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bod jednání číslo    1  
 
 

 
Příspěvek do 10. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 20.03.2014  
 
Koup ě osobního automobilu 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Mgr. Alena Zimmermannová - Tajemnice 

 
Materiál zpracoval:  Mgr. Alena Zimmermannová - Tajemnice 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Zastupitelstvo města Kuřimi dne 3. 10. 2013 rozpočtovým opatřením č. 8 vyčlenilo 700.000,- Kč na 
nákup dvou osobních aut pro potřeby Městského úřadu Kuřim. Začátkem listopadu byla zakoupena 
Škoda fabia za cenu 189.000,- Kč. Druhé auto bylo poptáváno, nicméně uato vyhovující našim 
potřebám bylo nabídnuto až v minulém týdnu. Jedná se o Škodu yeti 1,8 TSi, 4x4, najeto 8.500 km, 
cena 409.001 Kč. Auto tohoto typu je potřeba kvůli stále častějším jízdám po terénu, po lesních a 
polních cestách, kde jsou "klasická" osobní auta zbytečně poškozována a ničena. 
Žádám radu města o schválení kupní smlouvy na uvedený automobil. 
Vzhledem k tomu, že rozpočtové opatření  bylo vázáno na rozpočet roku 2013, nevyčerpaná částka 
nepřešla do rozpočtu na rok 2014. Cena za auto bude uhrazena z ORG 9005 vnitřní správa. V tomto 
ORG však nebylo počítáno s částkou na nákup automobilu, proto zároveň žádám radu města o 
schválení rozpočtového opatření - navýšení ORG 9005 o 300.000,- Kč z rezervy. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   uzavření kupní smlouvy na nákup ojetého osobního vozu Škoda yeti, 1,8 TSI, za 
cenu 409.001 Kč vč. DPH, dle přílohy. 
 
Termín plnění: 30. 4. 2014 (OMP) 
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bod jednání číslo    2  
 
 

 
Příspěvek do 10. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 20.03.2014  
 
Rozpočtové opat ření č.3 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

V návaznosti na projednávaný bod, týkající se nákupu automobilu pro potřeby městského úřadu, je 
RM předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření č.3. 
 
výdaje    oddíl 61    ORG Vnitřní správa     + 300 000 Kč 
výdaje    oddíl 64    rezerva                        - 300 000 Kč 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města na rok 2014. 
 
Termín plnění: 31. 3. 2014 (OF) 
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bod jednání číslo    3  
 
 

 
Příspěvek do 10. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 20.03.2014  
 
Rozhodnutí o p řidělení zakázky, revitalizace toku a nivy Lu čního potoka, I.etapa 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Kuřim pásy 
C - Protokol o jednání komise pro otevírání obálek 
B - Protokol o jednání hodnotící komise  

 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jitka Sikorová - Vedoucí odboru 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Usnesením RM č. 77/2014 ze dne 19.2. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele 
„Revitalizace toku a nivy Lu čního potoka , I. etapa“ . Realizace projektu  bude částečně finančně 
kryta z  Operačním programu Životní prostředí a vyčleněnou částkou rozpočtu města Kuřimi z ORG 
1218. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Vnitřní 
směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi, bylo zajišťujícím 
Odborem životního prostředí realizováno zadávací řízení na veřejnou zakázku města Kuřimi, které 
proběhlo 11.3.2014. Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 3 subjektů. Na 
základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena radě města jako 
nejvýhodnější nabídka firmy Kavyl, s r.o.,  Mohelno 563, 675 75 Mohelno, I Č 49975358, v celkové 
hodnotě 974.132,20 Kč bez DPH (1 178 700,- Kč s DPH). 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s o u h l a s í   s výsledkem hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na 
zhotovitele „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
se společností Kavyl, s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358 za celkovou cenu 1.178.700 
Kč včetně DPH. 
 
Termín plnění: 30. 4. 2014 (OŽP)                                
   
  

 
 

 
 
 



 
OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

 
 

Název zadavatele:  M ěsto Ku řim 
adresa:    Jungmannova 968/75, 664 34 Ku řim 
jednající:   starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským  
IČO:     00281964 
 
 
ZAKÁZKA: 
„Protierozní zatravn ěné pásy s výsadbou doprovodné zelen ě, spojené s revitalizací toku a nivy 
lučního potoka I. etapa ‘‘ 
 
Zadavatel výše uvedené ve řejné zakázky oznamuje výb ěr nejvhodn ější nabídky níže uvedeného 
uchazeče, který podal nabídku č. 1, která byla pro ob ě části ve řejné zakázky vyhodnocena jako 
nejvhodn ější: 
 

KAVYL s.r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, I Č 49975358 
 
Odůvodn ění: 
Na základě posouzení a hodnocení nabídek řádně a včas doručených do výše uvedeného zadávacího 
řízení na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny dospěla jmenovaná hodnotící komise 
k následujícímu pořadí nabídek: 
 
Pro první část  veřejné zakázky: 
 

Číslo 
nabídky 

Název uchazeče Nabídková cena bez 
DPH 

Konečné pořadí 

1. KAVYL s.r.o.,  Mohelno 563, 
675 75 Mohelno, IČ 49975358 

974.132,20 Kč 1. 

2. KUBIKO s.r.o ., Brumov 103, 
PSČ 679 23, IČ 27710637 

1,128.056,-- Kč 2. 

3. 
Agromeli, s.r.o.,  Olomoucká 
1177/178, 627 00 Brno, IČ 
46980989 

1,489.357,-- Kč 3. 

