
 

 

 

   DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

na zajištění čištění a zimní údržby místních komunikací, údržby veřejné zeleně, 
hřbitova, dešťových vpustí, dopravního značení a veřejného osvětlení,  

 

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
Číslo smlouvy: 504/13/S/OŽP/7 

 
 

I.  
Smluvní strany  

 
1. Objednatel: Město Šternberk  

zastoupený: Ing. Stanislavem Orságem, starostou 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ: 00299529 
DIČ: CZ 00299529 
 

dále jen „objednatel“  
 

a 
 

2. Zhotovitel:                                                            Marius Pedersen a.s. 
zastoupený: Ing. Miroslavem Petrů, oblastním manažerem   
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 
IČ:   42194920 
DIČ: CZ42194920 
  

dále jen „zhotovitel“  
 

II.  
Změna smlouvy  

 

(1) Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. 504/13/S/OŽP ze dne 30.12.2013 je v 
souladu s ustanovením čl. V. odst. 3 této smlouvy vzájemná dohoda zhotovitele 
s objednatelem o úpravě ceny o index odpovídající meziroční změně cen podle 
oficiálních údajů vydaných Českým statistickým úřadem. Tento index je za poslední celý 
kalendářní rok, kterým je rok 2019, ve výši 2,8 %.  
 

(2) Na základě skutečností uvedených v předchozím odstavci jsou upraveny všechny ceny 
uvedené v přílohách 1 – 7 smlouvy, a to následovně: 
 
Příloha č. 1 - Čištění místních komunikací a veřejných ploch  

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

Jarní úklid strojní km 1 733 

Jarní úklid ruční + strojní km  2 274 



 

 

Jarní úklid ruční km 3 034 

Zametání chodníků a zpevněných 
ploch (1x měs.) 

km 812 

Zametání komunikací (1x 14dní km 543 

Zametání komunikací (1x měs.) km 543 

Zametání komunikací (1x 2měs) km 543 

Zimní strojní zametání  km 650 

Ruční čištění chodníků, travnatých, 
zpevněných a jiných ploch 

m2 0,05 

Nedělní úklid centra města m2 0,39 

Chemické ošetření komunikací  m2 1,09 

Úklid psích exkrementů (2x týdně) m2 0,08 

Úklid psích exkrementů (1x týdně) m2 0,08 

Sběr a odvoz odpadu 
z odpadkových košů (denně) 

ks 16,24 

Sběr a odvoz odpadu 
z odpadkových košů (2x týdně) 

ks 16,24 

Sběr a odvoz odpadu 
z odpadkových košů (1x týdně) 

ks 16,24 

Sběr a odvoz odpadu 
z odpadkových košů (neděle) 

ks 21,62 

Sběr a odvoz odpadu koše pro psy 
(2 x týdně) 

ks 16,24 

Kropení komunikací km 1 083 

 

Příloha č. 2 - Údržba veřejné zeleně 

1) SEČENÍ TRÁVY 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

zahradní traktor  m2 0,75 

strunová sekačka m2 1,68 

 



 

 

2) ÚKLID SPADENÉHO LISTÍ Z PLOCH 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

sběr listí strojní  m2 0,75 

ruční hrabání m2 3,19 

 
3) JARNÍ VYHRABÁNÍ TRÁVNÍKŮ 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

hrabání na rovině m2 1,45 

ruční hrabání ve svahu m2 1,68 

 
4) OŠETŘENÍ TRÁVNÍKŮ 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

vertikutace trávníků m2 1,30 

aerifikace trávníků m2 1,30 

pískování trávníků m2 2,16 

hnojení  m2 3,25 

 
5) OŘEZY STROMŮ 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

zdravotní řez (vzrostlé listnaté 
stromy) 

ks 2058 

zdravotní řez (vzrostlé jehličnany) ks 2058 

tvarovací řez („hlavový“ řez) ks 321 

zdravotní řez (skupinové výsadby) ks 1 549 

výchovný řez (mladé stromy) ks 321 

 
6) KÁCENÍ, VÝSADBY A ZÁLIVKA STROMŮ 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

kácení stromů  ks 2 166 

výsadby stromů ks 812 



 

 

zálivka stromů ks 54,22 

 
7) FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

frézování pařezů m2 2 709 

 
8) ZÁSTŘIH A PLETÍ ZÁHONŮ 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

Pletí výsadeb m2 2162 

Pletí u stromů v mřížích ks 75,84 

 
9) MOBILNÍ ZELEŇ  

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

výsadby letniček  ks 57,45 

přihnojování ks 0,65 

substrát m3 1896 

zálivka m3 203 

pletí ks 2,59 

likvidace výsadeb ks 9,74 

úklid nádob ks 64,11 

 
10) ŘEZ KEŘŮ A ŽIVÝCH PLOTŮ 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

Řez keřů a živých plotů  m2 35,71 

Řez živých plotů u cest  bm 20,55 

Řez živých plotů tvarovaný bm 37,87 

 
 
 

 

 



 

 

