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.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 4. schůze Rady města Kuřimi konané dne 03.02.2021
Zahájení zadávacího řízení „Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu"
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - ZD Kuřim - adaptační strategie
B - ZD Kuřim - příloha č. 3, specifikace adaptační strategie Kuřim
C - ZD Kuřim - přílohy č. 1, 2 a 4
D - ZD Kuřim, příloha č. 5 - smlouva o dílo

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Miroslava Rothová - projektový manažer

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi
Název (předmět) zakázky:
„Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu
Kuřimska“
Evidenční číslo v knize zakázek:
IV-OI-2021-002
Zajišťující odbor (ZO):
odbor investiční (dále jen OI)
Jedná se o zadávací řízení na výše uvedenou akci, a to v režimu veřejné zakázky malého rozsahu,
akce je dotačně podpořena FM Norska v období let 2014-2021 v rámci programu „Životní prostředí,
ekosystémy a změna klimatu“. Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor investiční, odpovědná
osoba Ing. Pavla Kubová. Administraci veřejné zakázky provádí JUDr. Petr Navrátil, advokátní
kancelář, který sestavil zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo.
Nabídky budou zaslány v listinné podobě na adresu advokátní kanceláře JUDr. Navrátila a budou
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejímž jediným hodnotícím kritériem je nejnižší
nabídková cena. Odbor investiční nenavrhuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek,
což umožňuje novela zákona o zadávání veřejných zakázek.
Předpokládaný termín uzavření smlouvy na zpracování Adaptační strategie je začátek března 2021,
dokončení a předání díla je naplánováno na konec prosince 2021. Po zpracování bude dílo schváleno
orgány města Kuřim.

Vytvořeno 15.02.2021 16:07:25
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Předmětem veřejné zakázky je vytvoření Strategie adaptace na změnu klimatu v souladu s
podmínkami výzvy NF SGS-3–3.4.1.1 „Oslo – Tvorba adaptačních a mitigačních strategií a plánu“.
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci
a návrh smlouvy o dílo.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na vytvoření Strategie adaptace na
změnu klimatu v souladu s podmínkami výzvy NF SGS-3–3.4.1.1 „Oslo – Tvorba adaptačních a
mitigačních strategií a plánu“, a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo.
Termín plnění: 31.03.2021
Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Vytvořeno 15.02.2021 16:07:25
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FM Norska
Zadávací dokumentace
a
Výzva
k podání nabídky pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby,
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, v souladu s pravidly pro zadávání veřejných
zakázek v FM Norska v období let 2014-2021 v rámci programu „Životní
prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, s názvem:

„Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu
Kuřimska“
Název zadavatele:
IČ:
Se sídlem:
Právně jednající:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:

Město Kuřim
00281964
Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
+420 541 422 352
rothova@kurim.cz

Zadavatel uzavřel smlouvu o zastoupení zadavatele v zadávacím řízení.
Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení pověřenou osobou:
Název:
JUDr. Petr Navrátil, advokát
Sídlo:
Joštova 4, 602 00 Brno
IČ:
736 12 596
DIČ:
xxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba:
xxxxxxxxxxx
e-mail :
xxxxxxxxxxx
telefon:
xxxxxxxxxxx
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů a
slouží jako výzva k podání nabídek k realizaci předmětné veřejné zakázky.
Veřejná zakázka je zakázkou malého na služby.
Výběrové řízení neprobíhá podle zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
V případech, kdy zadávací dokumentace odkazuje na ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., jsou
tyto odkazy uvedeny podpůrně pro snadnější orientaci uchazečů při zpracování nabídek.
Předmět veřejné zakázky je FM Norska v období let 2014-2021 v rámci programu
„Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se
podává písemně prostřednictvím mailu (email: ak@navratil-advokat.cz) nebo poštou na
adresu pověřeného zástupce zadavatele (JUDr. Petr Navrátil, advokát, Joštova 4, 602 00
Brno), v českém jazyce a musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty
pro podání nabídek.
Zadavatel prohlašuje, že při tvorbě zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru
dodavatele postupuje v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb,
a to v rozsahu, v jakém je to vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné. Předmět veřejné
zakázky je zaměřen na podporu ochrany životního prostředí. Zadavatel pak zejména při
tvorbě zadávacích podmínek v rámci projektové dokumentace posoudil vliv předmětu
zakázky na životní prostředí a inovativní přínos předmětu plnění v oblasti ochrany životního
prostředí.

I.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1) Předmětem veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření Strategie adaptace na změnu klimatu v souladu
s podmínkami výzvy NF SGS-3–3.4.1.1 „Oslo – Tvorba adaptačních a mitigačních strategií a
plánu“. Předmětem Adaptační strategie na změnu klimatu je vytvoření strategického
dokumentu, který stanoví přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikuje
adaptační a mitigační opatření na její působení. Výhled platnosti zpracovávaného dokumentu
je rok 2050.
Vytvoření Strategie bude realizováno v rámci 4 aktivit:
1. Mapování zranitelnosti města
2. Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření
3. Návrh adaptační strategie
4. Komunikace
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Předmět zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 3 zadávací dokumentace, označené
jako „Specifikace adaptační strategie region Kuřimsko“, obsahující požadavky na technické
zpracování Strategie.
2) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: 950.412,-- Kč bez DPH.
3) Místo plnění veřejné zakázky
Řešené území zahrnuje intravilán města Kuřim a region Kuřimsko.
4) Harmonogram plnění veřejné zakázky
Aktivita
Předpokládaný termín podpisu smlouvy
Vstupní jednání iniciované zadavatelem a předání podkladů
Vypracování, předložení a schválení komunikačním plánu
zadavatelem
Ukončení aktivity mapování zranitelnosti města
Ukončení aktivity mapování potenciálu adaptačních a
mitigačních opatření
Ukončení aktivity komunikace
Ukončení aktivity tvorby návrhu a tvorby adaptační strategie,
předání díla

