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 1. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.01.2022
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Pavla Halouzková - asistent kanceláře úřadu

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
Jednatel společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o., žádá radu města v působnosti valné
hromady společnosti o souhlas se zahájením zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené
zakázky, dále žádá radu města o schválení znění výzvy k podání nabídky.
V současné době společnost vlastní 3 vozidla pro svoz komunálního odpadu, kterými zabezpečuje pro
město svoz komunálního i separovaného odpadu. Rozšířili jsme separaci odpadů o svoz bio odpadu
z rodinných domů (v současné době činí počet bio popelnic 595 ks) 1x týdně a zvýšili jsme četnost
svozu separovaného odpadu (papír a plast) na 2x týdně. Tím jsou obě vozidla plně vytížena.
Námi svážené obce Sentice a Drásov postupně zavádějí svoz jak bio odpadu, tak i separovaného
odpadu (papír a plast) od rodinných domů. To výrazně zvyšuje požadavky na nasazení svozové
techniky.
V neposlední řadě je třeba přihlédnout i k tempu výstavby sídliště Záhoří, kde v dohledné době
vznikne požadavek na svoz odpadu.
Protože společnost nemá náhradní vozidlo, je v těchto případech odkázána na pomoc jiných firem,
zabývajících se svozem odpadů.
Předpokládaná cena veřejné zakázky na základě průzkumu trhu činí 4.500.000 Kč bez DPH.
Financování: z vlastních zdrojů

Návrh na usnesení:
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RM
v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o., schvaluje
zahájení výběrového řízení na dodávku vozidla na svoz komunálního odpadu.
Termín plnění: 31.01.2022
Zodpovídá: Ing. Ladislav Tomšů - ředitel
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