Příloha č. 3 - Údržba hřbitova 

1) SEČENÍ TRÁVY 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

zahradní traktor  m2 0,86 

strunová sekačka m2 1,84 

 
2) ÚKLID SPADENÉHO LISTÍ Z PLOCH 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

sběr listí strojní  m2 0,75 

ruční hrabání m2 3,19 

 
3) JARNÍ VYHRABÁNÍ TRÁVNÍKŮ 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

hrabání na rovině m2 1,45 

 
4) OŘEZY STROMŮ 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

zdravotní řez (vzrostlé listnaté 
stromy) 

ks 2 275 

zdravotní řez (skupinové výsadby) ks 1 765 

výchovný řez (mladé stromy) ks 367 

 
5) KÁCENÍ, VÝSADBY A ZÁLIVKA STROMŮ 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

kácení stromů  ks 2 166 

výsadby stromů ks 812 

zálivka stromů ks 54,22 

 
 
 
 
 
 



 

 

6) ZÁSTŘIH A PLETÍ ZÁHONŮ, ÚDRŽBA CEST 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

Pletí a střih keřových záhonů m2 27,11 

Zálivka záhonů m2 0,91 

Úklid sněhu hod 162 

Cesty asfaltové zametání m2 0,27 

Ošetření cest m2 1,68 

Dešťové vpusti - čištění ks 162 

 
7) ŘEZ KEŘŮ A ŽIVÝCH PLOTŮ 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

Řez živých plotů do 2 m m 42,28 

Řez živých plotů do 1 m m 14,85 

 
8) ÚKLID ODPADŮ A VEDENÍ EVIDENCE HROBŮ 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

Evidence hrobových míst ks 29,26 

Popelnice (240 l) ks 59,6 

Kontejnery (1100 l) ks 270 

Přistavení velkoobjemového 
kontejneru 14 dní 

ks 2 166 

 

Příloha č. 4 - Zimní údržba místních komunikací  

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

I. skupina - zametání chodníků km 665 

I. skupina - odhrnování chodníků km 665 

I. skupina – odhr. komunikací km 326 

II. skupina – odhr. komunikací km 326 

III. skupina – odhr. chodníků km 650 



 

 

Ruční zametání m2 5,40 

Posyp komunikací - stroj km 715 

Posyp chodníků - stroj  km 715 

Štěrkodrť frakce 0-4 mm t 336 

Štěrkodrť frakce 4-8 mm t 449 

Posypová sůl t 3 520 

Dalov – odhrnování km 286 

Těšíkov – odhrnování km 683 

Chabičov – odhrnování km 758 

Pracovník zimní údržby  hod 162 

 

Příloha č. 5 - Údržba místních komunikací, dešťových vpustí  a dopravního značení 

Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

Pracovník údržby komunikací, 
dopravního značení, vpustí 

hod 162 

Čištění vpustí s košem ks 178 

Čištění podobrubníkové vpusti ks 199 

Čištění liniové vpusti do šíře 200mm, 
délky 1m 

ks 109 

Čištění liniové vpusti nad šíři 
200mm, délky 1m 

ks 162 

Strojní čištění vpusti s kalištěm ks 1 375 

Dlažba betonová hladká 30x30 m2 270 

Dlažba bet. 20x10x6 cm m2 412 

Obruba chodníková 100/10/25 ks 313 

Obruba zahradní 100/5/20 ks 260 

Dopr. značka (A,B,C),zákl. velikost, 
ocel-pozink, refl.folie tř.1 

ks 1030 

Sloupek dopr. značky trubka 60x2,5 
ocel-pozink 

ks 379 



 

 

Al patka pro dopr. značky ks 639 

Kalový koš ocel-pozink v 600 ks 867 

 
Příloha č. 6 - Údržba veřejného osvětlení 
 
Skupina činnosti jednotka cena za jednotku v Kč bez DPH 

Vysokozdvižná plošina - přejezd km 18,94 

Vysokozdvižná plošina hod 487 

Elektromontér hod 325 

Pomocné dělnické práce hod 162 

Pohotovost hod 27,11 

Průběžná aktualizace pasportu  ks 21 667 

Revize VO – osvětlovací body ks 124 

Revize VO – rozvaděče ks 2 600 

Výbojka SHC 70W ks 173 

Výbojka SHC 100W ks 303 

Výbojka HQI-T 250W ks 904 

Zapalovač 70W ks 184 

Tlumivka 70W ks 257 

 
Příloha č. 7 – Zajištění provozu hřbitova (otvírání a zavírání hřbitova) 

Za zajištění provozu hřbitova je upravena cena za otvírání a zavírání bran a branek hřbitova 
ve Šternberku, a to na částku 4.874 Kč/měsíc bez DPH, s DPH 5.898 Kč/měsíc. 
 
(3) Dále se smluvní strany dohodly na upřesnění otvírací doby kanceláře správce pohřebiště 
umístěné na hřbitově ve Šternberku, a to následovně: 
pondělí  10.00 hod. – 14.30 hod.  
úterý   zavřeno 
středa   10.00 hod. – 17.00 hod. 
čtvrtek  10.00 hod. – 14.30 hod. 
pátek  zavřeno 
 

III.  
Závěrečná ustanovení  

 

(1) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden 
stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.  
 



 

 

(2) Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah dodatku není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou dodatek zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných 
právních předpisů. 
 

(3) Smluvní strany souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

(4) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní objednatel, Město Šternberk. 
 
 
 
Doložka platnosti právního jednání města dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
 

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku Rada města Šternberka 
usnesením č. 1743/41 ze dne 9.11.2020. 
 
 
 
Ve Šternberku dne ………………………  
 
Objednatel:      Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
     
…......................………..…………….   .……................................................…… 
Město Šternberk     Marius Pedersen a.s.  
Ing. Stanislav Orság, starosta                  Ing. Miroslav Petrů, oblastní manažer   
 
 


