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 3. schůze Rady města Kuřimi konané dne 02.02.2022
Dodatek ke smlouvě č. 2017/D/0009 s CTS o zajištění úklidu
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - DODATEK č. 2 ke Smlouvě o zajištění úklidu komunikací_2022

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Karina Kiesslingová - projektový manažer

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Odbor investiční předkládá Radě města ke schválení DODATEK č. 2 KE „SMLOUVĚ o zajištění úklidu
komunikací a veřejných prostranství ve městě Kuřimi č. 2017/D/0009 ze dne 10.02.2017“.
Tento Dodatek musí mít město Kuřim uzavřený, chce-li se ucházet o dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu "Podpora udržování čistoty cyklistických
komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2022". Podmínky tohoto
dotačního programu vyžadují uzavřenou smlouvu a oddělenou fakturaci na předmět dotace.
Dotační titul je zaměřen na podporu bezpečné sjízdnosti stávajících cyklistických komunikací,
průběžné udržování čistoty povrchu a okolí těchto komunikací (ve vzdálenosti do 2 m od krajnice),
udržování čistoty odpočívadel pro cyklisty vč. svozu odpadu (ve vzdálenosti do 5 m od odpočívadla),
provádění drobných oprav povrchu těchto komunikací včetně oprav jejich směrového značení.
Předmětem Dodatku č. 2 jsou výše uvedené oblasti dotačního titulu.
OI doporučuje radě města schválit uzavření Dodatku č. 2 KE „SMLOUVĚ o zajištění úklidu komunikací
a veřejných prostranství ve městě Kuřimi č. 2017/D/0009 ze dne 10.02.2017“.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke ,,Smlouvě o zajištění úklidu komunikací a veřejných prostranství ve
městě Kuřimi č. 2017/D/0009 ze dne 10.02.2017".

Vytvořeno 04.02.2022 10:35:10
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Termín plnění: 28.02.2022
Zodpovídá: Mgr. Karina Kiesslingová - projektový manažer

Vytvořeno 04.02.2022 10:35:10
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Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
www.kurim.cz

DODATEK č. 2 KE „SMLOUVĚ o zajištění úklidu komunikací a
veřejných prostranství ve městě Kuřimi č. 2017/D/0009
ze dne 10.02.2017“
Smluvní strany
Objednatel:
Název:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČO :
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
00281964
CZ00281964
Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
22824641/0100

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:
Stanislav Bartoš, tel. 606 705 879, el. pošta: bartos@kurim.cz
Ing. Jaroslav Hamřík, tel. 608 819 451, el. pošta: hamrik@kurim.cz
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Statutární zástupce:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o.
Svatopluka Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, společnost zapsaná v obchodním
rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce číslo 43003
26307189
CZ 26307189
Ing. Ladislav Tomšů
UnicreditBank
1387436806/2700

K podpisu smlouvy je oprávněn:
Ing. Ladislav Tomšů, jednatel, tel. 732 222 552, el. pošta: tomsu@kurim.cz
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Radim Tůma, tel. 605 298 170, el. pošta: tuma@kurim.cz
(dále jen zhotovitel)
Článek 1
Předmět dodatku
1.

Tímto dodatkem se doplňuje ve Smlouvě o zajištění úklidu komunikací a veřejných prostranství ve
městě Kuřimi č. 2017/D/0009 odstavec 2.1. článku 2 Předmět a místo plnění smlouvy a NOVĚ ZNÍ
TAKTO:

2.1. Zhotovitel zajistí pro objednatele na území města Kuřimi následující činnosti:
- blokové čistění místních komunikací dle harmonogramu stanoveného pro daný rok,
- strojní čistění komunikací druhé třídy,
- strojní a ruční čistění chodníků,
- pravidelný úklid veřejných prostranství
- další činnosti spojené s čistěním a úklidem veřejných prostranství.

Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
www.kurim.cz

Zhotovitel se zavazuje k oddělené účetní evidenci a fakturaci za průběžné udržování čistoty povrchu a
okolí těchto komunikací určených zejména pro cyklistickou dopravu: Kuřim-Lipůvka, KuřimMalhostovice, Kuřim-Podlesí, konkrétně činností:
a) udržování čistoty povrchu těchto komunikací – např. úklid bahna, inertních materiálů, komunálního
odpadu, listí, větví, sněhu apod., které znemožňují nebo omezují jejich využití,
b) udržování čistoty okolí těchto komunikací ve vzdálenosti do 2 m od krajnice (např. odstranění křovin,
komunálních odpadů, sekání trávy, ořez větví apod.),
c) udržování čistoty odpočívadel pro cyklisty vč. odvozu odpadů z odpadkových košů, z okolí do
vzdálenosti 5 m od odpočívadla, včetně drobných oprav a údržby odpočívadel a související drobné
infrastruktury (nátěry, opravy apod.),
d) provádění drobných oprav povrchu těchto komunikací včetně drobných oprav směrového značení
cyklistických komunikací.
2.

Ostatní ustanovení Smlouvy o zajištění úklidu komunikací a veřejných prostranství ve městě Kuřimi
č. 2017/D/0009 zůstávají v platnosti beze změny.
Článek 2
Závěrečná ustanovení

1.
2.
3.

4.

5.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na jednání Rady města Kuřimi dne XX.XX.2022 pod
číslem usnesení R/2022/XXXX.
Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží
dvě vyhotovení.
Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí, že je
sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz tohoto tvrzení připojují obě strany své vlastnoruční podpisy.
Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 2 bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz
Dodatku č. 2 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
Účinnost Dodatku č. 2 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění
v registru smluv.

V Kuřimi dne

V Kuřimi dne

_______________________
za město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

___________________________________
za Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o.
Ing. Ladislav Tomšů

