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 31. schůze Rady města Kuřimi konané dne 15.12.2021
„Oprava chodníku ul. Školní“
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník
Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

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

„Oprava chodníku ul. Školní“
III-OI-2021-015
odbor investiční (dále „OI“)

Na podzim byla zahájena oprava komunikace ul. Školní bez opravy chodníku, protože práce proběhly
poměrně rychle. Společnost EUROSTAVBY PLUS, s. r. o., Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábrdovice,
IČO 29351511, která subdodávkou dodávala instalaci obrubníků komunikace projevila ochotu
pokračovat a zrekonstruovat po celé délce ulice školní také chodník. I když byla na jaře letošního roku
pro tyto práce vysoutěžena firma EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 1518/2, 140 00 Praha 4,
IČO 45274924, v druhé půlce roku již neměla kapacitu na opravu uvedeného chodníku.
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 „Oprava chodníků
ul. Školní“ společnost EUROSTAVBY PLUS, s. r. o., Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábrdovice, IČO
29351511, za částku 466.035 Kč bez DPH (563.902 Kč s DPH). Jedná se o cenu v čase a místě
obvyklou a to i vzhledem k nárůstu pořizovacích cen za materiál během letošního roku.
Akce bude hrazena z ORG 1270 000 000 „Opravy komunikací ve městě“.

Návrh na usnesení:
RM

Vytvořeno 14.12.2021 10:39:44

1

schvaluje
odlišný postup, ve smyslu ust. čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu na akci „Oprava chodníků ul. Školní“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se
společností EUROSTAVBY PLUS, s. r. o., Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábrdovice, IČO
29351511, v celkové ceně 563.902,00 Kč vč. DPH.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Michaela Juránková Hrbková - administrativní pracovník
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