 
 
Pro druhou část  veřejné zakázky: 
 

Číslo 
nabídky 

Název uchazeče Nabídková cena bez 
DPH 

Konečné pořadí 

1. KAVYL s.r.o.,  Mohelno 563, 
675 75 Mohelno, IČ 49975358 

231.758,07 Kč 1. 

3. 
Agromeli, s.r.o.,  Olomoucká 
1177/178, 627 00 Brno, IČ 
46980989 

289.770,-- Kč 2. 

 
 



 
Zadavatel na základ ě výše uvedených d ůvodů rozhodl o výb ěru nejvhodn ější nabídky uchaze če, 
jehož nabídka obsahovala nejnižší nabídkovou cenu a  to pro první i druhou část ve řejné 
zakázky. 
 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat námitky, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení na adresu zadavatele. 
 
 
V Kuřimi dne 

.......................................................... 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, 
starosta, p ředseda hodnotící 
komise  



 
PROTOKOL O JEDNÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

 
 
Název zadavatele:  M ěsto Ku řim 
adresa:    Jungmannova 968/75, 664 34 Ku řim 
jednající:   starostou Mgr.Ing. Dragem Sukalovským 
IČO:     00281964 
 
 
ZAKÁZKA: 
„Protierozní zatravn ěné pásy s výsadbou doprovodné zelen ě, spojené s 
revitalizací toku a nivy lu čního potoka I. etapa ‘‘ 
 
Komise pro otevírání obálek se dne 11.03.2014 v 13:00 sešla na základě svolání zadavatele na svém 
jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za účelem provedení všech 
úkonů spojených s otevíráním obálek s nabídkami podanými do výběrového řízení pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou podle pravidel OPŽP a zásad stanovených 
v ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Protierozní 
zatravn ěné pásy s výsadbou doprovodné zelen ě, spojené s revitalizací toku a nivy lu čního 
potoka I. etapa‘‘ 
 
Složení komise a její schopnost usnášet se:  
 
Na jednání komise se dostavili: 

Člen HK  Jméno 

1. člen Štarha Oldřich, Ing. 

2. člen Sikorová Jitka, Ing 

3. člen Koláček Filip, MBA 

 
Tajemníkem komise byl dle usnesení Rady Města Kuřim č. 77/2014 ze dne 19.02.2014 jmenován 
JUDr. Petr Navrátil, advokát. 
 
Komise je usnášení schopná. 
 
Na jednání bylo projednáno:  
 
A. Nepodjatost členů komise pro otevírání obálek 
Všichni přítomní členové komise byli seznámeni se seznamem uchazečů, kteří byli osloveni k podání 
nabídky, byla jim předána zadávací dokumentace a rovněž seznam nabídek, které obdržel zadavatel.  
 
Žádnému z členů komise nevznikl důvod podjatosti a všichni podepsali Čestné prohlášení o 
nepodjatosti.  
 
Všichni členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozví s výkonem své 
funkce. 
 
B. Volba p ředsedy a místop ředsedy komise 
Komise pro otevírání obálek si zvolila ze svých členů předsedou komise paní Ing. Jitku Sikorovou a 
místopředsedou komise Ing. Oldřicha Štarhu 
 
C. Náplň jednání komise 



 
Komise převzala doručené obálky s nabídkami, které zástupce zadavatele přijal do konce lhůty pro 
podání nabídek. V rámci lhůty obdržel zástupce zadavatele 3 obálky s nabídkami, které byly zapsány 
do seznamu doručených nabídek, který je přílohou č. 1 tohoto protokolu. Všechny přijaté obálky 
s nabídkami byly uzavřené a v souladu s požadavky zadávací dokumentace správně označené. 
 

Účastníci otevírání obálek:  
Otevírání obálek se účastnili zástupci uchazečů – viz. prezenční listina 

  
I. Otevírání a kontrola obálek a úplnosti nabídek 

Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v jakém byly doručeny a zapsány do 
seznamu doručených nabídek. U každé nabídky uvedla komise identifikační údaje o uchazeči a 
informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky zadavatele na označení obálky, a dále zda 
- je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, 
- jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče  
 
Dále byla členům komise a přítomným zástupcům uchazečů oznámena výše nabídkové ceny každé 
nabídky, bez DPH. Vždy před otevřením další obálky byla přítomným účastníkům přečtena příslušná 
část protokolu o otevírání obálek. 
 
Identifikační údaje všech uchazečů: 
 

Pořadové číslo obálky  1 
Obchodní firma 
/název/jméno 

KAVYL s.r.o. 

Sídlo Mohelno 563, 675 75 Mohelno 
Právní forma s.r.o. 
IČ 49975358 
DIČ CZ49975358 

 
Kontrola nabídky: 

a) nabídka zpracována v českém jazyce  ano 
b) návrh smlouvy a prohlášení podepsáno oprávněnou osobou ano 

 
Nabídková cena uchazeče č. 1 pro první část veřejné zakázky činí 974.132,20 Kč bez DPH 
Nabídková cena uchazeče č. 1 pro druhou část veřejné zakázky činí 231.758,07 Kč bez DPH 
 
Nabídka uchazeče s pořadovým č. 1 splňuje  požadavky stanovené ust. § 71 odst. 9 zákona.   
Nabídka bude dále posuzována a hodnocena. 
 

Pořadové číslo obálky  2 
Obchodní firma 
/název/jméno 

KUBIKO s.r.o. 

Sídlo Brumov 103, PSČ 679 23  
Právní forma s.r.o. 
IČ 27710637 
DIČ CZ27710637 

 
Kontrola nabídky: 

a) nabídka zpracována v českém jazyce  ano 
b) návrh smlouvy a prohlášení podepsáno oprávněnou osobou ano 

 



 
Nabídková cena uchazeče č. 1 pro první část veřejné zakázky činí 1,128.056,-- Kč bez DPH 
Uchazeč nepodává nabídku pro druhou část veřejné zakázky. 
 