Termín/období
01.03.2021
Do 14 dní od nabytí
účinnosti smlouvy
Do 30 dní od nabytí
účinnosti smlouvy
Do 31.05.2021
Do 31.08.2021
Do 31. 10. 2021
Do 31. 12. 2021

5) Prohlídka místa plnění
S ohledem na skutečnost, že místo plnění veřejné zakázky je veřejně přístupným
prostranstvím, není prohlídka místa plnění zadavatelem organizována.
6) Klasifikace předmětu zakázky dle CPV
71300000-1 – Technicko-inženýrské služby
72313000-2 – Sběr dat
71620000-0 – Analytické služby
II. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI UCHAZEČŮ
Dodavatel předloží čestné prohlášení (vzor – příloha č. 4) o tom, že splňuje
1) Základní a profesní kvalifikace; dodavatel předloží jako součást nabídky čestné
prohlášení, které je přílohou č. 4 zadávací dokumentace, popř. doklad o tom, že je zapsán v
seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu ust. § 226 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek nebo doklad o tom, že disponuje certifikátem vydaným v rámci systému
certifikovaných dodavatelů ve smyslu ust. § 233 tohoto zákona.
Jako doklad o splnění profesní kvalifikace je zadavatelem požadováno předložení: výpisu z
obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán a dále dokladu o
oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky.
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2) Technická způsobilost – uchazeč doloží čestné prohlášení (vzor – Příloha č. 4) o tom, že
splňuje technickou způsobilost, jejíž parametry zadavatel stanovuje následujícím způsobem:
- Dodavatel v posledních 3 letech realizoval alespoň 5 významných referenčních
služeb odpovídajících předmětu zakázky, s následující minimální úrovní:
-

-

alespoň 1 z referenčních služeb spočívala ve zpracování a dodávka družicových
snímků v oblastech stavu zeleně a teploty pro sídelní jednotku o minimálně 20 000
obyvatel v hodnotě alespoň 100.000,-- Kč bez DPH
alespoň 1 z referenčních služeb spočívala ve zpracování koncepčního dokumentu
zabývající se dopady klimatické změny v hodnotě alespoň 100.000,-- Kč
alespoň 2 z referenčních služeb zahrnovaly vypracování strategického / koncepčního
dokumentu v oblasti životního prostředí v hodnotě alespoň 500.000,-- Kč bez DPH za
každou službu

