženou Nabídkou souhlasit, společnost 
SAKO Bmp, a.s,, po předchozí dohodě obou smluvních stran, předloží novou Nabídku,

8) Na základě předložené Nabídky zašle OŽP MMB společnosti SAKO Brno, a.s. 
„Objednávku na odstranění NS% ve které bude uvedeno;

- lokalita NS: městská část, katastrální území, čísla parcel, místo,

- termín předání odstraněné NS,

_____ i_05na za odstranění NS,

9) V případě prokazatelného mimořádného nárůstu objemu NS (doloženého nápř, 
fotodokumentaci) v době od vyhotovení Nabídky do ukončeni prací na odstraňování NS, 
může být provedena, po domluvě obou smluvních straň, dokalkuíace navýšených objemů 

prací a odpadů zpracováním .Dodatku Nabídky na odstranění NS“, na základě kterého 

bude zaslána společnosti SAKO Brno, a.s. „Dpobfednávka na odstranění NS“,

10) OŽP MMB bude informován o zahájeni odstraňování NS, a to nejpozději jeden den před 

zahájením prací elektronickou poštou.

11) Společnost SAKO Brno, á.s, bude dle zákona č> 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění, evidována jako původce odpadu, získaného 

při odstraňování NS.
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12) Po odstraněni NS bude provedena prohlídka na místě samém za účasti zástupců OŽP
MMB, společnosti SAKO Baňo, a.s. a příslušné MĚ statutárního místa Brna. V případě, 
fe se zástupce MČ prohlídky nezúčastni, bude lokalita předána bez jeho účasti, *

13) 0 prohlídce bude sepsán j52ápís o předání odstraněné nelegální skládky", který bude 
obsahovat;

- datum konání prohlídky,

- lokalitu: městská Část, katastrální území, čísla parcel, místo

- případné připomínky a poznámky,

- podpisy přítomných zástupců OŽP MMB, SAKO Brno, a.s, a příslušné MČ,

14) Prohlídku technicky zajistí společnost SAKO Brno, a.s.

15} Daňový doklad z e odstraněni NS bude vystaven v souladu s £1 VH. smlouvy a předán 
spolu se „Závěrečnou správou o průběhu odstranění nelegální skládky".

16} „Závěrečná zpráva o průběhu odstraněni nelegální skládky" bude obsahovat;

1 lokalitu,

' - zahájení prací na odstranění NS,

- ukónčení prací na odstranění NS,

- výchozí popis lokality,

- průběh prací spoj ených s odstraněním NS,

. - množství a druhy odpadů,

.... - celkové skutečné náklady na odstranění NS bez DPH a včetně DPH,

- datum vyhotovení závěrečné zprávy,

- pddpiá zpracovatele,

- a dále přílohy;

- originál „Zápisu z místního šetření",

- „Objednávku n a odstranění NS" popř „Doobjednávku na odstranění NS11 

■ skutečné náklady na odstranění NS,

- „Zápis o předání odstraněné nelegální skládky",

- kopie vážních lístků jednotlivých návozů a druhů odpadů z odstranění NS, .

- ’ fotodokumentace před zahájením odstraňování NS a po odstranění NS.
17) Zástupce OŽP MMB může kdykoli v průběhu odstraňování NS kontrolovat průběh prací.

\r

i'
■:s:

i . ■

:

í • •

•• ---- •:

:,
r ' i

w ■

i

..í

v

2/2



Příloha 6, 4.6 - ceník

v Kč

m CENA ZÁ SBĚŘ A PŘEPRAVU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

/H ’
i

Mt
íŽiftpi

wm®ii jHKi®Éi mm hKHH£dJÉá

mmmmmx
. 172,22 632,66617,27 158,001 jíiýtfni 474,66

Mlfcf >'■"■■

1 107,121 034,64 166,00} 172,222Xtřdn«. 940,12 IrilH^uniii.iiKuuuidJ

172;22.3^dní^m...;_

í>ni Í4 dnů ',. ’