Nabídka uchazeče s pořadovým č. 2 splňuje  požadavky stanovené ust. § 71 odst. 9 zákona  
Nabídka bude dále posuzována a hodnocena. 
 
 

Pořadové číslo obálky  3 
Obchodní firma 
/název/jméno 

Agromeli, s.r.o. 

Sídlo Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno  
Právní forma s.r.o. 
IČ 46980989 
DIČ CZ46980989 

 
Kontrola nabídky: 

a) nabídka zpracována v českém jazyce  ano 
b) návrh smlouvy a prohlášení podepsáno oprávněnou osobou ano 

 
Nabídková cena uchazeče č. 1 pro první část veřejné zakázky činí 1,489.357,-- Kč bez DPH 
Nabídková cena uchazeče č. 1 pro druhou část veřejné zakázky činí 289.770,-- Kč bez DPH 
 
Nabídka uchazeče s pořadovým č. 3 splňuje  požadavky stanovené ust. § 71 odst. 9 zákona  
Nabídka bude dále posuzována a hodnocena. 
 
 
Jednání komise pro otevírání obálek skon čilo dne 11.03.2014 v 13.30 hod. 
 
 
V Kuřimi dne 13.03.2014 
 
Jména a podpisy členů komise pro otevírání obálek: 
 

Člen HK  Jméno Podpis 

1. člen 

 
Štarha Oldřich, Ing. 

 
 
 
 

2. člen 

 
Sikorová Jitka, Ing 

 
 
 
 

3. člen 

 
Koláček Filip, MBA 

 
 
 
 

 
 
Přílohy protokolu o otevírání obálek s nabídkami : 
 

- Seznam doručených nabídek 
- Prezenční listina uchazečů 



 
PROTOKOL O JEDNÁNÍ KOMISE PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 

 
 
Název zadavatele:  M ěsto Ku řim 
adresa:    Jungmannova 968/75, 664 34 Ku řim 
jednající:   starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským  
IČO:     00281964 
 
 
ZAKÁZKA: 
„Protierozní zatravn ěné pásy s výsadbou doprovodné zelen ě, spojené s 
revitalizací toku a nivy lu čního potoka I. etapa ‘‘ 
 
Komise pro hodnocení nabídek se dne 13.03.2014 v 13.35 hod sešla na základě svolání zadavatele na 
svém jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce za účelem provedení všech úkonů 
spojených s hodnocením nabídek podaných do výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce zadávanou podle pravidel OPŽP a zásad stanovených v ust. § 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Protierozní zatravn ěné pásy s 
výsadbou doprovodné zelen ě, spojené s revitalizací toku a nivy lu čního potoka I. etapa ‘‘. 
 
Složení komise a její schopnost usnášet se:  
 
Na jednání komise se dostavili: 

Člen HK  Jméno 

1. člen Štarha Oldřich, Ing. 

2. člen Sikorová Jitka, Ing. 

3. člen Koláček Filip, MBA 

4. člen 
 

Macková Miluše, Ing. 

5. člen Sukalovský Drago, Mgr. Ing. 

 
Tajemníkem komise byl dle usnesení Rady Města Kuřim č. 77/2014 ze dne 19.02.2014 jmenován 
JUDr. Petr Navrátil, advokát. 
 
Komise je usnášení schopná. 
 
 
I. Na jednání bylo projednáno:  
 
A. Nepodjatost členů komise pro hodnocení nabídek 
Všichni přítomní členové komise byli seznámeni se seznamem uchazečů, jejichž nabídky budou 
hodnoceny. Žádnému z členů komise nevznikl důvod podjatosti; konstatuje se, že všichni podepsali 
Čestné prohlášení o nepodjatosti. Všichni členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o 
věcech, o nichž se dozví s výkonem své funkce. 
 
B. Volba p ředsedy a místop ředsedy hodnotící komise 
Komise pro otevírání obálek si zvolila ze svých členů předsedou hodnotící komise Mgr. Ing. Draga 
Sukalovského a místopředsedou komise Ing. Jitku Sikorovou. 
 
C. Náplň jednání komise 



 
Komise provede hodnocení jednotlivých nabídek uchazečů č. 1 – 3 z hlediska jejich úplnosti, splnění 
kvalifikačních předpokladů, zadávacích podmínek a nabídkové ceny. 
 
 
II. Posouzení nabídek z hlediska spln ění kvalifika čních p ředpoklad ů a zadávacích podmínek 

Činností komise bylo posouzení a kontrola úplnosti nabídek jednotlivých částí veřejné zakázky 
z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 
podmínkách.  

II.I. Posouzení splnění kvalifikace 
Hodnotící komise provedla posouzení kvalifikace uchazečů, kteří nebyli vyloučeni při jednání komise 
pro otevírání obálek. 
  
Hodnotící komise dospěla k závěru, že uchazeči s po řadovými čísly nabídek 1, 2 a 3 prokázali 
spln ění kvalifikace  tak, jak byla zadavatelem požadována v zadávací dokumentaci a ve výzvě 
k předložení nabídky. 

II. II. Posouzení splnění zadávacích podmínek 
Hodnotící komise zkonstatovala, že nabídky č. 1, 2 a 3 splňují  jak zákonné požadavky, tak 
požadavky uvedené zadavatelem v zadávacích podmínká ch a nejedná se o nepřijatelné nabídky. 
Nabídky uchazečů č. 1, 2 a 3 jsou z hlediska požadavk ů zadavatele na jejich obsah dle 
zadávacích podmínek úplné.  
 
