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

16

Příspěvek do 5. schůze Rady města Kuřimi konané dne 17.02.2021
Návrh dodatku č. 23 k Mandátní smlouvě
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - návrh dodatku

Materiál předkládá:

Ing. Jan Vlček, MSc. - místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 23, v souladu se zněním článku II
Mandátní smlouvy, uzavřené dne 24.04.2002 mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a
kanalizacemi, a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 46347275 (dále jen
"BVK").
Tímto se mění Příloha č. 1 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“, a to pro rok 2021.
Zástupci společnosti BVK dle výše uvedené smlouvy vykonávají inženýrskou činnost na svěřených
stavbách rekonstrukcí a investic vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřimi.
Na základě rozpočtu města Kuřimi pro rok 2021 byly na jednání uskutečněném začátkem února 2021
mezi zástupci města a zástupci provozovatele BVK stanoveny prioritní stavby uvedené v příloze č. 1
„Roční plán investic - seznam svěřených staveb“.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Dodatku č. 23 k Mandátní smlouvě mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a
kanalizacemi, a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 46347275, jehož
předmětem je „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ pro rok 2021.
Termín plnění: 31.03.2021
Zodpovídá: Ing. Pavla Kubová - referent - vodohospodářské stavby, veřejné osvětlení

Vytvořeno 30.03.2021 16:08:37
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Vytvořeno 30.03.2021 16:08:37
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DODATEK č. 23
k mandátní smlouvě pro „ Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic
do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřim“ uzavřené mezi městem Kuřim a
Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24.4.2002.
ev. číslo smlouvy mandatáře:
Mandant
Zastoupený
IČO

: Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
: 00281964

Mandatář

: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno,
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
: Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

Zastoupený

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
xxxxx, ředitel technické sekce
xxxxx, MSc, vedoucí útvaru inženýrských služeb
xxxxx, vedoucí oddělení přípravy staveb
xxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb
IČO
: 46347275
DIČ
: xxxxx
I.
1/ Na základě rozpočtu města Kuřim pro rok 2021 – akce zajišťované Brněnskými vodárnami a
kanalizacemi, a.s. a v souladu se zněním článku II mandátní smlouvy ze dne 24.4.2002 se mění
tímto dodatkem Příloha č.1 mandátní smlouvy „Roční plán investic – seznam svěřených
staveb“ pro rok 2021.
II.
1/ Město Kuřim prohlašuje, že údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nejsou předmětem
jeho obchodního tajemství. Informace o cenách a plnění jednotlivých položek zařazených do
smlouvy jsou uveřejňovány městem v rámci povinného uveřejňování rozpočtu města na
příslušný rok.
2/ Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě
nejsou předmětem jejího obchodního tajemství vyjma vzorce pro výpočet výše úplaty včetně
vysvětlení jednotlivých komponent vzorce a sjednané výše koeficientu v čl. V.1. mandátní
smlouvy a vyjma výše koeficientu inženýrské činnosti a sjednané výše úplaty za
inženýrskou činnost v jednotlivých dodatcích.
3/ Smluvní strany prohlašují, že ostatní údaje uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nejsou
informacemi požívajícími ochrany majetkových poměrů.
4/ Tento dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění
v registru smluv město Kuřim.

5/ Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
7/ Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM Kuřimi č. j. ……… ze dne ………….

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2021 je nedílnou součástí
tohoto dodatku k mandátní smlouvě.