Uchazeč prokazuje splnění základní, profesní a technické kvalifikace předložením čestného
prohlášení, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
Za doklad prokazující splnění technické způsobilosti, tj. realizaci referenčních zakázek
v požadovaném rozsahu, předkládaný uchazečem před podpisem smlouvy ve smyslu tohoto
ustanovení bude zadavatelem požadováno:
- předložení seznamu konkrétních referenčních služeb s uvedením údajů o názvu služby,
době realizace, finančním objemu a popisu předmětu plnění tak, že bude zřejmé, která
konkrétní služby splňuje jednotlivé požadavky zadavatel specifikované výše a dále
kontaktní údaje odpovědné osoby objednatele každé referenční služby, u níž je možno
údaje o službě ověřit;
- v případě vyžádání ze strany zadavatele je vybraný dodavatel povinen na výzvu
zadavatele doložit osvědčení vydané veřejným zadavatelem o realizaci referenčních
služeb, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané
jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo
smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně.
3) Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní
způsobilosti tak, jak je stanoveno v tomto ustanovení. Současně s doklady prokazujícími
základní způsobilost jsou takoví dodavatelé povinni předložit smlouvu, ve které je obsažen
závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám
z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s předmětnou zakázkou zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky, i po dobu trvání jiných
závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tato smlouva musí být podepsána osobami
oprávněnými k právnímu jednání za jednotlivé dodavatele.
4) Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie všech dokladů prokazujících
splnění jednotlivých kvalifikačních předpokladů a technické způsobilosti. Nesplnění této
povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a může být důvodem
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pro rozhodnutí o zrušení výběru nejvhodnější nabídky. Doklady prokazující splnění základní
a profesní kvalifikaci nesmějí být k poslednímu možnému dni podání nabídky starší 90 dnů.
III. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
Zadavatel zvolil základní kritérium pro zadání veřejné zakázky podle nejnižší nabídkové
ceny.
Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvhodnější bude
hodnocena nabídka dodavatele, který v nabídce uvede nejnižší celkovou výši nabídkové
ceny bez DPH.
IV. POŽADAVKY NA ZPRACOVNÍ NABÍDKOVÉ CENY
1) Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu pro celý předmět zakázky součtem všech
služeb, které tvoří předmět veřejné zakázky. Do ceny zahrne dodavatel veškeré práce,
dodávky či související služby, nezbytné pro kvalitní dodání všech součástí předmětu veřejné
zakázky, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dodáním, včetně veškerých rizik a
vlivů (včetně inflačních) během provádění služeb. Tato cena bude stanovena jako cena
nejvýše přípustná, kterou není možno překročit.
2) Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané
hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu (Příloha č. 1 nabídky) a
v návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 5).
3) Podmínky překročení nabídkové ceny:
Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že po podpisu smlouvy a před
termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH.
V. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny v rámci návrhu Smlouvy o dílo (Příloha č.
5). Obchodní podmínky zadavatele uchazeč akceptuje podpisem návrhu Smlouvy o dílo, které
budou součástí nabídky.
Uchazeč zejména bere výslovně na vědomí oprávnění zadavatele odstoupit od Smlouvy o dílo
v případě, že poskytovatel finanční podpory rozhodne tak, že zadavateli nebude z FM Norska
poskytnuta finanční podpora pro účely realizace projektu, jehož součástí je provedení díla,
které je předmětem této smlouvy.
Uchazeč současně bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy z důvodu
specifikovaného v tomto ustanovení nebude oprávněn uplatňovat v této souvislosti vůči
zadavateli žádné nároky z titulu náhrady škody.
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VI. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
1) Nabídka musí být podána v českém jazyce.
2) Kompletní nabídka bude předložena v českém nebo slovenském jazyce v písemné formě a
to v jednom originále (označeném „ORIGINÁL“) a jedné kopii (označené „KOPIE“).
Originál i kopie budou viditelně označeny. Krycí list nabídky a návrh Smlouvy o dílo bude
podepsán osobou oprávněnou k právnímu jednání za či jménem uchazeče. V případě, že
Krycí list nabídky nebo návrh Smlouvy o dílo nebude podepisovat statutární zástupce
uchazeče, je nutno přiložit podepsanou plnou moc k tomuto právnímu jednání za či
jménem uchazeče.
3) Nabídka musí obsahovat návrh Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem či za uchazeče.
4) Uchazeč je v nabídce povinen specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu
zadat jednomu či více poddodavatelům. Uchazeč zároveň uvede identifikační údaje
každého poddodavatele. Pro vytvoření seznamu poddodavatelů uchazeč použije Přílohu č. 2
– Seznam poddodavatelů.
Bude-li dodavatel prokazovat splnění určité části způsobilosti prostřednictvím
poddodavatele, je povinen v rámci nabídky předložit doklady o tom, že tento subdodavatel
splňuje podmínky základní a profesní způsobilosti ve stejném rozsahu a stejným způsobem
(přeložením čestného prohlášení – příloha č. 4) jako dodavatel.
5) Součástí nabídky budou čestná prohlášení, kterými uchazeč prokazuje kvalifikaci dle
článku II. (příloha č. 5).
VII. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
VIII. PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ LHŮTA
1) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
2) Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem,
jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
3) Nabídku nelze podat jen na některou část veřejné zakázky.
5) Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 30 dní a začíná
běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení
zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům, s nimiž
může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy o
dílo nebo do zrušení zadávacího řízení.
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IX. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY
Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce. Obálka bude uzavřena a opatřena
označením obchodní firmy uchazeče, adresou jeho sídla a IČ, a dále zřetelně označena
nápisem:
NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska“
Na obálce musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit.
Uchazeč je povinen doručit nabídku doporučeně poštou nebo osobním podáním na adrese
pověřeného zástupce zadavatele:
JUDr. Petr Navrátil, advokát,
Joštova 4, 602 00 Brno
a to nejpozději do 01.02.2021 v 09:00 hod
X. INFORMACE O TERMÍNU A MÍSTU OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Pověřená osoba zadavatele otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami v sídle pověřené
osoby zadavatele: JUDr. Petr Navrátil, advokátní kancelář, Joštova 4, 602 00 Brno, a to
dne 20.02.2021 v 09:00 hod.
XI. PRÁVA ZADAVATELE
1) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky.
2) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodů.
3) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z vybraných uchazečů.
4) Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.
5) V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě bude uchazeč vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6) O výsledku veřejné zakázky bude všichni uchazeči písemně informování prostřednictvím
České pošty, s.p., a to datovou zprávou, popř. poštovní listovní zásilkou a vyloučení uchazeči
budou informováni o vyloučení též písemně s uvedením důvodu jejich vyloučení.
V Kuřimi dne ____________________
……………………………………………….
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů
Příloha č. 3 – „Specifikace adaptační strategie region Kuřimsko“,
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-

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základní, profesní a technické způsobilosti
Příloha č. 5 – Smlouva o dílo (návrh)

Příloha č.1: Specifikace zadávací dokumentace

Specifikace předmětu plnění pro projekt „Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu
Kuřimska", registrační číslo projektu: 3194100022 podpořeného finanční podporou Norských fondů.
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Základní informace
Předmětem plnění je vytvoření Strategie adaptace na změnu klimatu v souladu s podmínkami výzvy NF SGS3–3.4.1.1 „Oslo – Tvorba adaptačních a mitigačních strategií a plánu“. Adaptační strategie na změnu klimatu je
vytvoření strategického dokumentu, který stanoví přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a
identifikuje adaptační a mitigační opatření na její působení. Výhled platnosti zpracovávaného dokumentu je rok
2060.
Vytvoření Strategie bude realizováno v rámci 4 aktivit:
1.
2.
3.
4.

Mapování zranitelnosti města
Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření
Návrh adaptační strategie
Komunikace

Metodický rámec
Adaptační strategie bude vypracována v souladu s níže uvedenými dokumenty:
Adaptační strategie EU,
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR,
Politika ochrany klimatu v České republice,
Státní politika životního prostředí.
Při zpracování adaptační strategie bude zpracovatel vycházet z níže uvedených dokumentů:
Od zranitelnosti k resilienci Adaptace venkovských oblastí na klimatickou změnu
METODIKA TVORBY MÍSTNÍ ADAPTAČNÍ STRATEGIE NA ZMĚNU KLIMATU
Metodika tvorby adaptační strategie sídel na změnu klimatu
PLANNING FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE. GUIDELINES FOR MUNICIPALITIES
Adaptační strategie bude schválena orgány města Kuřim.
Zpracovatel je dále povinen řídit se pokyny zadavatele stran povinné publicity a dalších závazků plynoucích ze
spolufinancování projektu. Relevantní pokyny jsou k dispozici na stránkách eeagrants.cz a sfzp.cz

Cíl projektu
Cílem projektu je vytvořit adaptační strategii pro region Kuřimska a snížit negativní dopady změny klimatu na
místní obyvatele. Součástí vytváření strategie bude detailní analýza rizik pro tuto oblast, na základě které bude
navržen soubor efektivních opatření.
Strategický dokument bude v souladu s dalšími koncepčními plány města a regionu Kuřimska. Dokument bude
vycházet z aktuálně zpracovávané vodohospodářské studie zahrnující povodí Kuřimky.
Výstupem budou dvě pare tištěného čistopisu a elektronická verze na datovém nosiči. Předání dílčích výstupů
jednotlivých etap budou elektronická. Minimální rozsah strategie je 30 normostran.

