Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 12. schůze Rady města Kuřimi konané dne 03.04.2020
Nákup respirátorů KN95
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
V souvislosti s epidemiologickou situací a nutností ochrany zaměstnanců města Kuřimi, jeho
příspěvkových organizací, společností ve vlastnictví města Kuřimi, případně v souvislosti se zajištěním
ochrany rizikových skupin a zaměstnanců důležitých institucí ve městě Kuřimi a v obcích ORP Kuřim
(Policie ČR, zdravotnická zařízení, sociální služby a zařízení apod.) a dalších obdobných zařízení a a
institucí město Kuřim poptává nákup respirátorů minimálně třídy FFP2 nebo obdobných (KN95 atd.).
V současné době je sice distribuce respirátorů zajišťována státem prostřednictvím Jihomoravského
kraje, množství respirátorů je však minimální a nestačí ani k základnímu pokryt zdravotnických
zařízení v působnosti ORP Kuřim. Pro město samotné a jeho instituce, s výjimkou pečovatelské
služby, pak nejsou z tohoto zdroje k dispozici prostředky žádné. Lze také jen velmi těžko předvídat,
zda vůbec a kdy dojde ke zlepšení státních dodávek pro potřeby obcí a institucí v ORP Kuřim.
Současně je nutno začít se připravovat na postupné ukončení nouzového stavu a z něho planoucích
omezení. To se týká především samotného města Kuřim a jím zřizovaných institucí, zvláště
základních a mateřských škol, městských služeb, centra sociálních služeb, Společenského centra
včetně městské knihovny apod. V případě obnovení provozu totiž bude nutno chránit zaměstnance
těchto institucí, kteří přicházejí do kontaktu s dalšími osobami. V současnosti zjišťujeme potřeby
těchto institucí pro zajištění běžného provozu. Týdenní potřeba respirátorů se ukazuje být někde
kolem 500 kusů. Současně dnes není možno odhadnout, po jak dlouhou dobu bude nutné ochranu
zaměstnancům poskytovat.
Na město Kuřim se v souvislosti s možností dodat ochranné respirátory třídy KN95 (FFP 2) obrátil pan
Mojmír Boček, jednatel společnosti Boček CZ Kuřim. Tyto respirátory je pan Boček schopen nakoupit
u svých stálých obchodních partnerů v Číně a dovézt je do ČR se zajištěním všech náležitostí včetně
celního řízení. Nabídka je v příloze č. 1. Zároveň pan Boček dohodnul možnost snížení minimálního
množství u dodávky respirátorů KN 95 na 10 000 ks. Respirátory jsou označeny certifikátem shody
CE. Zároveň pan Boček odpověděl na další doplňující dotazy, položené mailem (příloha č. 2). Dovoz
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respirátorů provede společnost Boček CZ svým jménem, na svůj náklad a své riziko a zajistí vyřízení
všech formalit. Pokud by dodávka nesplňovala předepsané náležitosti nebo bylo dodávané zboží
zjevně vadné, město Kuřim není povinno je odebrat a náklady ponese dovozce. Dle sdělení pana
Bočka je lhůta od objednávky do dodání respirátorů cca 10 dnů. Konečná cena za jeden kus pro
město Kuřim by neměla přesáhnout 100 Kč vč. DPH.
Městu Kuřim nabízí dodávku respirátorů také obec Březina. Tyto respirátory jsou již dovezeny
do České republiky a momentálně probíhá jejich proclení. Jde rovněž o respirátory (respirátorové
roušky) třídy KN95 (FFP 2) s certifikátem shody CE. Cena za 1 kus je 128 Kč bez DPH, tedy 154,88
Kč za 1 kus. K dispozici pro město Kuřim může být až 1800 ks s předpokládaným dodáním 6. 4. 2020.
Pro srovnání jsou v příloze č. 3 uvedeny další nabídky na dodávku obdobných roušek včetně ceny
a dalších podmínek z nichž vyplývá, že nabízené podmínky u společnosti Boček CZ i obce Březina
jsou velmi dobré.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
nákup respirátorů KN95 od společnosti BOČEK CZ, s. r. o., Blanenská 10/53, 664 34 Kuřim,
IČ 25529978 v množství do 10 000 ks, za cenu do 100 Kč za kus vč. DPH s termínem dodání do
30.04.2020 za podmínek, které jsou uvedeny v důvodové zprávě a dále schvaluje nákup
respirátorů KN95 od obce Březina, Březina 24, 679 05 Křtiny, IČ 00280020, za cenu 154,88 Kč
vč. DPH za kus s termínem dodání do 12.04.2020.
Termín plnění: 30.04.2020
Zodpovídá: Petra Glosová - asistent starosty
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