1.551x81 1 5 31,6 ft156,00.1 423,66
166,Dořv.;., , .m& 393,28237,23

-y- .■ ••■••

ř205,00. , j.r23B& 1 064,00-,958,11670,00•rllv

205,0^ ^ 22^6

Hoofr’:
2Q5, oo (

1 963,00jí v tAlliA
**^--"JL—-’-1--■JL--;jj.j.|^-M-aM. .'-i. . * ......—

- Mtim
1 756,00‘i-’

2 642,DO;2637,00i'.-

644.50430,60
•: .•■•

ič^c á ímiš
i o í6.5zm;;:^:^K

E^linisilSi 3S3HMSS1?MífAtjOBY l2Ů,r, , '
2i8,oo .'jffiTfo
21B^fe:^-^g
2i8,oo{-

ÍÍ7&

1 176,26i:x Íídné . \ : 066,26
2134,52tíbmzr^.-s ■• • 7

2874,78|_::3#13^51

4Hl3pT^':"

1116,331-; ;^í iw

3 092,76Lí#.?*,.____- temnit
. 'i

218,00^-" ■■íy.-i

607;iaV-

mim,: .. v 252,00 j ;^ť^274|B8

as^ažasb  ..
^4gSi§É--
252.00f.C-j.-.....224,«•

SvOTSSi?li Sť^CSia;Kiiglg»

ř___ 2232,66)V-;.,'V';jř^^W
3 34Í!e9|:

2 46466

3 600,00
, , lil .JUJUM UI

■>. • >ť!‘.’

i.:. ::■ *A
.610,17558,17 Kř ť..:í/K«^

"""' 3 633,04}" „

5 749,56j,. j«m&

303.00 2 279,62
363.0Ó]^^^^f 4106,(54

303,00^^^3^ 6112,66atótjhiitt.
mí

3$g,B7 6 02S.0B6 $50,63 363,001" 4>třdns;; 7 066,06
363,00 j 1321,20wz&Ť4dnO ,

1 B48jQo|" " V.ááwgw,
10636,40;8 70O,4Oh:;,vff?^í<1*#***-:,

..W—klllÉhHI4lf<"4n«F<írx><

žktýdriA- -; 17 580,80 j~ 3^463,07
263713Pp'-,.jifefee|f:
3516W : ; 3B^6;Í4

47307,68

10428,60

1646,00
1 B48,ooP 2S1P2

23219,203W<ín> s-

37 009,604ťtýdné

1 - 
1 rigoof^ "2614^5

45 800,00 

6243,20
43 952,00Gxtýctaif
.4 396,20^ 4 700,773í frjjíW-ÁnA

Svoz odpadu mimo nádoby

,í .-l

236,5■rm* 217,000
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2. CENA ZA ODSTRANĚNÍ ODPADU

TraSi Tíwr

%T'

IPMMi M
Uloženi na aWádM nebo rtialanSlcvá uyuifU 

dle fcalákigDváho dlela cana za 1 lunu
iů5,pq -1070,00 ii4,*s -1169,00 1HSE-1273,30

3. CENA ZA SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

8SS5SF mmmmwssmsmmmmmmmmimmmiffiSSS
valníkový vůz Marce (Jm

■W— 23,90 29,10a«n±*r
v^InFkiquŤ vůz Mercedes vfraávMrilta

' vózy» ndarwi1[<l&3lun ________

vóp^ s noerioelj do 8 tun..... ~~
i vaty. 9 nMhtntí do 12Jun ™" '

■BuuillipiDIHH

29, oa 27,29 29,79
23,00 29,07

20,00 ifl.es
■í; 34,00 37,09 40,46

pfftffli STS Pnmérnv 9,00 Mi 1ÚJ1

ri aííS&í
í™

ť|;~ va jnlhnwg vte Mtercedw ~

yalhlkouývfa Mercedes v^j^voaintg
:' ' vozy ■ nciKKwlf do 3 tun "

21,00 22,S9
30,00 32,70
60,00 34,80

wHyanoammWdpadjn__

vazy a noMoálf. dá 12 tun '
ňnanipčitagní prďce pfl nakládce / vykládce

69,00 69,69 03.49
07,00 73,03 79,T)
19,76 20.44 m

aaagfeft^SaaijgSiíiMMĚ- MBfMSSB 1HHI
, VQKa objemuS a 7fn3 . 