Základní popis řešeného území
Kuřim a region povodí Kuřimky je rychle se rozvíjejícím regionem ovlivněným suburbanizací Brna. Vedle
problémů spojených s erozní ohrožeností v intenzivně využívané zemědělské půdy tak dochází k rychlé zástavbě
a ke změnám retenčních schopností krajiny. Ty jsou ale klíčové – město Kuřim je částečně postaveno na
jílovcovém podkladu, který vlhkost vyžaduje k zachování statiky původní zástavby. Zároveň se v oblasti
kumulují problémy celého povodí, které dílčí lokality ohrožuje bleskovými povodněmi. Zpracování proti bude
provázet převzetí podkladů z aktuálně zpracovávané vodohospodářské studie.
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Harmonogram
Aktivita

Termín/období

Předpokládaný termín podpisu smlouvy

01.03.2021

Vstupní jednání iniciované zadavatelem a předání podkladů

Do 14 dní od nabytí
účinnosti smlouvy

Vypracování, předložení a schválení komunikačním plánu zadavatelem

Do 30 dní od nabytí
účinnosti smlouvy

Ukončení aktivity mapování zranitelnosti města

Do 31.05.2021

Ukončení aktivity mapování potenciálu adaptačních a mitigačních Do 31.08.2021
opatření
Ukončení aktivity komunikace

Do 31. 10. 2021

Ukončení aktivity tvorby návrhu a tvorby adaptační strategie, Do 31. 12. 2021
předání díla
V průběhu realizace zakázky budou dále probíhat kontrolní dny v sídle zadavatele s frekvencí alespoň 1 za dva
měsíce, pokud zadavatel neurčí jinak. Dodavatel je povinen se kontrolních dní účastnit.
Vedle kontrolních dní budou probíhat jednání pracovní skupiny, které bude řídit zpracovatel. Pracovní skupina
se bude skládat ze zástupců města i externích odborníků, které zadavatel do projektu zapojí. Očekávaná
frekvence jednání pracovní skupiny je každé dva měsíce.

Technické zpracování
Mapování zranitelnosti města
V rámci první etapy dojde k mapování zranitelnosti města a vypracování analýzy rizik. Pro stanovení
zranitelnosti budou identifikovány jednotlivé dopady změny klimatu – hrozby (např. bleskové povodně,
dlouhodobé sucho, vlny vedra, ledové vlny, extrémní sněhové srážky, extrémní větrné poryvy, degradace půdy).
Zranitelnost pro každou dílčí lokalitu ve městě vychází z expozice dané lokality a citlivosti na danou hrozbu.
Pro měření expozice území vypracuje zpracovatel časoprostorovou analýzu časových řad charakteristik
prostředí, které vycházejí ze satelitních měření celého území. Sledované charakteristiky a požadavky na jejich
prostorové a časové rozlišení jsou:
- teplota povrchu (land surface temperature) - 2015-2020, všechny existující měření odfiltrována od
oblačnosti, min. rozlišení 100 m/obrazový bod;
- vegetační index (např. NDVI) - 2017-2020, všechny existující měření odfiltrována od oblačnosti, min.
rozlišení 10 m/obrazový bod;
- Index listové plochy (LAI) - 2017-2020, všechny existující měření odfiltrována od oblačnosti, min.
rozlišení 10 m/obrazový bod;
- Index vlhkosti povrchu z radarových dat - 2017-2020, pouze v extravilánu a nezastavěných plochách,
všechny existující měření v období březen-prosinec, min. rozlišení 100 m/obrazový bod.
Výsledkem datové analýzy bude podrobné zmapování a posouzení skutečných projevů dopadů sucha na zeleň
ve městě, meziroční a sezónní dynamiky vegetace a její vitality v letech 2017–2020, zmapování propustnosti
povrchů, teplotní stratifikace města a identifikace přehřívaných míst a k posouzení dostatku zeleně v okolí
jednotlivých budov ve městě. Předpokládaný rozsah dat roku 2020 je leden–říjen, tedy data zahrnující zejména
vegetační sezónu.
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Dále budou tato měřená data současného a nedávného stavu prostředí města dány do kontextu prognóz
klimatické změny s využitím otevřených modelových dat pro Evropu o teplotě, srážkách, vlnách veder a mrazů.
Budou použity modelová data CMIP5 pro Evropu a použité horizonty roky 2035 a 2050.
Pro stanovení expozice budou využity i další podklady (zejména dostupných vodohospodářských studií, studií
srážkových a odtokových poměrů, protipovodňového plánu, eroze v území, dokumentace popisující charakter
území a lokalit vyžadujících zvláštní ochranu).
Pro měření citlivosti na dopady klimatické změny proběhne analýza rozmístění populace v katastrálním území
města Kuřim a studium dalších podkladů, které umožní vytvořit socioekonomické a sociodemografické
podklady nutné k rozlišení lokalit z hlediska citlivosti na dopady klimatické změny. Výstupem budou
geolokalizované mapy citlivosti pro jednotlivé hrozby spojené s klimatickou změnou.
Data o expozici a citlivosti umožní vytvořit geolokalizované mapy zranitelnosti, které budou implementovány
do GIS města pro další využití při rozhodování o správě i rozvoji města, ale i pro potřebu dlouhodobého
monitoringu vývoje klimatu v jednotlivých lokalitách a naplňování cílů adaptační strategie. Vedle mapy
zranitelnosti budou do GIS zadavatele předána i využitá podkladová data (relevantní zpracované mezi-výstupy),
z nichž mapy zranitelnosti vychází.
Mapování zranitelnosti poskytne spolu s dalšími podklady dostatek informací pro vytvoření Analýzy rizik.
Zpracovatel vytvoří tabulku nejvýznamnějších rizik spojených s dopady klimatické změny. Charakteristika rizik
bude – název, popis rizika, pravděpodobnost výskytu rizika, dopad projevu rizika.

Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření
V návaznosti na zranitelnost města na dopady klimatické změny budou pro jednotlivé hrozby specifikována
adaptační opatření, která snižují pravděpodobnost projevu dané hrozby, nebo zmírňují její dopad. Pro
doporučení vhodných opatření pro adaptaci města na konkrétní hrozby bude zpracovatel adaptační strategie
vycházet z příkladů dobré praxe (například v Adapterra awards, nebo http://www.opatreni-adaptace.cz/
organizace CzechGlobe). Adaptační opatření budou přiřazena k jednotlivým hrozbám a bude charakterizováno,
jakým způsobem má zadavatel postupovat s jejich přípravou tak, aby měla vysoký potenciál mírnit dopady
klimatické změny.
Ve druhé etapě dojde také k rozšíření stávající energetické koncepce území. Obsahem tohoto rozšíření bude:
-

-

Posouzení možností pro provedení emisní inventury a metodik stanovení baseline pro snižování emisí
Posouzení potenciálu zmírňujících (mitigačních) opatření dle jednotlivých sektorů
Energeticky úsporná opatření:
o na budovách a zařízeních v majetku města
o v bytovém a domovním fondu
o mimo majetek města
o veřejné osvětlení
Opatření v dopravě
Opatření ve výrobě elektřiny a tepla
Zemědělství
Urbanismus a územní plánování
Nákladová křivka jednotlivých opatření v rámci ČR
Potenciál projektů EPC
Identifikace synergií mezi adaptačními a mitigačními opatřeními

V rámci zpracování dojde také k identifikaci hlavních aktérů v rámci města pro spolupráci na mitigačních
projektech a k vytvoření seznamu možných finančních zdrojů a podpůrných organizací (Pakt starostů a
primátorů atd.). Bude vypracován také seznam možných zdrojů externího financování. Ten bude před
ukončením projektu aktualizován v případě, že dojde k dalšímu vývoji – upřesnění – prioritních os, či prvních
výzev v rámci nového programového období Evropských strukturálních fondů, nebo tzv. „Norských fondů“.
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Návrh adaptační strategie
Adaptační strategie v návrhové části stanoví několik strategických cílů týkajících se zejména adaptace,
doplňkově pak mitigace klimatické změny (minimálně 3). Tyto budou dále rozpracovány na úroveň specifických
cílů, ke kterým budou přiřazená vhodná opatření, která mají potenciál tyto cíle naplnit. Cíle budou odpovídat
metodě SMART (konkrétní, měřitelné, akceptované zadavatelem, reálné z hlediska zadavatele a s časovým
horizontem naplnění). Jednotlivým cílům budou stanoveny priority reflektující analýzu rizik a dosahování
strategických cílů bude rozděleno do logických etap s časovými horizonty.
Stanovené budou investiční i neinvestiční cíle. Od neinvestičních cílů a opatření zadavatel očekává, že budou
mít potenciál vytvořit podmínky pro realizovatelnost a dosažení přínosů takových akcí a projektů, které
zadavatel plně nekontroluje (tedy například opatření realizovaná na pozemcích mimo majetek zadavatele, změna
chování občanů apod.) a které jsou přesto potřeba k dosažení strategických cílů města.
Navržené cíle budou vycházet z mapování zranitelnosti města a z potenciálu adaptačních a mitigačních opatření
stanovených v předchozích částech strategie. Na základě jednání se zadavatelem bude pro každý z cílů
stanovená odpovědná osoba, odbor, či organizace odpovědná za realizaci aktivit vedoucí k naplnění stanovených
cílů.
V rámci aktivity „Návrh adaptační strategie“ bude vytvořen také plán implementace strategie a akční plán.

Implementace a akční plán
Zpracovatel popíše, jaké kroky má zadavatel provést k tomu, aby efektivně zavedl Adaptační strategii do
rozhodovací praxe magistrátu a příslušných organizací.
Adaptační strategie má být realizována v dlouhém horizontu. K efektivnímu naplnění bude zadavatel pravidelně
vyhodnocovat postup dosahování jednotlivých cílů strategie. Zpracovatel navrhne ke každému z cílů
monitorovací indikátory a způsob ověření jejich naplňování, včetně doporučené frekvence aktualizace dosažení
monitorovacích indikátorů.
Zpracovatel dále vypracuje akční plán pro 5 let následujících po ukončení vypracování adaptační strategie,
minimálně o 15 aktivitách/projektech (investičních i neinvestičních) s uvedením popisu aktivity/projektu,
charakteru a popisu, cíli adaptační strategie, odpovědnosti, odhadovaných nákladů, zdrojů financování.

