
 Služby města Bechyně, p.o. 
Na Libuši 892, 391 65 Bechyně. IČ: 06678769, DIČ: CZ06678769 

    

Ceník služeb platný od 1.1.2022 
 

                         Úvod: Tímto vydávám příkaz ředitele, kterým stanovuji Ceny za služby v roce 2022. 
                                                                                                    

1.1 Provoz strojů a mechanizace / 
Název a typ stroje / mechanizace 

 
Cena  

 
Výkon 

Nákladní automobil AVIA D 75 – nosič kontejnerů nad 3,5 t (náklad max. 6 t)  

Doprava, přistavení vozidla – přejezdový kilometr 37,- Kč km 

Přistavení kontejneru (manipulace naložení / složení) 80,- Kč manipulace 

Pronájem kontejneru (za každý den) 500,- Kč 24 hod. 

Pronájem kontejneru (víkend – pátek odpolední přistavení – pondělí ráno odvoz) 750,- Kč víkend 

Vysávání listí 2.000,- Kč hod. 

Čekací doba 200,- Kč hod. 

Nákladní automobil IVECO – nosič kontejnerů nad 3,5 t (náklad max. 3 t)  

Doprava, přistavení vozidla – přejezdový kilometr 37,- Kč km 

Přistavení kontejneru (manipulace naložení / složení) 80,- Kč manipulace 

Pronájem kontejneru (za každý den) 500,- Kč 24 hod. 

Pronájem kontejneru (víkend – pátek odpolední přistavení – pondělí ráno odvoz) 750,- Kč víkend 

Čekací doba 200,- Kč hod. 

Nákladní automobil GAZ (GAZell / N1G) – nosič kontejnerů do 3,5 t  

Sazba za 1. hodinu použití + Sazba za ujeté kilometry  450,- + 20,- Kč hod. / km 

SUN WARD SWL 3210 – kolový nakladač  

Nakládka / lžíce / vidle / překopávač 1.000,- Kč hod. 

Hloubení děr mechanickým vrtákem / Podkop / terénní práce 1.000,- Kč hod. 

MULTIKÁRA M25 - valník  

Sazba za 1. hodinu + sazba za ujeté kilometry  400,- + 12,-Kč hod. / km 

Úklid komunikací, chodníků (radlice, sypač) 800,- Kč hod. 

MAGMA – valníkový sklápěč  
Sazba za 1. hodinu použití + sazba za ujeté kilometry 400,- + 12,-Kč hod. / km 

ZETOR 7011 (kolový traktor) + valníkový vlek  

Doprava, přistavení techniky 800,- Kč hod. 

Úklid komunikací od sněhu (pluh, BUBNOVKA /radlice 900,- Kč hod. 

Sekání trávy / sečení 1.000,- Kč hod. 

Zapůjčení přistaveného vleku 400,- Kč den 

Štěpkování 1.100,- Kč Hod. 

VIVID 400 DT - malotraktor  

Doprava 540,- Kč hod. 

Úklid komunikací od sněhu (pluhem, radlicí, kartáčem) 800,- Kč hod. 

Sečení (mulčovač PEROZO) 900,-  

BCS 730 – jednoosý malotraktor  

Zametání chodníků, komunikací 600,- Kč hod. 

PIAGGIO MOTOCYKL 4 P 1 – valník (nosnost 0,8 t)  

Valník / sklápěč  450,- Kč hod. 

PIAGGIO PORTEX MAXXI – valník (nosnost 1,0 t)  

Valník / sklápěč 500,- Kč hod. 

NILFISK CITY RANGER (víceúčelový komunální stroj)  

Zametání komunikací, chodníků  2 400,- Kč hod. 

PRAGA V 3 S – FEKÁLNÍ vůz (objem nádoby 3 m3)  

Vývoz septiků / jímky 2 900,- Kč hod. 