7 7 W^ó níife™ 9.ft Í£Jni3
40,00 43,00

49.00 63,41 69,31
f - VOK d  obtamil 14 rtf 64.00 68,68

^S£í0P™VU “ ^ (imJuvhl dodavatelé Hioíovltote) bude vytekiurovdna dte prcvttetié a odsouhlas** emlouvy e ílmlo

. 4. CENÍK PRACÍ SPOJENÝCH SE SBĚREM, ODSTRANĚNÍM A VYUŽITÍM SEPAROVANÉHO ODPADU

ssgaaaa. fi,b

j Cena za svoz, aeparae) a vylMJnl ví. ůdrtíiiy 1 tuny 9 696,00 3 993,99

KŠsSfj
I Óenajflavpz.aBparaef i yylřfdírí vt ddrfbý 1 luny

3 WWW 4142,00

| Cen* za s v o j , napa mel a vyt/Id6nl v& ůdilbý 1 tuny 1200,00 1 309,00

: Ýwšřx ppjf
.. ífttojiranájwm a údiiba nádob 24QÍ " c*nn 1 nádoby na 1 rok "400,00

cenazapteplový pytel cgQB za Ifca 30,00 35,70
cena za dopravu vftmenlpulece cena 2* 1 lom 19,00 19.04

""Šl■s!«:

mm  .. : yMftPPH .■wjLttjťďpR;•-■- .

prchůjam a údiiba nádob 240 I Mna 1 náďobyna 1 naft 400,00 470.00
cena za pinioví pytel cena zad ks 20.00
cena za dopravu rt.manipulace cena za 1 km 19.00
cena za lisováni cena za 1 m3 730,00 1102,60
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Pflíofw 6. 4.0 ■ ceník

v Kč
■ mgmmmmmmmmmsĚsmmmmmmmmmmmmsm\y

h/-

f Dboťava a fihďtilbelacfl

';Čátáp:y „ ■ dle bodu £.3

: Odsiratiéni spalitelného ofláadu: .

"Caha a \ luiiti 1 874)80 2044,001720,00
HrHMIMP-umhmaiťimHMIMItNmiMI

Odetnměnř negpafltelnétio odpadu:

pkadíof a mrazící raffzenl 8090,00vyufílf (odstraněni) 1 luny 4980,00

Běktrbjílďiý odpad 9820,00využiti (odatrgnďp.r) 1 tury 0 000,00

; Pkwúmiffliv:

Osobni, užtlkDvér mptDcyklpvů 14,20odběra vyuStfl ks 12,00

^miqgdnljůfikOPď 17,5‘ďo 7.50.2F véetoé odfrér a využiti 1 ka 40,00

Nákiadnl attední ad B.Í&SF dó 316/aQR 22,6 ví. odbéra využili! ka 00,00 9S,Z0

^Ňáklaiiuf téŽhé od 38 W0DR 20 dg 445/05 R 22,5 odbér a vyUM1 ks 119,00100,90

odMf a využiti 1 Jcs 280,08 297,80

Zéméíféfeké do 4'Z" U&jtné 359,00 410,01odběre využili 1 ks

L EM - pouza diagonální ~ .. odběre využiti ! ks, 714,00600,00

■\íidu6nJceíiBcbnl odWv a využití 1 ka 6,00 5,95

:^{j#lfqs rákTadni ;; odběr ú VyužHÍ 1 ks 15,09 17,96
*

úchSr a vyuŽM 1 ka/!V*Ju5níee zemědělské 1C.C0 17,06

l^qžk^krpužfty) ’ . odběre využili 1 ks 8,00 6,»C
• •■! 'S« 4H|I

23,00P&platékzů osobní pneu.včstr^dňlui . odběr s vyuM 1 ks 20,00

FffplafeK zg nákladní pneu vfetné dMw 119,00odběre využiti 1 ks 180,09

<r,Ucéfoně dodávky osobních tmeúmatlk odbéra využiti i kiny 1428,001200,00

ljaa|shé dódftvfey jiflk|adhTiiri:tkfiBdina(ik 1420,00odběr a využili 1 tuny 1200,08

