Ceník za použití techniky obce a za práci technických pracovníků
Uložení směsného odpadu do kontejneru
Uložení biologického odpadu do kontejneru
Přepravné v obci
Přepravné mimo obec
Práce s bagrem
Práce s plošinou
Práce se sekačkou - ruční
Práce se sekačkou - traktor
Práce se štěpkovačem
Práce s křovinořezem
Práce s plotostřihem
Práce s motorovou pilou
Práce zaměstnance obce o víkendu – příplatek 50 %

400 Kč/m3 + práce 250 Kč/hod
600 Kč/m3 + práce 250 Kč/hod
100 Kč/ multikára + práce 250 Kč/hod
20 Kč/km
700 Kč/hod
300 Kč/hod
400 Kč/hod
450 Kč/hod
450 Kč/hod
350 Kč/hod
350 Kč/hod
350 Kč/hod
+ 125 Kč/hod

Poznámka:





Ceny za techniku jsou stanoveny jako součet nákladů za palivo a amortizaci stroje. Účtována je každá započatá čtvrthodina.
Úhrada za práci a použití techniky proběhne buď na obecním úřadě, nebo přímo pracovníkovi, vždy na základě vystavení dokladu o platbě.
Práce jsou vykonávány podle časových možností zaměstnanců obce, v pracovní době či jako práce přesčas.
Kontaktní osoba pro objednání prací je p. M. Strakatý 724 020 622

Ceník servisních služeb vztahujících se ke kanalizačním přípojkám poskytovaných provozovatelem kanalizace
(Obec Husinec)

popis činnosti

1 výjezd a zjištění závady

cena za výkon v
Kč

předpokládaná
doba výkonu v
minutách

258 (158+100)

20

6 výměna plováku, výměna zpětné klapky - bez materiálu
7 závada elektrické části - bez materiálu

související
platby

poznámka

8

100

výjezd multikáry

250

výjezd a služby SDH

Majitel objedná u
externí firmy –
kontakt níže

2 vyčerpání a vyčištění jímky
3 odpojení čerpadla a jeho vyjmutí
vyčištění čerpadla (na místě bez vyjmutí); pravidelná
4
údržba
5 zpětná montáž a vyzkoušení čerpadla

kalkulace - sazba
Kč/min

237

30

8

250
356

45

8

v závislosti na trvání
opravy

cca 30

8

158

cca 20

8

Poznámka:






Práce na přípojce jsou vykonány podle naléhavosti v pracovní době zaměstnanců technických služeb, výkon práce určuje p. M. Strakatý.
Úhrada za práci a použití techniky proběhne buď na obecním úřadě, nebo přímo pracovníkovi, vždy na základě vystavení dokladu o platbě.
Kontaktní osoby: M. Strakatý 724 020 622, R. Hoffmann 725 021 835; pohotovost např. A. K. Servis 602 413 413
VÝVOZ JÍMEK A SEPTIKŮ do 3,5 m3 800,- Kč, do 9,5 m3 1 300 Kč; BIOWA 775 722 601, 776 722 600
Informativní cena čerpadla – firma AQ spol. – repasované – cca 10 000 Kč, nové – cca 16 000 Kč