Dále hodnotící komise v souladu s ustanovením posoudila došlé nabídky z hlediska výše nabídkové 
ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Komise posuzovala, zda doručené nabídky neobsahují 
mimořádně nízkou cenu.  
 
Na základě tohoto posouzení hodnotící komise konstatovala, že nabídky uchaze čů s po řadovými 
čísly č. 1, 2 a 3 neobsahují mimo řádně nízkou nabídkovou cenu . 
 
 
II. Hodnocení nabídek 
 
Nabídky uchazečů s po řadovými čísly č. 1, 2 a 3 dále byly hodnoceny podle základního hodnotícího 
kritéria nejnižší nabídková cena . 
 
Rozhodná byla výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty. 
 
II.I. Pro první část  veřejné zakázky je hodnocení nabídek uchazečů následující: 
 

Číslo 
nabídky 

Název uchazeče Nabídková cena bez 
DPH 

Konečné pořadí 

1. KAVYL s.r.o.,  Mohelno 563, 
675 75 Mohelno, IČ 49975358 

974.132,20 Kč 1. 

2. KUBIKO s.r.o ., Brumov 103, 
PSČ 679 23, IČ 27710637 

1,128.056,-- Kč 2. 

3. 
Agromeli, s.r.o.,  Olomoucká 
1177/178, 627 00 Brno, IČ 
46980989 

1,489.357,-- Kč 3. 

 
 



 
II.II. Pro druhou část  veřejné zakázky je hodnocení nabídek uchazečů následující: 
 

Číslo 
nabídky 

Název uchazeče Nabídková cena bez 
DPH 

Konečné pořadí 

1. KAVYL s.r.o.,  Mohelno 563, 
675 75 Mohelno, IČ 49975358 

231.758,07 Kč 1. 

3. 
Agromeli, s.r.o.,  Olomoucká 
1177/178, 627 00 Brno, IČ 
46980989 

289.770,-- Kč 2. 

 
 
III. Ukončení jednání 
 
Na závěr jednání se hodnotící komise usnesla doporučit zadavateli, aby uzavřel smlouvu na plnění 
obou částí veřejné zakázky s uchazečem, který podal nabídku č. 1., KAVYL s.r.o.,  Mohelno 563, 675 
75 Mohelno, IČ 49975358, neboť se tato nabídka umístila na prvním místě z hlediska hodnocení dle 
nejnižší nabídkové ceny pro první i druhou část veřejné zakázky. 
 
Hodnotící komise ukončila své jednání dne 13.03.2014 hodin v 14.30 hod.. 
 
Níže podepsaní členové hodnotící komise prohlašují, že údaje uvedené v tomto protokolu jsou 
pravdivé a že s nimi bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
 
V Kuřimi dne 13.03.2014 
 
 
Jména a podpisy členů hodnotící komise 

Člen HK  Jméno Podpis 

1. člen 

 
Štarha Oldřich, Ing. 

 
 
 
 

2. člen 

 
Sikorová Jitka, Ing. 

 
 
 
 

3. člen 

 
Koláček Filip, MBA 

 
 
 
 

4. člen 

 
Macková Miluše, Ing. 

 
 
 
 

5. člen 

 
Sukalovský Drago, Mgr. Ing. 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Vytvořeno  19.3.2014 15:27:27 1

 
 

bod jednání číslo    4  
 
 

 
Příspěvek do 10. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 20.03.2014  
 
Rozhodnutí o p řidělení zakázka "Protierozní zatravn ěné pásy s výsadbou 
doprovodné zelen ě 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Kuřim pásy 
B - Protokol o jednání hodnotící komise  
C - Protokol o jednání komise pro otevírání obálek  

 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jitka Sikorová - Vedoucí odboru 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Usnesením RM č. 77/2014 ze dne 19.2. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele 
„Protierozní zatravn ěné pásy s výsadbou doprovodné zelen ě“ ( společné výběrové řízení s 
„Revitalizace toku a nivy Lučního potoka , I. etapa“).  Realizace projektu  bude částečně finančně kryta 
z  Operačním programu Životní prostředí a vyčleněnou částkou rozpočtu města Kuřimi z ORG 1252. V 
souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Vnitřní směrnicí 
Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi, bylo zajišťujícím Odborem 
životního prostředí realizováno zadávací řízení na veřejnou zakázku města Kuřimi, které proběhlo 11. 
3. 2014. Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 2 subjektů. Na základě 
zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena radě města jako nejvýhodnější 
nabídka firmy Kavyl, s r.o.,  Mohelno 563, 675 75 Mohelno, I Č 49975358, v celkové hodnotě 231 
758,07 Kč bez DPH (280 427,27 Kč s DPH). 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s o u h l a s í   s výsledkem hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na 
zhotovitele „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ a souhlasí  s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností Kavyl, s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358, za celkovou 
cenu 280.427,27 Kč včetně DPH.                            
 