2 976j0(Ucslerté tíodivky zerněděJskýcti pneumsíik ■ odběr avyužltl 1 luny Z 608,00

• Roztrhané pnéumatjlty 2976,00odběr a využili 1 tury 2000,00

-Bi/rphěOřňStlky /../ , 3 080,00odbér a vyuiftf 1 tuny 3 870,OC

Odstraněni iteMdPučfch dffmfiáí dle druhu odpadu:
h-H-i-rt H

Oíťatronůril spalitelného odpátfu 1 720,00 1 674,00 2040,80cana za 1 turu

Uloženi na skládce nebo materiálové využili 

dle.katalogového ikteceneze Itmú .
106,00 -1070,00 114,46 -1100,30 124,98-1 273,3ťcana za 1 tunu

mm■mmrnmm
' Cena za odštoniftf nevyuatefnéhů textilu epelovénincene za 1 kinu 1 728,00 1074,00 2 048,01

Odetranéni ipslftoirého odpadu cenaza 1 tunu . 1 728.00 1074,00 2040,90

Uložení na skládce nebo materiálové využití 

dla katalogového čísla cena za 1 kinu
cena za 1 hrnu 100,08-1 070,00 114,46 ■ 1 160,39 124,95 -1273,31
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P/IJoha i. 4.6- ceník
ř1

g- c e n a  ZA OPERATIVNÍ EVIDENCI A VEDENf AGENDY ZA ROK

________ ____________1143 400,00

SSwis-L-k:

- rnzdpvd nAA/ady vCelnS odvodů a režie

"""ŽltoehnfčM ^atr^hy {Vďpi^ tmli^ + mátefuTr ......
7 — — -.............— 141 lil M.i.^..n.^kH.

- režijní nájtfadý (enerpre. místnost, řežte, atd J

-MrMMi-tan ........... «MMn 27..^

ZOO 000,00 230000,00

120 000,00 14ÍOOO.M

ZOO O0OJI0 

100000,00
230 000,00

110 000,00

I - služby spojená a údržbou fídMha systému . 
j^aggciBcM techníctá prosifedky fodpísy íechrilcy 4 malerlíió

- mzdové náklady včetně odvodů a režie 00 000,00 71400,00

10 000,00 11 000,00
edLr. «—

. J _- Mldo!anto; '■_
I - rozbory, ceny, Náhledy a statistika ♦1 eeroTóol

MTOÍÓoI
35000.00

30000.00
řfčlw1- mm mm■ I -obCanské smiůuvy, bytová družstva

220000.00

■ mzdové ndltfaďy ygebife odvodů a režie 

- bezplatné ialstbnnf linka
26C 000,00 313 350,00
60000,00 09 600,00

wímKl ■mm
^■ ITTgdové náklady vBetnfi odvodů a ražfe, mátériál, PHM 230 000,0 273 700,00

liMÉatM»asa^ii»»;á:»iMgiSi5
Činnost bude fakturována mšafčně částkou

320 250,00 KČ 288 237,00 Kč

6u CENA ZA OBSLUHU SBĚRNÝCH STŘEDISEK ODPADU MĚSTA BRNA

m R!" Fi
[T ií

Cena za obsluhu Jednoho sběrného střediska odpadu typu A ze měsfc 

$ týdérnf pni vázni dobou v rozsahu;
10 000,00 22 IHflffl

11 hodin v pracovní dny a současné 4 hedliny v dny pracovního klidu a vokia.

