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 29. schůze Rady města Kuřimi konané dne 01.12.2021
Zastávkové přístřešky ul. Legionářská
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„Zastávkové přístřešky ul. Legionářská“
III-OI-2021-014
odbor investiční (dále jen „OI“)

Při realizaci nových zastávek na ul. Legionářská vznikla potřeba doplnit tento prostor důležitým
prvkem – přístřešky.
Z důvodu návaznosti na jednotný design vybudovaných zastávkových přístřešků v Kuřimi byla
oslovena společnost STREETPARK, s. r. o., která je dlouholetým dodavatel typizovaných přístřešků.
Předpokládané náklady na dodávku a montáž zastávkových přístřešků předběžně činí 272.402 Kč bez
DPH (tj. 329.610 Kč vč. DPH).
OI navrhuje radě města v souladu s interní směrnicí S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, článku 9 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele pro akci „Zastávkové přístřešky ul.
Legionářská“ společnost STREETPARK, s. r. o., se sídlem Ptáčov 40, 674 01 Třebíč, IČO 06077315.
Pro realizaci zakázky žádáme o vyčlenění částky z ORGu 1006 000 000 „Drobné investice“.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek
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malého rozsahu pro dodávku a montáž zastávkových přístřešků „Zastávkové přístřešky ul.
Legionářská“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností STREETPARK, s. r. o., se
sídlem Ptáčov 40, 674 01 Třebíč, IČO 06077315, v celkové hodnotě 329.610 Kč vč. DPH.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice
schvaluje
vyčlenění částky ve výši 329.610 Kč z ORG 1006 000 000 „Drobné investice“ na akci „Zastávkové
přístřešky ul. Legionářská“.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice
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