Termín plnění: 30. 4. 2014 (OŽP) 
  

 
 

 
 
 



 
OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

 
 

Název zadavatele:  M ěsto Ku řim 
adresa:    Jungmannova 968/75, 664 34 Ku řim 
jednající:   starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským  
IČO:     00281964 
 
 
ZAKÁZKA: 
„Protierozní zatravn ěné pásy s výsadbou doprovodné zelen ě, spojené s revitalizací toku a nivy 
lučního potoka I. etapa ‘‘ 
 
Zadavatel výše uvedené ve řejné zakázky oznamuje výb ěr nejvhodn ější nabídky níže uvedeného 
uchazeče, který podal nabídku č. 1, která byla pro ob ě části ve řejné zakázky vyhodnocena jako 
nejvhodn ější: 
 

KAVYL s.r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, I Č 49975358 
 
Odůvodn ění: 
Na základě posouzení a hodnocení nabídek řádně a včas doručených do výše uvedeného zadávacího 
řízení na základě kritéria nejnižší nabídkové ceny dospěla jmenovaná hodnotící komise 
k následujícímu pořadí nabídek: 
 
Pro první část  veřejné zakázky: 
 

Číslo 
nabídky 

Název uchazeče Nabídková cena bez 
DPH 

Konečné pořadí 

1. KAVYL s.r.o.,  Mohelno 563, 
675 75 Mohelno, IČ 49975358 

974.132,20 Kč 1. 

2. KUBIKO s.r.o ., Brumov 103, 
PSČ 679 23, IČ 27710637 

1,128.056,-- Kč 2. 

3. 
Agromeli, s.r.o.,  Olomoucká 
1177/178, 627 00 Brno, IČ 
46980989 

1,489.357,-- Kč 3. 

 
 
Pro druhou část  veřejné zakázky: 
 

Číslo 
nabídky 

Název uchazeče Nabídková cena bez 
DPH 

Konečné pořadí 

1. KAVYL s.r.o.,  Mohelno 563, 
675 75 Mohelno, IČ 49975358 

231.758,07 Kč 1. 

3. 
Agromeli, s.r.o.,  Olomoucká 
1177/178, 627 00 Brno, IČ 
46980989 

289.770,-- Kč 2. 

 
 



 
Zadavatel na základ ě výše uvedených d ůvodů rozhodl o výb ěru nejvhodn ější nabídky uchaze če, 
jehož nabídka obsahovala nejnižší nabídkovou cenu a  to pro první i druhou část ve řejné 
zakázky. 
 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat námitky, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení na adresu zadavatele. 
 
 
V Kuřimi dne 

.......................................................... 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, 
starosta, p ředseda hodnotící 
komise  



 
PROTOKOL O JEDNÁNÍ KOMISE PRO HODNOCENÍ NABÍDEK 

 
 
Název zadavatele:  M ěsto Ku řim 
adresa:    Jungmannova 968/75, 664 34 Ku řim 
jednající:   starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským  
IČO:     00281964 
 
 
ZAKÁZKA: 
„Protierozní zatravn ěné pásy s výsadbou doprovodné zelen ě, spojené s 
revitalizací toku a nivy lu čního potoka I. etapa ‘‘ 
 
Komise pro hodnocení nabídek se dne 13.03.2014 v 13.35 hod sešla na základě svolání zadavatele na 
svém jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce za účelem provedení všech úkonů 
spojených s hodnocením nabídek podaných do výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce zadávanou podle pravidel OPŽP a zásad stanovených v ust. § 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Protierozní zatravn ěné pásy s 
výsadbou doprovodné zelen ě, spojené s revitalizací toku a nivy lu čního potoka I. etapa ‘‘. 
 
Složení komise a její schopnost usnášet se:  
 
Na jednání komise se dostavili: 

Člen HK  Jméno 

1. člen Štarha Oldřich, Ing. 

2. člen Sikorová Jitka, Ing. 

3. člen Koláček Filip, MBA 

4. člen 
 

Macková Miluše, Ing. 

5. člen Sukalovský Drago, Mgr. Ing. 

 
Tajemníkem komise byl dle usnesení Rady Města Kuřim č. 77/2014 ze dne 19.02.2014 jmenován 
JUDr. Petr Navrátil, advokát. 
 
Komise je usnášení schopná. 
 
 
I. Na jednání bylo projednáno:  
 
A. Nepodjatost členů komise pro hodnocení nabídek 
Všichni přítomní členové komise byli seznámeni se seznamem uchazečů, jejichž nabídky budou 
hodnoceny. Žádnému z členů komise nevznikl důvod podjatosti; konstatuje se, že všichni podepsali 
Čestné prohlášení o nepodjatosti. Všichni členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o 
věcech, o nichž se dozví s výkonem své funkce. 
 
B. Volba p ředsedy a místop ředsedy hodnotící komise 
Komise pro otevírání obálek si zvolila ze svých členů předsedou hodnotící komise Mgr. Ing. Draga 
Sukalovského a místopředsedou komise Ing. Jitku Sikorovou. 
 
C. Náplň jednání komise 



 
Komise provede hodnocení jednotlivých nabídek uchazečů č. 1 – 3 z hlediska jejich úplnosti, splnění 
kvalifikačních předpokladů, zadávacích podmínek a nabídkové ceny. 
 
 
II. Posouzení nabídek z hlediska spln ění kvalifika čních p ředpoklad ů a zadávacích podmínek 

Činností komise bylo posouzení a kontrola úplnosti nabídek jednotlivých částí veřejné zakázky 
z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích 
podmínkách.  

II.I. Posouzení splnění kvalifikace 
Hodnotící komise provedla posouzení kvalifikace uchazečů, kteří nebyli vyloučeni při jednání komise 
pro otevírání obálek. 
  
Hodnotící komise dospěla k závěru, že uchazeči s po řadovými čísly nabídek 1, 2 a 3 prokázali 
spln ění kvalifikace  tak, jak byla zadavatelem požadována v zadávací dokumentaci a ve výzvě 
k předložení nabídky. 