Cena za obsluhu Jednoho sběrného střediska odpadu typu B za měsíc 
_ fl^nnl provozní dobou v rozsahu:

maximálně 40 hodin z toho maíiftnétné S hodin v dny pracovního klidu a volna 

Céna za obsluhu Jednoho sběrného s(fedíata odpadu typu C ia másle 

a týdenní provozní dobou v rozsahu:

maxMiálnč 40 hodin z faho mejdmdfcé 0 hodin v dny pracovního kildu a voina 

včetně administrace živnostenského odpadu.
Cena za obsluhu jednoho aběmého střediska odpadu typu B za mčelc 

s týdenní provozní dahpw v rozsahu:

, í nyji !lí!^naMdol4 hodhjvťetnčj v dny pracovního klidu a volna.
Cena za obsluhu Jednoho sběrného slředteka odpadu lípu Eza máš kT "" ................ ....

s lýderní průvozní dobou v rozsahu:

nad 37 hodin a do 40 hodin (včetně) v pracovní dny a současna nad 9 hndhi a do 14 hodin (včetně) v dny pracovního klidu a volh* 

včetně administrace živnostenského odpadu.

27 900,00 33.201,0

01 000,00 W 090,00

30760,00 43 744,40

00 700,00 91812,60
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Příloha d. 6.1

í

i.......;:M
liw^Wit Kř^írkř PMvbWif íioiíií^ ProYo^řitlíbdíný

?££££*?
,.t.:r’J=- :■'■ :■,■> ;?'::»}>.• '^y- > ,■■;: ..,v,’V í .. ..V.

- ':-v .■ ';.■! <f;■ ■■. ■

■ !

ŤypiSsbjJte 
\ cetiikuNázev SSÓ.

.■•■■ • •'. !•
celkem provozních hodin za týden

Dusíková 36 4 00

0Okružní 36 4B

0Pražská A 1Í 4

Ůléčhovská 4 0B 36

BNŽŮrkŮ 0a 36 4

KoSullčova 0 36 4 0

KSfrova B 36 4 0

aZámecká B 32 6

Žabůtfnská 32 4 0B

Pastviny B 6 030

Rysova B 36 4 0

Plynárenská B 36 4 0

Sláménfkovsa 36 OB 4

Vaňkovo náměstf B 36 4 O

B 4 0Veveří 36

Vídeňská A 0B 36

taria Svobody B 36 4 D

BOblá 36 4 0

■: ... .. w
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PHtoha t. 4,9 - Ceník

2. CENA ZA ODSTRANĚNÍ ODPADU y Kí

btDW-

850.00

*A BpUffciýt!
Gene z* 1 tunu

bez DPH2.1 Hwpattteíný

IĎff.M-1 070,00Uloženi ra skládce nebo materiálové využiti 

dle katalogového jista cena za 1 turu

3. CENA ZA SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

bez DPH3.1 Cara svatu za? km:

valníkový yuz Msucaďes

valníkový vůz Mercedes v&zůvoznlka

vozy a noenoatf do 3 lun

vozy e nosností do 8 tun
HOPvozy b naprostí do 12 lun

pffvés STB FruriéfoV

b»DWlíCWMMliltlSt fkthwl:

valníkový vCz Mercedes

valníkový vůz Mercedes vtzávozníka 30,00

50.00vozy s nosnoslí do 3 tun
55,00vozy s nosností do 0 tur

vozy a nosností do Ť2 tun

manípulainf práce pP nakládce / vykládce 18.T5

bis DPHM C*ns za Btinl kontejneru -1 Čten ;

VPKoob]amu3 a/m*
40,OPaVOK o objemu 9 a 10 m'

3 54,00VOK o objemu 14 m

Cena za dopravu u typu aut zde neuvedených (smluvní dodavatelé zhotovitele) bude vyfakturována dte proválené a odsouhlasené 
amfaúvy a limto subjektem.