V Kuřimi dne
za mandanta :

……………………………………..
Město Kuřim
starosta
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

V Brně dne
za mandatáře :

………………………………….
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
předseda představenstva
xxxxx

Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2021
k dodatku č. 23 mandátní smlouvy, mandátní smlouva uzavřená mezi městem Kuřim a
Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24.4.2002.
1. FINANČNÍ ZDROJE jsou dány rozpočtem města Kuřimi pro rok 2021
2. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY
a) Projekční příprava staveb v roce 2021:
a1) Kuřim, VDJ Kuřim – rekonstr. stavební části AK vč. IČ xxxxx
xxxxx Kč
V roce 2020 proběhlo zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace ve stupni DSP
a PS, v roce 2021 bude tato dokumentace dokončena. Zpracovatelem projektové dokumentace
je projekční kancelář VH atelier, spol. s r.o. Cena PD 540.870,-Kč vč. DPH.
Dle rozhodnutí města Kuřimi byla projektová dokumentace zadána oproti zpracovanému
investičnímu záměru stavby bez stavebních objektů „výměna odpadního potrubí VDJ“ a
„výměna zpevněné plochy s obratištěm“. Realizace stavby je plánována v roce 2022.
a2) Kuřim Podlesí, ul. Šmeralova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
0,- Kč
V roce 2021 zajistí Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vypracování investičního záměru na
rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ul. Šmeralova, Kuřim Podlesí.
Příprava staveb r. 2021 – předpokládané výdaje celkem:

xxxxx Kč

b) Realizace staveb v r. 2021:
b1) Kuřim, Bezručova čtvrt – rekonstrukce kanalizace
100 000,- Kč
Zadávací řízení na stavbu rekonstrukce kanalizace bude zahájeno v koordinaci se stavbou
obnovy komunikace v Bezručově čtvrti, kterou zajišťuje město Kuřim, předpoklad dokončení
projekční přípravy obnovy komunikace je léto 2021. Dále je nutné stavbu koordinovat se
stavbou narovnání komunikace náměstí Osvobození, jejímž investorem je Jihomoravský kraj
a se stavbou kanalizačních přípojek k bytovým domům, které hradí jednotliví vlastníci těchto
domů.
Na základě pokynu města Kuřimi vypracují Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. návrh výzvy,
návrh smlouvy o dílo a předloží je městu Kuřimi k připomínkám. Po odsouhlasení budou
zadávací materiály předloženy RM Kuřim ke schválení. Před zahájením zadávacího řízení
bude aktualizován rozpočet stavby rekonstrukce kanalizace do platné CÚ roku 2021.
Předpoklad zahájení stavby rekonstrukce kanalizace je konec roku 2021.

V současné době je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na akci
„Kuřim Podlesí, ul. Kpt. Jaroše – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Provozovatel
kanalizační a vodovodní sítě doporučuje vzhledem ke špatnému stavebně technickému stavu
sítí v této ulici zařadit stavbu k realizaci v nejbližších letech. Město Kuřim předpokládá,
s ohledem na finanční prostředky, zařazení této stavby k zahájení realizace nejdříve v roce
2022., společně v koordinaci s opravou plynovodu.
Je na rozhodnutí města Kuřimi stanovit pořadí zahájení realizace připravovaných staveb podle
aktuální potřeby města a množství potřebných investičních prostředků, jejichž výši v daném
roce určuje město Kuřim svým rozhodnutím.
Pořadí realizace jednotlivých staveb v letech 2021 až 2025 stanovené městem Kuřimí je nutné
zapracovat včetně nákladů do přílohy č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“
pro daný rok.
Realizace staveb r. 2021 – předpokládané výdaje celkem:

xxxxx Kč

3. VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI MANDATÁŘE
Mandatář bude pro mandanta v roce 2021 zajišťovat v rámci mandátní smlouvy projekční přípravu
staveb, uvedenou pod bodem 2a) a realizaci staveb uvedenou pod bodem 2b). Součástí zde
uvedeného finančního objemu je DPH a cena za inženýrskou činnost, sjednaná pro rok 2021 (ve
výši xxxxx z realizovaného finančního objemu při přípravě a realizaci staveb plus DPH).

V Kuřimi dne
za mandanta:

……………………….
Město Kuřim
starosta
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

V Brně dne
za mandatáře:

………………………
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
předseda představenstva
xxxxx