Aktivity komunikace
Komunikace s veřejností a publicitu projektu zajistí dodavatel v součinnosti s městem. Dodavatel vypracuje
komunikační plán (zahrnující potřebné ukazatele výkonnosti komunikace – KPI a volbu komunikačních aktivit,
výstupů a kanálů pro všechny cílové skupiny a stakeholdery). Dodavatel zpracuje textové a grafické vstupy,
které zadavatel zveřejní prostřednictvím komunikačních kanálů města, konkrétně:
- textové a grafické podklady pro komunikaci na webu a sociálních sítích,
- prezentace pro jednání s veřejností.
V rámci přípravy strategie bude kladen důraz na aktivní zapojení veřejnosti a místních stakeholderů do celého
procesu. Během tvorby dojde minimálně ke 3 veřejným konzultacím s cíli:
- zapojení veřejnosti do analýzy zranitelnosti a rizik
- zapojení veřejnosti do návrhů a posuzování opatření
- zapojení veřejnosti do formulace cílů a priorit

Soulad s dalšími strategickými aktivitami a připravovanými projekty
města
Adaptační strategie bude zpracována v souladu s platnými strategickými a koncepčními dokumenty zadavatele.
Zároveň bude koordinován soulad mezi vznikající Adaptační strategií a aktuálně zpracovávanými koncepčními
dokumenty, zejména vodohospodářskou studií oblasti povodí Kuřimky.
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Zadavatel poskytne zpracovateli relevantní, existující podklady (připravované projekty, realizované studie či
koncepční materiály) zejména z oblastí:
1.
2.
3.
4.
5.

územního plánování a ochrany životního prostředí;
vodohospodářství, protierozní a protipovodňové ochrany;
urbanismu, krajinné architektury a rozvoje veřejných prostranství;
komunitních a vzdělávacích programů vč. EVVO;
energetiky, průmyslu, socioekonomického rozvoje;

Osnova Adaptační strategie
Zpracovatel dodrží minimálně následující osnovu. Její změny můžou být v průběhu zpracování provedeny po
projednání se zadavatelem.
Manažerské shrnutí
Úvod
Mapování zranitelnosti města
● Jednotlivé hrozby
● Analýza rizik
Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření
Cíle adaptační strategie
Implementace
Monitoring a hodnocení postupu adaptace
Akční plán
Přílohy
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Příloha č. 1
Krycí list nabídky
I. Veřejná zakázka

Veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu na služby. Výběrové řízení neprobíhá podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Název: ,,Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska“
I.

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:
IČ:
Se sídlem:
Právně jednající:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:

Město Kuřim
00281964
Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
+420 541 422 352
rothova@kurim.cz

II. Uchazeč
Název/obchodní firma:
Sídlo/místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná jednat:
Bankovní spojení:
Tel./fax:
E-mail:
III. Nabídková cena
Nabídková cena v Kč bez
DPH

DPH

Nabídková cena včetně DPH

IV. Osoba oprávněná k právnímu jednání jménem či za uchazeče
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:
Podpis oprávněné osoby:
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Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
Název: ,,Adaptační strategie na klimatickou změnu
regionu Kuřimska“

Popis části veřejné zakázky, kterou hodlá
uchazeč zadat poddodavateli

1. Obchodní firma/jméno
Sídlo
IČO
Telefon
Fax
Zastoupená
2. Obchodní firma/jméno
Sídlo
IČO
Telefon
Fax
Zastoupená
3. Obchodní firma/jméno
Sídlo
IČO
Telefon
Fax
Zastoupená

V ……………………. dne ……………………..

podpis uchazeče ……………………………..
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Příloha č. 4
Čestné prohlášení o splnění základní, profesní a technické způsobilosti
Zadavatel veřejné zakázky:

Název zadavatele:
IČ:
Se sídlem:
Právně jednající:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:

Město Kuřim
00281964
Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
+420 541 422 352
rothova@kurim.cz

Uchazeč:
Obchodní firma:
……………….
Sídlo:
……………….
IČ:
……………….
Jednající:
……………….
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………. soudem v ……………….., oddíl ….., vložka
…………
Tímto čestně prohlašuji, že uchazeč veřejné zakázky:

„Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska“ zadávané jako veřejná
zakázka malého rozsahu na služby, realizovaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, (dále jen „veřejná zakázka“)
Spol………………………splňuje kvalifikační způsobilost podle požadavku zadavatele, kdy je
uchazečem, který.:
1)
a) který nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný
čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu sídla dodavatele (k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží)
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek, a to ani na spotřební dani
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný nedoplatek
na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný nedoplatek
na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena
nucená správa podle zvláštního právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země
sídla dodavatele
2) V případě, že je dodavatel právnickou osobou tímto prohlášením potvrzuje, že podmínku podle
odstavce 1 písm. a) splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, dodavatel potvrzuje, že podmínku podle odstavce 1
písm. a) splňuje
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
3)
a) je zapsán v obchodním rejstříku nebo v jiné obdobné evidenci;
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b) vlastní doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky a požadavkům zadávací dokumentace.
4) realizoval alespoň 5 významných referenčních služeb odpovídajících předmětu zakázky,
s následující minimální úrovní:
- alespoň 1 z referenčních služeb spočívala ve zpracování a dodávka družicových snímků v
oblastech stavu zeleně a teploty pro sídelní jednotku o minimálně 20 000 obyvatel v hodnotě
alespoň 100.000,-- Kč bez DPH
- alespoň 1 z referenčních služeb spočívala ve zpracování koncepčního dokumentu zabývající se
dopady klimatické změny v hodnotě alespoň 100.000,-- Kč
- alespoň 2 z referenčních služeb zahrnovaly vypracování strategického / koncepčního
dokumentu v oblasti životního prostředí v hodnotě alespoň 500.000,-- Kč bez DPH za každou
službu
Beru na vědomí, že vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy o dílo je povinen na výzvu zadavatele
předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících způsobilost dle zadávacích
podmínek.

V …………….. dne ………………….
……………………………..
oprávněný zástupce dodavatele

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kuřim

IČ:

00281964

Se sídlem:

Jungmannova 968, PSČ 664 34 Kuřim

Právně jednající:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:

........................................