4. CENÍK PRACÍ SPOJENÝCH SE SBĚREM, ODSTRANĚNÍM A VYUŽITÍM SEPAROVANÉHO ODPADU

4.1 SMĚS ODPADŮ PET LAHVE, NÁPOJOVÉ KARTONY, HLINÍKOVÉ OBALY bwDPt-

38M,00Cena za aMr a fivoz 1 tuny

Oanaza ebéra avoz 1 tuny - nádoby umlsiéné v nemovítaalflrfí (objem 240 it)

Výkupní cena za převzetí a vyuatl 1 tury

d
bnOWs k l o

cena za svoz, separaci a vyfftdénf ví. údržby 1 hJny 3800,00

43 PAPÍR bez DPH

Cená záebéra svoz Huny 1200,00

Cena za sbir a svoz 1 tuny - nádoby umíeténé v nemovitostech (objem £40 jt)

1 900,0cVýkupní cena za převzatí a využití I tuny

44HUŇÍK bazDffr

pronájem a údržba nádob mů  it cena 1 rádoby ne 1 rok 400.00

canázs 1 ks 30,00cena za pteatový pytel

cena za 1 kmcena za dopravu v&manlpulaofl

4.5 NÁPOJOVÉ KARTONY é h zDPH

400,00pronájem a údržba nádob 240 It. cena 1 nádoby na 1 rok

30.00cena za 1 kscena za plastový pytel

1G.PPcena za dopravu vĚ.manfrulaca cena za 1 km

cena za líaovánf 750,00cene ze 1 m
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příloha fc. 4.9 - Ceník v Kč
bez DPH

ToDSTRAMéNÍ OSTAIWIHP SEPAROVANÉHO OPPAPU
O

rvinrrwa a manipulajía_ dle bodu č.3

Cena ________ _______ ____ _______
rMcfranfini apalHelndho odpady ___ ___

Cena za 1 tunu ________ .___ :__________
ndnHanťnr neicalltieln«»n odnfldu ;___,_____ .

Chladiči a mrazící zaHzanf ____________.—

Elektronický odpad ________ .---- ■—

Pneumatiku!__________________ .----- ---------
Osobni, užitkové, motocyklově ---------
Nákladní lehké od 17.511 do 7.50- 2ST včetně----- _
Nákladní střední od 0:25-20“ do 315/80R 22.5 rá. 

Nákladní těžké od 365/flOR 20 dn445fl5 R 22,5

Zemědéleké do 36“ včetně ___ ____ .-----

7amňriSlské do 42' tfSetna ________ .—
EM - poxga diagonální____ ___ .___ _____—

Vzdučnioe osobni ___ ____.-----—

VnUiĚnlce nákladní_________   —
VatuSnlce zam&dĚlaké  _

850,00

4 S5Q.Ů0
6 000,00

wuiltl ťodstranénl) 1 luny 

využili (odakanénl) 1 tuny

«,00
odbér a využiti 1 
odbéravyužiti 1 k7 

ocfcěť a využiti 1 ks 

odbér a využili 1 ks 
odbéravyužiti 1 ks 

odbér a využiU 1 kg
odběr a využili 1 ks 

"odběr á využití 1 ks
odbéravyužitMkk 

odbér a využiti 1 ks 

odběr a vy uM 1 ks

00,00
1011,00

250,011

350,00
600,01

16,00
5,00

Vložky {kroužky) 20,00
odbBr a využiti 1 ha

Příplatek za oaobnl pneu včetně disku
příplatek za nákladní pneu vfiatnS disku__
Ucelené dodávkvowbnidi pneumatik___

Ucelené dodávky nákladních pneumaBk__
Ucelené dodávky zemědělských pneu matik 

Roztttiané pneumatiky__________ ,--------

100,00
odběr a využiti 1 ks

odběr a využitu luny
1 300,00
1 300,00

odbér a využiti 1 tuny
odbér a využiti Huny

odbér a využiti 1 luny 
odběr a využiti 1 luny

2 600,00

2 500,00
3 000,00

EM pneumatiky

pěni MŽédouCfrh pBniBal dle dmiMLUďflSďyJ

rvtatfwiénl spalitelného odpadu __________
Uloženi na skládce nebo materiálové využití

