Zápis
ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2021 konané dne 18.01.2021
Přítomni:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk - členové rady.
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu.
Omluven: Ing. Petr Ondrášek.
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož.

Starosta zahájil zasedání RM v 12:19 hodin, úvodem byli přítomni 4 členů RM, tedy nadpoloviční
většina. RM je usnášeníschopná.

Program:
1
Dohoda o centralizovaném zadávání
2

Různé

1. Dohoda o centralizovaném zadávání
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný)
Dohoda o centralizované zadávání je v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a s poukazem na § 9 odst. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“), a usnesení vlády České republiky č. 385 ze dne 30. května 2012, o Koncepci nákupu
datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013
Předmětem této dohody je závazek Centrálního zadavatele (Česká republika - Ministerstvo vnitra)
provádět zadávací řízení za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek na poskytování
Služeb KIVS na účet Zadavatele (město Kuřim) a závazek Zadavatele poskytnout Centrálnímu
zadavateli potřebnou součinnost. Účelem Dohody je úprava vzájemných práv a povinností Centrálního
zadavatele a Zadavatele souvisejících s prováděním zadávacích řízení a zadáváním veřejných
zakázek na poskytování Služeb KIVS k naplnění účelu Usnesení.
Podepsání této dohody o centralizovaném zadávání bude vysoutěžen a zabezpečen další provoz
agend Městského úřadu Kuřim a to: CDBP (Cestovní doklady s biometrickými prvky), agenda
občanských průkazů, IS Eliška (agedna řidičských oprávnění), SRV (Silniční registr vozidel) v období
po 30.6.2021, tedy datu, ke kterému Česká republika - Ministerstvo vnitra vypověděla současnému
poskytovateli společnosti HA-VEL datovou službu pro připojení k výše zmíněným celostátním
agendám. Zabezpečující odbor Kancelář úřadu bude přes DNS (dynamický nákupní systém)
Centrálního zadavatele soutěžit odpovídající datovou službu na min. 36 měsíců. Odhad nákladů na
provoz vysoutěžené datové linky se bude pohybovat okolo 8.500,-Kč / měsíc. Do provozního rozpočtu
IT roku 2021 byla již tato částka započítána.
Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a je účinná ode dne jejího podpisu Účastníky.
Centrálnímu zadavateli za činnost dle této dohody nepřísluší odměna.
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Přílohy:

A - dohoda o centralizovaném zadávání
B - příloha k dohodě

Přijaté usnesení: R/2021/018 - RM schvaluje uzavření Dohody o centralizovaném zadávání
s Českou republikou - Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34,
Praha 7, IČ 00007064 v přiloženém znění včetně přílohy č. 1, jejímž obsahem je
poskytnutí datové služby městu Kuřim.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek).

Starosta ukončil jednání RM v 12:25 hodin.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Ing. Jan Vlček, MSc.
místostarosta města

Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož

V Kuřimi dne 21.01.2021
Zapsala: Petra Glosová
Materiály:
1
Dohoda o centralizovaném zadávání
1A - dohoda
1B - příloha k dohodě
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