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 27. schůze Rady města Kuřimi konané dne 27.10.2021
Schválení tisku knihy „Kuřim a její legionáři“
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Bc. Kateřina Rovná - ředitelka

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Žádám RM o schválení odlišného postupu dle Interní směrnice RM Kuřimi č. S5/2019/RM, čl. 9
Odlišné postupy, odstavce 2b) práva duševního vlastnictví, při zadávání veřejné zakázky malého
rozsahu (finanční limit III, veřejné zakázky nad 200.000 Kč) na tisk, grafické zpracování, sazbu
a korekturu knihy Kuřim a její legionáři a přímé zadání zakázky dodavateli Nakladatelství Šuplík, s. r.
o.
Důvodem je předchozí spolehlivá spolupráce a dodržování termínů dodavatelem, především pak
nezbytnost dodržení jednotného vizuálu a nastavených edic pro knihy o Kuřimi.
Vydané knihy o Kuřimi nakladatelstvím Šuplík – Kuřim z první ruky/ Arnošt Vermousek, Každý den
napsat báseň/ Jiří moravský Brabec, Malé příběhy velkých dějin/ Jiří Plocek, Vzpomínky na starý
Kuřím/ Milan Mrkos, Kuřim za války/ Sikorová, Laurincová.
Plánovaný tisk knihy Kuřim a její legionáři:
Kniha – Kuřim a její legionáři, autorka Sylvia Laurincová, rozsah 260 stran, formát A4, celobarevný
tisk, fotografie
Náklad – 500 ks
Korektura, grafické práce, ISBN – 82.200 Kč
Tisk – 165.000 Kč
Prodejní cena – 500 Kč
Dodavatel – Nakladatelství Šuplík, s. r. o. (IČO 11869003)
Předpokládaný termín zahájení prodeje knihy – 12/2021.
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Cena tisku včetně vedlejších nákladů bude hrazena z rozpočtu Společenského a kulturního centra
Kuřim, příspěvkové organizace.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na zakázku „tisk knihy Kuřim a její legionáři“ a schvaluje uzavření smluvního
vztahu na tisk, grafické zpracování, sazbu a korekturu knihy „Kuřim a její legionáři“ mezi
Společenským a kulturním centrem Kuřim, příspěvkovou organizací, nám. Osvobození 902/1, 664
34 Kuřim, IČO 07577346 a Nakladatelstvím Šuplík, s. r. o., Štefánikova 836/1, 602 00, Brno, IČO
11869003.
Termín plnění: 31.10.2021
Zodpovídá: Bc. Kateřina Rovná - ředitelka
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