II. II. Posouzení splnění zadávacích podmínek 
Hodnotící komise zkonstatovala, že nabídky č. 1, 2 a 3 splňují  jak zákonné požadavky, tak 
požadavky uvedené zadavatelem v zadávacích podmínká ch a nejedná se o nepřijatelné nabídky. 
Nabídky uchazečů č. 1, 2 a 3 jsou z hlediska požadavk ů zadavatele na jejich obsah dle 
zadávacích podmínek úplné.  
 
Dále hodnotící komise v souladu s ustanovením posoudila došlé nabídky z hlediska výše nabídkové 
ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Komise posuzovala, zda doručené nabídky neobsahují 
mimořádně nízkou cenu.  
 
Na základě tohoto posouzení hodnotící komise konstatovala, že nabídky uchaze čů s po řadovými 
čísly č. 1, 2 a 3 neobsahují mimo řádně nízkou nabídkovou cenu . 
 
 
II. Hodnocení nabídek 
 
Nabídky uchazečů s po řadovými čísly č. 1, 2 a 3 dále byly hodnoceny podle základního hodnotícího 
kritéria nejnižší nabídková cena . 
 
Rozhodná byla výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty. 
 
II.I. Pro první část  veřejné zakázky je hodnocení nabídek uchazečů následující: 
 

Číslo 
nabídky 

Název uchazeče Nabídková cena bez 
DPH 

Konečné pořadí 

1. KAVYL s.r.o.,  Mohelno 563, 
675 75 Mohelno, IČ 49975358 

974.132,20 Kč 1. 

2. KUBIKO s.r.o ., Brumov 103, 
PSČ 679 23, IČ 27710637 

1,128.056,-- Kč 2. 

3. 
Agromeli, s.r.o.,  Olomoucká 
1177/178, 627 00 Brno, IČ 
46980989 

1,489.357,-- Kč 3. 

 
 



 
II.II. Pro druhou část  veřejné zakázky je hodnocení nabídek uchazečů následující: 
 

Číslo 
nabídky 

Název uchazeče Nabídková cena bez 
DPH 

Konečné pořadí 

1. KAVYL s.r.o.,  Mohelno 563, 
675 75 Mohelno, IČ 49975358 

231.758,07 Kč 1. 

3. 
Agromeli, s.r.o.,  Olomoucká 
1177/178, 627 00 Brno, IČ 
46980989 

289.770,-- Kč 2. 

 
 
III. Ukončení jednání 
 
Na závěr jednání se hodnotící komise usnesla doporučit zadavateli, aby uzavřel smlouvu na plnění 
obou částí veřejné zakázky s uchazečem, který podal nabídku č. 1., KAVYL s.r.o.,  Mohelno 563, 675 
75 Mohelno, IČ 49975358, neboť se tato nabídka umístila na prvním místě z hlediska hodnocení dle 
nejnižší nabídkové ceny pro první i druhou část veřejné zakázky. 
 
Hodnotící komise ukončila své jednání dne 13.03.2014 hodin v 14.30 hod.. 
 
Níže podepsaní členové hodnotící komise prohlašují, že údaje uvedené v tomto protokolu jsou 
pravdivé a že s nimi bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
 
V Kuřimi dne 13.03.2014 
 
 
Jména a podpisy členů hodnotící komise 

Člen HK  Jméno Podpis 

1. člen 

 
Štarha Oldřich, Ing. 

 
 
 
 

2. člen 

 
Sikorová Jitka, Ing. 

 
 
 
 

3. člen 

 
Koláček Filip, MBA 

 
 
 
 

4. člen 

 
Macková Miluše, Ing. 

 
 
 
 

5. člen 

 
Sukalovský Drago, Mgr. Ing. 

 
 
 
 

 
 
 



 
PROTOKOL O JEDNÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

 
 
Název zadavatele:  M ěsto Ku řim 
adresa:    Jungmannova 968/75, 664 34 Ku řim 
jednající:   starostou Mgr.Ing. Dragem Sukalovským 
IČO:     00281964 
 
 
ZAKÁZKA: 
„Protierozní zatravn ěné pásy s výsadbou doprovodné zelen ě, spojené s 
revitalizací toku a nivy lu čního potoka I. etapa ‘‘ 
 
Komise pro otevírání obálek se dne 11.03.2014 v 13:00 sešla na základě svolání zadavatele na svém 
jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za účelem provedení všech 
úkonů spojených s otevíráním obálek s nabídkami podanými do výběrového řízení pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou podle pravidel OPŽP a zásad stanovených 
v ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Protierozní 
zatravn ěné pásy s výsadbou doprovodné zelen ě, spojené s revitalizací toku a nivy lu čního 
potoka I. etapa‘‘ 
 
Složení komise a její schopnost usnášet se:  
 
Na jednání komise se dostavili: 

Člen HK  Jméno 

1. člen Štarha Oldřich, Ing. 

2. člen Sikorová Jitka, Ing 

3. člen Koláček Filip, MBA 

 
Tajemníkem komise byl dle usnesení Rady Města Kuřim č. 77/2014 ze dne 19.02.2014 jmenován 
JUDr. Petr Navrátil, advokát. 
 
Komise je usnášení schopná. 
 
Na jednání bylo projednáno:  
 
A. Nepodjatost členů komise pro otevírání obálek 
Všichni přítomní členové komise byli seznámeni se seznamem uchazečů, kteří byli osloveni k podání 
nabídky, byla jim předána zadávací dokumentace a rovněž seznam nabídek, které obdržel zadavatel.  
 
Žádnému z členů komise nevznikl důvod podjatosti a všichni podepsali Čestné prohlášení o 
nepodjatosti.  
 
Všichni členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o nichž se dozví s výkonem své 
funkce. 
 