 

 

 

    

2.2. Ceník za Likvidaci odpadních vod u ČOV Bechyně a v Týně nad Vltavou  

Kvalitu odpadních vod posoudí pracovník ČOV až při vypouštění odpadních vod na ČOV. ČOV 
zaznamená na evidenčním listu způsob likvidace. Tato informace bude součástí fakturace 
pro zákazníka. 

 
Dle aktuální sazby DPH 

Bechyně - likvidace standartním způsobem přes čistírnu odpadních vod m3 220,- Kč bez DPH 

Bechyně - likvidace neslučitelná se standartním způsobem (např. černý kal) m3 330,- Kč bez DPH 

Týn nad Vltavou m3 390,- Kč bez DPH 
 

 
 

 

Závěr: 

A) Tento Ceník prací nabývá účinnosti dnem 1.1.2022 a je platný do 31.12.2022 

B) Příspěvková organizace SMB, p.o. je plátcem DPH. Uvedené ceny jsou bez DPH. 

1.2 Drobná mechanizace  

MATRA sekačka / GIANNI FERRARI 900,- Kč hod. 

Ruční motorová sekačka 600,- Kč hod. 

Ruční motorová pila 600,- Kč hod. 

Ruční vysávání listí 700,- Kč hod. 

Plotostřih / Křovinořez 550,- Kč hod. 

Opravy výtluků s použitím recyklátu 800,- Kč m2 

Elektrická sbíječka s obsluhou 600,- Kč hod. 

Elektrocentrála 500,- Kč hod. 

1.3. Zapůjčení dopravního značení, kovový stojan na pytle  

Pronájem doprav. značení, přenosného stojanu na značky, kovového stojanu na plast. pytle 100,- Kč s DPH ks / prac. den 

Pronájem doprav. značení, přenosného stojanu na značky, kovového stojanu na plast. pytle  
(víkend – pátek odpoledne – pondělí ráno) 

250,- Kč s DPH ks / víkend 

Vratná záloha na zapůjčený materiál 1.000,- Kč ks 

1.3 Pracovníci služeb   

Odborné řemeslné práce (zámečnické, zednické, řidič apod.) 490,- Kč hod. 

Odborné práce (zahradník, stěhování apod.) 430,- Kč hod. 

Pomocné práce 330,- Kč hod. 

1.5. Prodej plastových nádob popelnic  

Plastová nádoba popelnice na komunální odpad 120 l    890,- Kč s DPH 

Plastová nádoba popelnice s Bio roštem 120 l 1.192,- Kč s DPH 

1.6. Výkup komodit – Sběrný dvůr Bechyně  

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 2,48,- Kč / kg bez DPH 

Stavební materiály obsahující AZBEST 4,13,- Kč / kg bez DPH 

Asfaltové směsi obsahující DEHET 9,90,- Kč / kg bez DPH 

1.7. Likvidace hrobového příslušenství + cena váha likvidovaného příslušenství  

Urnový hrob    736,- Kč + váha (2,48,- Kč / kg) 

Jednohrob 1.149,- Kč + váha (2,48,- Kč / kg) 

Dvojhrob 1.562,- Kč + váha (2,48,- Kč / kg) 

1.8. Administrativní úkony  

Vydání vyjádření k vedení sítí VO zaslané elektronickou cestou 150,- Kč s DPH / úkon 

Vydání vyjádření k vedení sítí VO zaslané v písemné podobě 180,- Kč s DPH / úkon 

Pronájem plochy pro reklamní Banner (vnější oplocení areálu) 200,- Kč s DPH / měsíčně 

2.1. Práce realizované o sobotách, nedělích, svátcích a v noci  

Výkony uvedené v ceníku, které objednatel prací bude požadovat realizovat v sobotu, v neděli, o svátcích 
a v noci, tak budou fakturovány za základní cenu a níže uvedený příplatek 

 

Ceny strojů / mechanizace Základní cena + příplatek 25 % 

Pronájmy (kontejner, značky atd.) Základní cena + příplatek 25 % 

Hodinové zúčtovací sazby Základní cena + příplatek 25 % 