dte katalogového flsla cena za 1 tunu _

050,00
cena za i tunu

105,00-1 070,00
cena ze 1 lunu

bez DPI
050.00

• :•
47 TEXTIL . i

Cena za odstraněni nevyužitelného teortltu____-----„—

rtftMdoucfc h nnméel dl** ňmhu odpadu ;

neuměni spalitelného Odpadu ---------------
Uloženi na skládce nebo materiálově využiti

dle itatatagového čísla cena za 1 tunu -

pane za 1 lunu

850,00
cena za 1 tunu

105,00-1 070,00
cena za 1 Utnu

Stránka 3 z4



/

Příloha £. 4.9 - Canflc

vW

6. CENA ZA OPERATIVNÍ EVIDENCÍ A VEDENÍ AGENDY ZA ROK

^opggtfynl obsluha Eyattniu pro Bani avozu

- mzdové náklady včetně odrodů a režie
bez DPH

14Ď01X10,00
- technické prostředky (odpisy techniky + materiál)

- ražjjnr náklady (ensrgfe, místnost, režie, atd.)
200 000,00

50000,00
B.2,ftdícl software

- odpisy řídících software 10 000,00
- eJugby spojené a ůďižfaou Udícího systému_____________

- specifické technické prostředky (odpisy techniky* materiál
120 000,001

110 000,00
i.3. právní činnost, vymáháni pohledávek

- mzdové náklady vťatné odrodů a režie

- externí právní služby
20 DOO.O

10 000.00
Mvwteril ekonomické agendy

- saldokonto 35 000,00 

20 000,00- rozbor/, ceny, přehledy a stelfellka

.B. fsktamaCtif nbeapefard

- mzdová náklady včetně odrodů a režie 350 000,00
- bezplatná telefonní Unita ttO 000,00

S^.adtoíníetratMié^ierfuiTcWiijattoí ílkvkteos rtetoqilnfch ihMdah

- mzdová náklady uSatně odrodů á režie, materiál, PHM 200 000,00

CELKOVÁ CENA ZA ROK podle bodu 5. 2 760 000,00• -V

Činnost bude fefcturována mdsienS částkou 230 000,00 Kč

6. CENA ZA OBSLUHU SBĚRNÝCH STŘEDISEK ODPADU MĚSTA BRNA

61. chaluha sběrných etfedlwk odpadu

Cena za obsluhu jetáicha sběrného stfedfóka odpadu typu |, ze másle

s týdenní provozní dobou v rozsahu;

11 hodin v pracovní diny a současně 4 hodlhy v tftiy pracovního klidu a volna. 

Cena za obsluhu Jednoho sběrného střediska odpadu typu II. za města 
e  týdenní provozní dobou v rozsahu;

mawmálriá 40 hodit z toho raanlmdina 8 hodin v dny pracovního klidu a volna

Cena za obsluhu Jednoho sběrného střediska odpadu typu NI. ze města

s týdenní provozní dobou v rozsahu;

nad 37 hodin a dg 45 hodin (včetně) v pracovní dny

a současně nad 9 hodin a db 14 hodin (včetně) v cíny pracovního Hfcfu a mina.

20400,00

33 600,00

41 500,00
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Pflloha í. 6 A

Sgznam obsluhovaných •Mn«ý0l»«tMbi«lc odpadá (&SO
a SMO)

Typ
Název Typsběrného stftHJUka 

odpadu dle ceníku
Název •berného střediska 

odpadu db ceníku
Adamoveká r. Pátemí r.Atriová JI. Píésttcy
Bieblova JU. iPlynárenská
QÍTŽfliků ir. [Půd Kopčen?
Dusíková N. Pražská
Hapalova III. Rysova
'Húskova

JIL iladovnídti
FBÍmonwé ML iochonova
ina Svobody II. bfiná
'rajská II. luzoo

KoSuffCůva 1L 'Ukrajinská
iKfiírova

IL [útěchovsků
Malínská IL taňkovo náměstí

ÉMIkulflcké
N. Veveří

ILMírová IL ivská lí.Oblá
V. Vídeňská aOkružní IL Zámecká II.[Pastviny

II. lánová a
ŽebStfnská

JI.
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