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Důvodová zpráva:  
 

V rozpočtu města na letošní rok je vyčleněna částka 600 ti. Kč na nákup kontejnerového vozidla pro 
potřeby technické čety města. Toto vozidlo bude využíváno na odvoz trávy po sekání zelených ploch, 
vyvážení odpadu a podobně, v případě, že nebude pořízeno, mohlo by dojít k omezení údržby  
a úklidu města. Průzkumem trhu bylo vybráno jako nejvhodnější a cenově dostupné vozidlo DAF 
z roku 2007.  
Důvodem pro nákup této značky je její spolehlivost, špatná dostupnost tohoto typu vozidla na našem 
trhu, vozidlo má nově opravenou nástavbu - jednoramenný nosič, vyměněnou kompletní hydrauliku 
a veškeré výměny a kontroly brzd, motoru a dalších součástí vozu. Vozidlo bylo zkontrolováno 
v autorizovaném servisu s doporučením jeho koupě protože je po celkové repasi (bylo prověřeno 
nezávislým technikem firmy MTC). 
Na základě těchto prověrek je předpoklad, že se jedná o vozidlo ve velmi dobrém stavu vzhledem ke 
svému stáří, k dispozici je ve firmě zabývající se prodejem nákladních automobilů v Násedlnici.  
Protože cena vozidla přesahuje částku vyčleněnou v rozpočtu o 66 tis. Kč, je navrženo schválit 
rozpočtové opatření na potřebnou částku s tím, že zároveň  je jednáno vedením města s prodejcem 
o případném snížení ceny.  
 
 
Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města Bakov nad Jizerou  
 

s c h v a l u j e 
bylo by to rozpočtové opatření č. 16 na vyčlenění částky Kč 66 tis. z FRR na dofinancování nosiče 
kontejnerů 
 
231.30 2212 6123 + 66 tis. Kč 
231.30 6330 4133 + 66 tis. Kč 
263.21 6330 5345 + 66 tis. Kč  
 
 
 


