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 23. schůze Rady města Kuřimi konané dne 08.07.2020
Měření úsekové rychlosti – volba způsobu pořízení technologie a SW
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Materiál zpracoval:

Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Dle doporučení dopravní policie ČR, v rámci investiční akce „Radary včetně SW pro měření rychlosti
vozidel“ ORG 1420000000, řeší město Kuřim úseky se zvýšeným výskytem překročení povolené
rychlosti v ulici Pod Vinohrady a Zámecká, zde budou umístěny radary pro měření rychlosti vozidel.
V únoru 2020 byla dokončena a předána projektová dokumentace s názvem „PD radary pro měření
rychlosti (MÚR a MOR)“, V dubnu 2020 jsme získali společné povolení na radary pro měření úsekové
rychlosti v ulici Pod Vinohrady (dále jen MÚR) a v červnu 2020 jsme obdrželi společné povolení na
radar pro měření okamžité rychlosti v ulici Zámecká. V současné době, v rámci řízené tržní
konzultace, probíhají jednání se společností AŽD Praha, s. r. o., ohledně možností pořízení
technologie a SW pro měření rychlosti vozidel, nároků na provoz a stavební a technickou
připravenost. Stavební připravenost bude zajištěna společností CTS Kuřim, s. r. o. Dne 24.06.2020
jsme obdrželi cenovou nabídku od společnosti AŽD Praha, s. r. o., vizte příloha, která má sloužit jako
podklad pro rozhodování o způsobu pořízení technologie a SW. Tedy zda jít cestou nákupu, či
pronájmu, včetně zvážení doby pronájmu.
Z údajů uvedených v cenové nabídce na MÚR vyplývá 3 + 1 varianta způsobu pořízení:
I. Forma pronájmu technologie i SW

Cena bez DPH celkem

Varianta I a).
Pronájem technologie MÚR včetně SW na zpracování přestupků na 5 let

2.789.808,- Kč

Varianta I b).
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Pronájem technologie MÚR včetně SW na zpracování přestupků na 3 roky
II. Forma nákupu technologie i SW

2.344.980,- Kč

Cena bez DPH celkem

Varianta II
Nákup technologie MÚR včetně SW na zpracování
přestupků (pořízení, včetně 5 x roční servis)
III. Forma pronájem technologie bez SW

3.281.820,- Kč

Cena bez DPH celkem

Varianta III
Pronájem technologie MÚR bez SW
na zpracování přestupkůna 60 měsíců

1.816.136,- Kč

Ceny jsou vztaženy na 5-ti letou dobu užívání, tedy včetně 5-ti ročních servisů, vyjma varianty I b) –
tato je počítána na dobu 3 let. V ceně pronájmu, či nákupu je obsaženo 5 uživatelských licencí, které
by měly být dostačující pro zamýšlený provoz. Nákup každé další uživatelské licence činí 12.000
Kč/kus.
Předpokládaná životnost technologie je 15 let, po pěti letech pronájmu technologie má objednatel
možnost využít předkupní právo za 50 % původní ceny technologie, případně prodloužit pronájem.
Z uvedeného vyplývá, že ekonomicky nejvýhodnější je varianta III, tedy pronájem technologie MÚR,
kdy dojde k úspoře ve výši 62.872 Kč za 5 let.
OI žádá Radu města Kuřimi o zvolení vhodné varianty pořízení technologie a SW pro úsekové měření
rychlosti vozidel v ulici Pod Vinohrady.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
v rámci investiční akce „Radary včetně SW pro měření rychlosti vozidel“ ORG 1420000000,
pořízení technologie a SW dle varianty ….. - formou ………………………………
Termín plnění: 08.07.2020
Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice
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