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
Smlouva o dodávce výsadbového materiálu
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Jaroslava Hédlová

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Odbor investiční (dále jen OI) předkládá radě města ke schválení Smlouvu o dodávce výsadbového
materiálu. Na tento materiál město čerpá finanční podporu v rámci Výzvy č. 4/2021 Národního
programu Životní prostředí, která byla vyhlášena Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí ČR.
Předmětem smlouvy je dodávka výsadbového materiálu - 39 ks sazenic listnatých stromů včetně
materiálu souvisejícího s výsadbou a závlahového systému.
Dne 07.10.2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Byly osloveny čtyři firmy, z toho dvě
se zúčastnily výběrového řízení. Rozhodující byla ekonomicky nejvýhodnější nabídka. Vítězným
dodavatelem materiálu je pan Ing. Pavel Švec, se sídlem Na Kopečku 214, Rajhradice 664 61, IČO
60358742, DIČ CZ7207024803, s nabídkou 281.748,50 Kč včetně DPH.
Termín dodání materiálu je od 20.10.2021 do 15.12.2021.
OI doporučuje radě města uzavření Smlouvy o dodávce výsadbového materiálu.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Smlouvy o dodávce výsadbového materiálu s dodavatelem panem Ing. Pavlem Švecem,
se sídlem Na Kopečku 214, Rajhradice 664 61, IČO 60358742. Vysoutěžená cena za dodávku
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materiálu je 281.748,50 Kč včetně DPH.
Termín plnění: 15.12.2021
Zodpovídá: Jaroslava Hédlová
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