Sídlo:
...............................................
zastoupený:
...............................................
zapsaný v OR:
…………………………………
IČ:
...............................................
DIČ:
...............................................
Bankovní spojení:
...............................................
číslo účtu:
...............................................
Kontaktní osoba:
...............................................
Tel:
...............................................
E-mail:
...............................................
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), jako
výsledek výběrové řízení s názvem „Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu
Kuřimska“ (dále jen „výběrové řízení“), na základě něhož byla nabídka zhotovitele vybrána
jako nejvýhodnější.
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II. Předmět plnění („dílo“)
1) Předmětem díla je vytvoření Strategie adaptace na změnu klimatu v souladu s podmínkami
výzvy NF SGS-3–3.4.1.1 „Oslo – Tvorba adaptačních a mitigačních strategií a plánu“ dále jen
(„dílo“). Předmětem díla je vytvoření strategického dokumentu, který stanoví přístup k
problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikuje adaptační a mitigační opatření
na její působení. Výhled platnosti zpracovávaného dokumentu je rok 2050.
Vytvoření díla bude realizováno v rámci 4 aktivit:
- Mapování zranitelnosti města
- Mapování potenciálu adaptačních a mitigačních opatření
- Návrh adaptační strategie
- Komunikace
2) Podrobná specifikace díla je vymezena v Příloze č. 1 k této smlouvě – „Specifikace adaptační
strategie regionu Kuřimsko“, obsahující požadavky na technické zpracování díla a zhotovitel
je povinen dílo provést v souladu s touto specifikací.

III. Doba a místo plnění
1) Zhotovitel zahájí plnění díla do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to dle
následujícího harmonogramu plnění
Aktivita
Předpokládaný termín podpisu smlouvy
Vstupní jednání iniciované zadavatelem a předání podkladů

Termín/období
01.03.2021
Do 14 dní od nabytí
účinnosti smlouvy
Vypracování, předložení a schválení komunikačním plánu Do 30 dní od nabytí
zadavatelem
účinnosti smlouvy
Ukončení aktivity mapování zranitelnosti města
Do 31.05.2021
Ukončení aktivity mapování potenciálu adaptačních a Do 31.08.2021
mitigačních opatření
Ukončení aktivity komunikace
Do 31. 10. 2021
Ukončení aktivity tvorby návrhu a tvorby adaptační strategie, Do 31. 12. 2021
předání díla
2) Dílo bude předáno objednateli v sídle objednatele.

IV. Cena díla
1) Cena díla činí na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě zadávací
dokumentace a činí celkem:
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V Kč bez DPH

DPH (21%)

V Kč s DPH

………………

………………

………………

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění
dle této smlouvy.
2) Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení všech smlouvou sjednaných činností.
3) Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré
náklady zhotovitele vyplývající z této smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
4) Sjednaná cena celkem může být navýšena pouze v případě změny zákona č. 235/2004
Sb., o DPH, týkající se sazby DPH.
V.
Platební podmínky
1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě dílčích faktur vystavených
zhotovitelem a doručených objednateli po ukončení a předání dílčí částí předmětu díla, a
to v následujícím členění:
- 30% ceny díla bude vyúčtováno po Ukončení aktivity mapování potenciálu
adaptačních a mitigačních opatření – analytická část
- 30% ceny díla bude vyúčtováno po Ukončení aktivity tvorby návrhu a tvorby
adaptační strategie – návrhová část
- 40% ceny díla bude vyúčtováno po úplném ukončení a předání díla
2) Faktura vystavená poskytovatelem musí formou a obsahem odpovídat zákonu č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat:
 označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 identifikační údaje objednatele včetně DIČ;
 identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;
 název projektu; Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska
 popis obsahu účetního dokladu;
 datum vystavení;
 datum splatnosti;
 datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 výši ceny bez daně celkem;
 podpis odpovědné osoby zhotovitele;
 přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu;
 náležitosti stanovené § 435 NOZ;
3) Faktura bude zaslána zhotovitelem na adresu objednatele. Splatnost faktury činí 30
kalendářních dní. Pokud nebude faktura obsahovat povinné náležitosti, je objednatel ji
oprávněn zhotoviteli vrátit a běh lhůty splatnosti se tímto pozastavuje. Opětovně začíná
lhůta splatnosti faktury běžet po odstranění nedostatků.
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4) Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka připsána na účet
dodavatele
nejpozději v den splatnosti faktury.
5) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel právo na
zaplacení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku.
VI. Provádění díla
1) Pro účely kontroly průběhu plnění díla je zhotovitel povinen svolat kontrolní dny
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit
konání kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na
termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
2) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola
časového plnění provádění prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na
kontrolním dnu předkládá zhotovitel objednateli průběžnou zprávu o postupu prací,
popřípadě předkládá k projednání alternativy možných řešení.
3) Vedením kontrolních dnů je pověřen zhotovitel.
4) Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v elektronické podobě, který předá
elektronicky (e-mail) nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne
všem zúčastněným.
5) Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x za 3 měsíce, a to v sídle zadavatele.
6) Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, případně může stanovit
mimořádné kontrolní dny, pokud to vyžadují okolnosti při provádění díla a zhotovitel je
povinen na toto přistoupit.
7) Na kontrolním dnu je povinen se zúčastnit vždy vedoucí realizačního týmu zhotovitele
nebo osoba s obdobnými kompetencemi.
8) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen předložit.
9) Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
10) Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat dle svých nejlepších znalostí a svého
nejlepšího vědomí a svědomí a dodržovat při tom veškeré právní předpisy, technické
normy a zadání a pokyny objednatele. Na chybné pokyny objednatele je zhotovitel
povinen bezodkladně upozornit, jinak nese odpovědnost za eventuální škody tímto
vzniklé.
11) Věci, které jsou potřebné k zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
12) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části díla přizvat na požádání
objednatele i své poddodavatele.
13) Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost díla. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel
není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné
péče zkontrolovat při předání a převzetí díla jeho správnost a úplnost ve
všech souvislostech. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost díla a
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nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že dílo bylo objednatelem převzato bez
jakýchkoliv výhrad.
14) Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávného či neúplného provedení díla
dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti
nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo
vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj části díla
provádějí (poddodavatelé).
15) Zhotovitel se zavazuje předložit objednavateli seznam poddodavatelů v souladu s
ustanovením § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění, tzn. jaká část plnění veřejné zakázky byla zadána třetím osobám, o které
osoby se jednalo (identifikační údaje dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona). Úprava či doplnění
seznamu poddodavatelů v průběhu plnění této smlouvy, jsou možné pouze na základě
písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce,
předložené do zadávacího řízení předcházející uzavření této smlouvy, v průběhu plnění
této smlouvy je možná pouze se souhlasem objednavatele, a to i tehdy, pokud zhotovitel
pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však zhotovitel
prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze
poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším
rozsahu. Objednavatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez
objektivního důvodu odmítnout.
16) Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo uděluje souhlas poskytovateli dotace a jeho
zástupcům získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále
poskytovat třetím stranám.

