Od 1.1.2015 jsou stanoveny ceny za km automobilů a zúčtovací
hodinové sazby pracovníků, strojů a zařízení takto:
Hodinové zúčtovací sazby:
ruční úklid
ruční údržba zeleně
Odborné práce - ruční stroje a zařízení ( mot.pily,sekačky, vibrační
technika,bourací kladivo, fréza
údržba komunikací, dopr.značení
Stavební, údržbářské a instalatérské práce
Hrobník
zahradník
řidiči
elektrikáři
Montážní práce,opravářské práce,kovo-dřevo,opravy techniky
Práce technika, technické činnosti v dopravě a ve stavebnictví
Výjezd k zásahu
Ruční prac.stroje, ostatní stroje a zařízení:
mot.pila
Křovinořez STIHL
Pila-rozbrušovačka
bourací kladivo
vedený vibr.válec WV
ruční travní sekačka – vedený JOHN DEAR
ruční travní sekačka 1,2m(MF)
Travní sekačka STIGA
Pařezová fréza
GRILLO – svahová sekačka
JOHN DEAR
Malotraktor KUBOTA
vertikutátor
Vibrační pěch
Vibrační deska
Vedený komunální vysavač ASPIRIK H13
Komunální ruční zametací stroj na sníh
SPIDER svahová sekačka
Malotraktor JARNMAR
Pronájem strojů a zařízení:
bourací kladivo
Kontejner 5 m3
traktorový vlek
Elektrocentrála 2,8 kVa
Samojízdné prac.stroje a automobily:
Čistič vozovek CITY CAT
TTR- Antonio Carraro – sekačka, mulčovač, příkop. Rameno, rotavátor
TTR- Antonio Carraro – zimní koště
TTR – zimní sypač
vysokozdvižná.plošina (Nisan) +řidič

150,-Kč/hod za každou ½ hodinu
150,-Kč/hod za každou ½ hodinu
160,-Kč/hod za každou ½ hodinu
170,-Kč/hod
215,-Kč/hod/ za každou ½ hodinu
180,-Kč/hod za každou ½ hodinu
170,-/Kč/hod za každou ½ hodinu
190,-Kč/hod za každou ½ hodinu
220,-Kč/hod za každou ½ hodinu
215,-Kč/hod za každou ½ hodinu
250,-Kč/hod za každou ½ hodinu
120,-Kč/za výjezd
80,-Kč/hod + obsluha
120,- Kč/hod + obsluha
80,-Kč/hod + obsluha
55,-Kč/hod + obsluha
100,-Kč/hod + obsluha
120,-Kč/hod + obsluha
120,-Kč/hod + obsluha
120,-Kč/hod + obsluha
240,- Kč/hod+ obsluha
240,-Kč/ hod +obsluha
190,-Kč/hod + obsluha
200,-Kč/hod+ obsluha
80,-Kč/hod + obsluha
50,- Kč/hod + obsluha
50,-Kč/hod + obsluha
240-Kč/hod+ obsluha
180,-Kč/hod+ obsluha
240,-Kč/ hod +obsluha
240,-Kč/ hod +obsluha

200,-Kč/den
100,-Kč/den
100,-Kč/den
250,-Kč/den 50,- Kč/hod
765,-Kč/hod 22,-Kč/km
500,-Kč/hod
655,-Kč/hod
Základní cena + 100,-kč/hod
500,-Kč/hod
za každou 1/2 hodinu

vysokozdvižná.plošina (Nisan) +řidič+elektrikář

720,-Kč/hod 22,-Kč/km
za každou 1/2 hodinu

traktor (do 50kW)

500,-Kč/hod
za každou 1/2 hodinu

multicar (M25)

370,-Kč/hod 18,-Kč/km
za každou 1/2 hodinu

multicar (M25),zimní údržba+posádka
kropička 6m3 LIAZ

655,-Kč/hod 18,-Kč/km
750,-Kč/hod 33,-Kč/km
za každou 1/2 hodinu

sypač (LIAZ) - vč.posypu

1.880,-Kč/hod 33,-Kč/km-650,Kč/hod čekání

sypač (LIAZ) bez posypu
nosič kontejnerů (MAN)
Valník, sklopka MAGMA
Peugeot BOXER
Opel MOVANO
Ford TRANSIT
Renault KANGO
Renault Masters
nakladač LOCUST

1.050,-Kč/hod
470,-Kč/hod 33,-Kč/km
370,-Kč/hod 18,-Kč/km
18,-Kč/km čekání 120,-/hod
18,-Kč/km čekání 120,-/hod
18,-Kč/km čekání 120,-/hod
10,-Kč/km čekání 120,-/hod
18,-Kč/km čekání 120,-/hod
550,-Kč/hod
za každou 1/2 hodinu

Řezání povrchu
Řezání podkladu betonového hl. 10 cm
Řezání podkladu živičného hl.5 cm
Řezání podkladu živičného hl.10 cm
Řezání podkladu živičného hl.15 cm
Řezání podkladu živičného hl.20 cm
Nesené stroje:
sypač a koště BEILHAUCK
štěpkovač
radlice
Vysavač listí
Fréza na asfalt
Likvidace odpadů:
stavební suť vhodná k recyklaci
komunální odpad (bez dopravného na skládku)
Odvoz 1 tuny odpadu na skládku
Podíl nákladů provozu překladiště na jednu tunu/ostatní
Uložení ostatních a nebezpečných odpadů

550.- Kč /m
111,- Kč /m
174,- Kč /m
315,- Kč /m
349,- Kč /m
200,-Kč/den
70,-Kč/hod+ traktor+ obsluha
50,-Kč/den
150,- Kč/hod+ obsluha+ traktor
70,-/hod+ Locust
300,-Kč/tuna
1000,-Kč/tuna
1t/ 155,- Kč
1t/ 65,Dle ceníku na SD

Prodej recyklátu ze stavebních hmot:
Recyklát frce.0-16,16-32,32-64

100,-Kč/tuna

Uložení výkopové zeminy:
Zemina – akce financované městem Moravská Třebová
Zemina – ostatní akce

80,-Kč/m3
150,-Kč/m3

Lehká dynamická deska-měření hutnění za 1 zásah v katastru Mor. Třebové, Boršov 500,- kč vč.dopravy a
vystavení protokolu.


U měření mimo katastr budou připočteny najeté km přepravním vozidlem.



U liniových staveb u více měření 350,- Kč za jedno měření

Čištění kanálových vpustí.
1kus vpusti
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

500,-