B. Volba p ředsedy a místop ředsedy komise 
Komise pro otevírání obálek si zvolila ze svých členů předsedou komise paní Ing. Jitku Sikorovou a 
místopředsedou komise Ing. Oldřicha Štarhu 
 
C. Náplň jednání komise 



 
Komise převzala doručené obálky s nabídkami, které zástupce zadavatele přijal do konce lhůty pro 
podání nabídek. V rámci lhůty obdržel zástupce zadavatele 3 obálky s nabídkami, které byly zapsány 
do seznamu doručených nabídek, který je přílohou č. 1 tohoto protokolu. Všechny přijaté obálky 
s nabídkami byly uzavřené a v souladu s požadavky zadávací dokumentace správně označené. 
 

Účastníci otevírání obálek:  
Otevírání obálek se účastnili zástupci uchazečů – viz. prezenční listina 

  
I. Otevírání a kontrola obálek a úplnosti nabídek 

Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tom pořadí, v jakém byly doručeny a zapsány do 
seznamu doručených nabídek. U každé nabídky uvedla komise identifikační údaje o uchazeči a 
informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky zadavatele na označení obálky, a dále zda 
- je nabídka zpracována v požadovaném jazyku, 
- jsou návrh smlouvy a prohlášení uchazeče podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče  
 
Dále byla členům komise a přítomným zástupcům uchazečů oznámena výše nabídkové ceny každé 
nabídky, bez DPH. Vždy před otevřením další obálky byla přítomným účastníkům přečtena příslušná 
část protokolu o otevírání obálek. 
 
Identifikační údaje všech uchazečů: 
 

Pořadové číslo obálky  1 
Obchodní firma 
/název/jméno 

KAVYL s.r.o. 

Sídlo Mohelno 563, 675 75 Mohelno 
Právní forma s.r.o. 
IČ 49975358 
DIČ CZ49975358 

 
Kontrola nabídky: 

a) nabídka zpracována v českém jazyce  ano 
b) návrh smlouvy a prohlášení podepsáno oprávněnou osobou ano 

 
Nabídková cena uchazeče č. 1 pro první část veřejné zakázky činí 974.132,20 Kč bez DPH 
Nabídková cena uchazeče č. 1 pro druhou část veřejné zakázky činí 231.758,07 Kč bez DPH 
 
Nabídka uchazeče s pořadovým č. 1 splňuje  požadavky stanovené ust. § 71 odst. 9 zákona.   
Nabídka bude dále posuzována a hodnocena. 
 

Pořadové číslo obálky  2 
Obchodní firma 
/název/jméno 

KUBIKO s.r.o. 

Sídlo Brumov 103, PSČ 679 23  
Právní forma s.r.o. 
IČ 27710637 
DIČ CZ27710637 

 
Kontrola nabídky: 

a) nabídka zpracována v českém jazyce  ano 
b) návrh smlouvy a prohlášení podepsáno oprávněnou osobou ano 

 



 
Nabídková cena uchazeče č. 1 pro první část veřejné zakázky činí 1,128.056,-- Kč bez DPH 
Uchazeč nepodává nabídku pro druhou část veřejné zakázky. 
 
Nabídka uchazeče s pořadovým č. 2 splňuje  požadavky stanovené ust. § 71 odst. 9 zákona  
Nabídka bude dále posuzována a hodnocena. 
 
 

Pořadové číslo obálky  3 
Obchodní firma 
/název/jméno 

Agromeli, s.r.o. 

Sídlo Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno  
Právní forma s.r.o. 
IČ 46980989 
DIČ CZ46980989 

 
Kontrola nabídky: 

a) nabídka zpracována v českém jazyce  ano 
b) návrh smlouvy a prohlášení podepsáno oprávněnou osobou ano 

 
Nabídková cena uchazeče č. 1 pro první část veřejné zakázky činí 1,489.357,-- Kč bez DPH 
Nabídková cena uchazeče č. 1 pro druhou část veřejné zakázky činí 289.770,-- Kč bez DPH 
 
Nabídka uchazeče s pořadovým č. 3 splňuje  požadavky stanovené ust. § 71 odst. 9 zákona  
Nabídka bude dále posuzována a hodnocena. 
 
 
Jednání komise pro otevírání obálek skon čilo dne 11.03.2014 v 13.30 hod. 
 
 
V Kuřimi dne 13.03.2014 
 
Jména a podpisy členů komise pro otevírání obálek: 
 

Člen HK  Jméno Podpis 

1. člen 

 
Štarha Oldřich, Ing. 

 
 
 
 

2. člen 

 
Sikorová Jitka, Ing 

 
 
 
 

3. člen 

 
Koláček Filip, MBA 

 
 
 
 

 
 
Přílohy protokolu o otevírání obálek s nabídkami : 
 

- Seznam doručených nabídek 
- Prezenční listina uchazečů 
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Příspěvek do 10. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 20.03.2014  
 
Uzavření dodatku ke stávající smlouv ě na provedení technického dozoru pro 
akci „Revitalizace zelen ě v Ku řimi“ 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - dodatek technického a autorského dozoru PZaKGis  
 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jitka Sikorová - Vedoucí odboru 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

V loňském roce byla schválená smlouva s Projekcí zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. o provedení 
technického a autorského dozoru díla „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ k němuž tato společnost 
zhotovovala projektovou dokumentaci. Z důvodu změny pracovního místa Ing. Yvony Lacinové, která 
prováděla návrh projektu, požádala firma Projekce zahradní, krajinná  a Gis o změnu uzavřené 
smlouvy a zároveň firma Atregia o uzavření nové smlouvy na autorský dozor (Yvona Lacinová přešla 
do této firmy). Celý postup je konzultován s administrátorkou dotace Ing. Martinou Vokřálovou 
Trnkovou. Změna smlouvy není v rozporu se žádostí dotace.  
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   uzavření dodatku ke smlouvě č. 2013/D/0063 uzavřenou se společností 
Projekce zahradní, krajinná a GIS s.r.o., nově se sídlem Lazaretní 11a, 615 00 Brno, na technický 
dozor pro akci „Revitalizace zeleně v Kuřimi“. 
 
