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PaDNK TEcHNtcKÝc]l SLUžÉBPRAHA s.r.o.

se sidlem Na Průhohě 29, Rob]in,252 26

DoIloDA

o podmínkách operativního pronájmu stlo.iního zařízeni

mezi

Plulaiimale]en]: Podnik technickích §lužeb

Praha §.r.o.
sc sídlcln Na Pr,ůhorrě 29. RoLrlí . ]5] 2ó Tieboto\
zastoup.ný 'í'omášemN ej e p s o u jcdnatelei] a ieditclen1
lL l98 ]j 0]_i. Dlť L,/-l,|l 2j L,2j

a

Náiemce1]1|
zasloupený

\,IÚ Dobřichorice
Vítova 61. Dobiichovicc ]52 29
Ing. Petrcm HAMPLEN{ - Starostou

Ič002]]181

potvťzr.úicíshodu na dále uvedených poclrrrín}úcli ol]cíativního pronájmu stloje:

T]p:

Zetoř 62l l kolovýil?ktor+nc§cnásněho\áradIjcc
(tlaktor S ílpralou plo odhlrroýáni §něhu Z konrtrnikaci)

RZ s 000 953
oTP čís1o]ZAA 0l]3]a

\'ýrobce|
výr.

Agrozel ZETOR, k, p, Blrro

čí!1o: pod\olck
.rolor

Vlistník:

Hn|ot

Podnik technickÝch služeb Praha,5.ř.o.
\c sid]en Na Průhoně29. ]52 26 Roblin
lč ]98 25 62]

ost:

Podmílrk} pro\o7U

§troje: -

PH}I

nlotonl:

\'),ba\ení:
os\

Brno 1987 ] ] ]8:0
Bn]o 1987"1]92]

Zelor, k,p

^grozel
Zbro]ovka,
k,p.

čdčení:

D]č CZ.198

25 ó23

celková 43j0

k_9

pro řizeníStroieje lřeba iidič§ké oprálněni nejnróně skupii} c
ýozid1(r podléhá evidenci U DI a]c opalieno RZ
přeprava Siro.je po nrotorisljckých konrunjkácjch I. iiid} je 7akáZána

]na\inrálni rychlosr ]5 kn]'hod,

točct nrisl k Sezeni ] (obsluna)
molorcvá nalia

lx

Zadlri nesen) Sněhov! pluh S

T}p \Rjl].vč,:]

gullo\}lnibřjl)

,165..,\:]987

Garážo!áDi|

Prúnr) !lo!ý areál Rob]ín. Karlšlt,i]rská ,11.

od§ta\eni:

parkovaci plocha v n]ajetku náienrce

Zíúšlllil)ba\€ni:

nenj

]5] 26 Roblin

\ťírť5,:,,,,

PoDNlK TEcHNtcKÝcH sLuŽEB PRAHA s.l.ó. sesidleň NaPrůhoně 29, Roblín,252

cenové Dodmínky operativního pronáimu §troie

- bez

iidiče, bez pHM

Doba pronájInll §troje
stav měřidla Mth (počátek4rcnec)
stav PHM

od ]5.1 1,20]6

cena za proíájem
A) cena hodin. výkonu (záZnam prov.)
B) cena za přovoznl Mth Giav poč.)

530.9()

t:lMlh:]Hl8

n1,

8] 65 _15 l ],20ló

],..

Kč '6,12.,10

do ,1],03,]0l7
.,.,,._ ]1,03,]0l]

Kč (ka], den)

l9].80 Kč ] ]j3.,10 Kč

:50.10 Kč/ j0j.00 (i \lth)*
r

(DPll2l9i,

k dalu uživánj)

eYidovaného času vjkonu sťOjc

Praco\ níci po\ ěřeni obslUhoU ZaříZení:

0]o!čřcnj náiencem)

í"ffi}
ajínatcl
Podnik 1echnických S]uže]r Praha. s,r,o.

Ostah]I ujedná.i I dohodč:
Ta1o dohodajc !),holo!ena Ie dvou §tejnopisech n]ajjcjch platnosl orignrálu,
\edihrou součáSli dohod_vje doklad o piedáni ] pic!zcli §troje lráiemcc a všeobeció podmilrk.-

opell]ii\niho pronájrnu Zařizeni.

v

Roblině

dnc: ]5,1l-]0]6

26

\,rl'Í,fs . ,

PoDNlK fEcHNlcKÝcH sLužEB PRAHA s.r.a. sesid]eň Na Průhoné29, Robtín,252 26

Nákladový propočet cen} nájnlLr (k dohod|Uté době užili):

l,

j0,11,20l6
01,12, ,'r ],t],
l5,1

)

0],0], j],l],
0],0], :8,02,
0

],0j,

_]

1,0j,20l5

jL
3l

l5

64?.:l0
642.10
642.,l0

28

6,{2.,l0

3]

ó12.10

09 636,00 Ka
l9 9l4,,10 Kč
l9,!] 1,1,,10

Ka

l7,98;,]0 Kč

]9,9l4,40 Kč

ccn\ !č, DPlI2l%

\pfsl,;l,.*.

předání

PaDNR TEcHNlcKÝcH sLlJŽEB PRAHA

- převzetí stroie / zařízení
Zetor 62l l kobtJtr tráknlr + ne\ená §něhová radlice
(traktor ! úpla\ou pro oJhlr]o\áni s.ěhu 7 konrunikaci)
RZ s 000 95J

Predme1]

oTP čis]o] ZAA

0

]2325

rndlic€ sněhotá

slnt zařiz€ní

/

v7hled

:

\lro_]e

l.-p \R

.]0.

v,č, 2 ,

.165.

r,v.: l987

kontrolaI
bcz potkozcni

předni,.,...,,,,,,,,,,.

Pncu.ratik}: 7adni,
Náp]ně:

s.1.o. se sícllem Na Průhoné29, Rablíh,252 26

|ádIž Pl]N,í ' plná

lrovozni

olc]c

n1olol

ARAl-

l5u'.10

pie!,od h)dť,ruliká ARAl. 80 90
blzdová kap : DoT 4 ARAL
chladič
ARAl-

l urbora]

^NT]FREEZE

\4ěiidla:

]\1ěřič \,1th slaý

!í,{,r Mth

tii pic\zcti

Batefie:

tonrtlctii kontlda

Brzd),:

h}

d.aulika

a

be7 7á\ad

mcchanika bez Zá\ad

lnlbrnracc o servisnich úkonech Ýěršiho ro75ah!
- \, obdobi 06"20].1 by]a pro!edena seNi§]i kont.ol.r slrojc

a s}Slénrůzavěšeni nesena sněho!é
rad]icc. zkonl(no\,á.) pr()\!7ni níplně s doph]ěniln a piipadnýn \lměněnnn za nové. slroi

b}l pro\tznč pro\člcn,§ \ýnedkem slhopnýln pro!ozu,,

Přcdáíající:

Přejiinající| (povětený)
N4L]

;::" \pts
V Roblíně dne l5 l] ]0]6

l)obíicho!icc
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!_i
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