1)

2)

3)
4)

VII. Předání a převzetí díla a užití výstupů provádění díla
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli předem, kdy bude dílo připraveno k předání a
převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného
zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
O průběhu předávacího a přejímacího řízení se pořídí zápis (protokol). Dílo vykazující
jakékoli vady, včetně drobných vad, nemusí být objednatelem převzato. Dílo je převzato
okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
Předáním díla (nebo jeho příslušné části) objednateli dává zhotovitel objednateli výhradní
právo a souhlas s užitím a užíváním díla pro účely, ke kterým je dílo určeno.
Objednatel má zejména právo dílo a jeho výsledky a výstupy libovolně rozvíjet, používat
pro svou činnost, předávat třetím osobám, zajišťovat ochranu právem duševního
vlastnictví a jinak s ním (s nimi) nakládat dle svých potřeb.
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VIII. Záruka za jakost
1) Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců. Záruční doba
počíná běžet předáním díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady způsobené
zaviněným jednáním objednatele anebo způsobené vyšší mocí.
2) Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které budou zjištěny během záruční
doby a nahlášeny objednatelem zhotoviteli prokazatelnou formou (zejména e-mail,
dopis). Zhotovitel vady odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich nahlášení
objednatelem, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

1)

2)

3)

4)

5)
6)

1)

2)

3)

4)
5)

IX. Smluvní pokuty
Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem provedení celého díla dle čl. III. odst. 1) této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny
díla za každý započatý den prodlení.
Pokud zhotovitel neodstraní záruční vady díla ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 2) této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny
díla za každý započatý den prodlení.
Pokud zhotovitel změní osoby realizačního týmu bez souhlasu objednatele za jinou
osobu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou
takovou změnu.
Smluvní pokutu vyúčtuje objednatel zhotoviteli písemnou formou. Ve vyúčtování musí
být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a
způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
Zhotovitel je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od dne
obdržení příslušného vyúčtování.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené
mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
X.
Změna a ukončení smlouvy
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným dodatek ke smlouvě, chronologicky číslovaným. Jiné zápisy, protokoly apod. se
za změnu nepovažují.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do
patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.
Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí nebo
odstoupením od smlouvy.
Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodů, a to
s výpovědní dobou dva měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli.
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6) Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit odstoupením od smlouvy, a to z důvodů
uvedených v občanském zákoníku a dále rovněž z následujících důvodů:
a) pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření
této smlouvy
b) pokud zhotovitel nepředá celé dílo objednateli ani do 30 dnů po vypršení lhůty
pro jeho předání.
c) pokud zhotovitel i přes upozornění objednatele provádí dílo v rozporu s touto
smlouvou, zadáním či pokyny objednatele nebo v rozporu s právními předpisy
či technickými normami
d) pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury o více než 60 dnů
7) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy,
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
8) Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.
9) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněný shodným
způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena,
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, vyčíslení doposud
uhrazených částek, a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do
3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,
d) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
XI. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví
1) Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu smlouvy, s nimiž bude
zhotovitel přicházet v průběhu plnění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí
být sdělovány nikomu kromě objednatele a - podle dohody s ním – dalším povolaným
osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než
k provedení díla podle této smlouvy.
2) Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
 jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud
jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj.
uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
 jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na provádění
díla dle této smlouvy, která má právo s takovou informací volně nakládat a
poskytnout ji třetím osobám.
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3) Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla neposkytne nebo neumožní získat
informace týkající se díla třetím osobám a že přijme v této souvislosti dostatečná
bezpečnostní opatření.
4) Veškerá majetková práva duševního vlastnictví, která vzniknou k výsledkům činností
prováděných na základě této smlouvy, vznikají vždy a pouze objednateli a zhotovitel není
oprávněn si na ně činit jakékoli nároky.
XII. Závěrečná ustanovení
1) Pokud není v předchozích ustanoveních uvedeno jinak, platí ustanovení občanského
zákoníku.
2) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3) Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
4) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů ČR nebo EU a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění
kontroly součinnost. Tuto povinnost je zhotovitel zajistit u svých poddodavatelů.
5) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace obchodních zvyklostí v právním vztahu
založeném s touto smlouvou.
6) Smlouva je zpracována ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení
obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
7) Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že jí rozumí, že se dohodly ve
všech částech této smlouvy a na důkaz z výše uvedeného připojují vlastnoruční podpisy
svých statutárních zástupců.
8) Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace adaptační strategie regionu Kuřimsko“

V .................... dne ....................
Za zhotovitele

.............................................

V ……………………….. dne ....................
Za objednatele

..................................................
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
město Kuřim
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