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RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 284/48/2021
ze dne 3. 9. 2021

k nákupu svozového vozidla – hákového nosiče kontejnerů
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
Informace o důvodech a potřebě pořízení svozového vozidla – hákového nosiče
kontejnerů – zejména pro bio odpad, kterým bude nahrazen dříve pořízený hákový
nosič na podvozku Multikar 27 – svozové vozidlo, dle důvodové zprávy;

II. Rozhoduje;
1)
2)

o nákupu vozidla Iveco Daily 35C15 - hákový nosič kontejnerů v ceně max. do
640.000, -Kč bez DPH včetně výstražných majáků (výstražné zařízení);
o uzavření kupní smlouvy s předmětem plnění: Iveco Daily 35C15 - hákový nosič
kontejnerů s instalovaným výstražným zařízením dle nabídky společnosti
TomakoTrade s.r.o., se sídlem Švermova 268/76, Liberec X-Františkov, 460 10
Liberec, IČO: 03182274, zastoupené jednatelem Tomášem Kosinou

III. Ukládá
starostce obce Zdiby:
učinit úkony související s rozhodnutím dle bodu II. tohoto usnesení a uzavřít
příslušnou kupní smlouvu s vybraným prodejcem.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:
Na vědomí:
Přílohy:

Ing. Kateřina Kolářová, 2. místostarostka obce
JUDr. Eva Slavíková, starostka obce
Obecní úřad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 284/48/2021
Na základě dlouhodobých zkušeností a ekonomického hlediska provozu svozového vozidla
Multikar 27 – hákový nosič kontejnerů (dále jen „stávající svozové vozidlo“), které je v současné
době ve vlastnictví obce Zdiby a které je využíváno výhradně pro svoz bio odpadu, je předkládán
radě obce k rozhodnutí návrh na nákup jiného svozového vozidla pro shodný účel, avšak s multifunkčnějším využitím, který plně nahradí stávající svozové vozidlo a lze důvodně předpokládat
také ekonomický přínos pro rozpočet obce v rámci úspory nákladů na provoz a opravy vyřazením
stávajícího svozového vozidla.
Stávající svozové vozidlo bylo pořízeno v roce 2014, kdy k datu 31.1.2014 došlo ke skutečnému
ukončení projektu. Předmětné vozidlo bylo pořízeno v rámci Operačního programu Životní
prostředí, LXIV. Výzvy, Prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží a Oblastí podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady „Nákup svozového
vozu na Bio odpad pro obec Zdiby“ (č. projektu CZ. 1.02/4. 1.00/15. 28236). Datum, do kterého
bylo nutné dodržet plnění účelu, pro který bylo poskytováno Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo
stanoveno do 31.1.2019. Závěrečná monitorovací zpráva s dalšími informacemi je přílohou této
DZ.
Pořizované vozidlo, Iveco Daily 35C15 – hákový nosič kontejnerů, je sice používané (zánovní)
s rokem výroby 2011, avšak jedná se viditelně o udržované vozidlo, které je v řádném technickém
stavu a současně je prodejcem na nosič a jeho příslušenství poskytována záruka 24 měsíců.
Vozidlo bylo na místě prohlédnuto a zkontrolováno odborně znalou osobou spolu s pracovníky
obce a lze se důvodně domnívat, že svou kvalitou a stavem převyšuje běžný standard. Součástí
ceny je pak také dodání výstražného zařízení (majáků) a zajištění kompletní administrativy
spojené s převodem vozidla a provedením technické kontroly na STK, prodejcem. Informace o
vozidle viz příloha DZ
V návaznosti na pořízení nového vozidla dojde k postupné obměně stávajících bio kontejnerů za
standardní typy těchto kontejnerů (i s vyšší kapacitou/objemem) a následnému prodeji
stávajícího svozového vozidla včetně kontejnerů (jako souboru věcí). Tím dojde nejen ke
zkvalitnění služby občanům, ale také získání technicky „stabilnějšího“ vozidla a zřejmě i k
výrazným ekonomickým úsporám s předpokládanou návratností investice (oproti ponechání si
stávajícího svozového vozidla a bio kontejnerů) v řádu cca 2-3 let.
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