Termín plnění: 30. 4. 2014 (OŽP) 
  

 
 

 
 
 



 

Dodatek č. 1  
ke 

Smlouvě mandátní o obstarání záležitostí investora č. 2013/D/0063  
ze dne 5.8.2013 

Uzavřené dle  § 566 a násl. obchodního zákoníku 
 
I. Smluvní strany 
Mandant:      Město Kuřim 

Se sídlem :    Jungmannova 968/75 
     664 34 Kuřim 
Zastoupený :    starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským 

 Kontaktní osoba:   Ing. Jitka Sikorová 
IČ:     00281964 
Tel./Fax:    541 422 325/541 230 633 
e-mail:     sikorova@radnice.kurim.cz 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim 
Číslo účtu :    22824641/0100 

 
Mandatář:   Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. 

Se sídlem :   Lazaretní 11a, 615 00 Brno 
Zastoupený :   prokuristou Mgr. Petrem Michkem 
Mobil :   739 027 120 
Tel./Fax:   548 525 991 
e-mail:    pzkagis@pzkagis.cz 
IČO :    25 33 79 12 
DIČ:    CZ 25 33 79 12 
Bankovní spojení :  Česká spořitelna Brno, pobočka Kounicova 
Číslo účtu :   134 938 7329 / 0800 
Kontaktní osoby:  Ing. Gabriela Úlehlová 
    e-mail: gabriela.ulehlova@pzkagis.cz 
Číslo smlouvy:  11/Z/1287/2013 
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vl. 26927 

   
 
II. Smluvní ujednání 
 

1. Dne 5.8.2013.byla mezi účastníky uzavřena Smlouva mandátní o obstarání záležitostí 
investora, podle níž se Mandatář zavázal k tomu, že v rozsahu dohodnutém v této 
smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro mandanta, na jeho účet a jeho jménem 
vykoná a zařídí investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě, a to: 

 a) výkon autorského dozoru 
 b) výkon odborného technického dozoru investora  
 

pro stavbu: „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
 

2. S ohledem na skutečnost, že v důsledku personálních změn ve struktuře mandatáře není 
mandatář oprávněn k provedení činnosti výkonu autorského dozoru, dohodli se 
účastníci před zahájením činnosti mandatáře dle této smlouvy na uzavření následujícího 
dodatku k předmětné smlouvě. 

 
 



 
III. Dodatek ke smlouvě 
 
Smlouva mandátní o obstarání záležitostí investora se mění takto: 

 
Článek 2. nově zní: 

 
2. Předmět smlouvy 
 
1. Mandatář se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní 

uvedených, pro mandanta, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí  
            investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě, a to: 
 výkon odborného technického dozoru investora  
 

pro stavbu: 
 
            „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
2. Mandant se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí mandatáři 

úplatu ve výši ujednané v této smlouvě a uhradí mu náklady účelně vynaložené při 
plnění předmětu této smlouvy. 

3.         Mandatář je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí. 
4.  Mandatář je povinen zajistit smluvené činnosti osobně. 

 
 

Článek 3. nově zní: 
 
3. Rozsah a obsah předmětu plnění 
 
            Zajištění níže uvedených (viz. bod 4) inženýrsko-investorských činností na tuto  
            stavbu, a to : 
            výkon odborného technického dozoru investora 
 
 

Článek 4. nově zní: 
 
4. Způsob plnění předmětu díla 
 
            Provede jménem a na účet mandanta odborný technický dozor a zařídí tyto záležitosti 
potřebné pro realizaci a dokončení předmětné stavby, a to : 
 
- v rámci odborného technického dozoru investora spolupracovat s autorským dozorem 
projektanta stavby 
a) práce spojené s realizací stavby provádět tak, aby byla zajištěna kvalita prací a  

      dodržování technických norem 
b) kontrolovat stavební deník, spolu s dodavatelem pořizovat zápisy do stavebního deníku o  

      postupu prací, dodávaného materiálu, zkoušek a podobně.  
-    účastnit se kontrolních dnů stavby. 
-    dohlížet na dodržování technologie prováděných prací a kontrolovat dodržování  
      předpisů o bezpečnosti práce. 

c) spolu s autorským dozorem projektanta schvalovat drobné více práce a nutné změny 
vzniklé oproti projektové dokumentaci, které nenarušují zásady přijatého řešení a 
neznamenají navýšení rozpočtu stavby 



d) spolu s autorským dozorem projektanta bude přítomen při odevzdání základního 
směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli 

e) provádění kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, 
jejich souladu s údaji uvedenými ve smlouvách a po provedené kontrole jejich předkládání 
k úhradě investorovi 

f) provádění kontroly těch části dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku 

g) sledování provádění předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací kontrolu  
      jejich výsledků, vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu provedených prací 

h) provádění kontroly postupu prací podle časového plánu stavby, přípravu podkladů pro 
odevzdání a převzetí stavby, účast na odevzdání a převzetí stavby. 

i) provádění kontroly odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých 
termínech 

            -    účast na řízení uvedení do provozu a zabezpečení kolaudačního řízení 
 
 

Článek 7. nově zní: 
 

7. Cena předmětu plnění a platební podmínky 
 

1. Cena se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 dle sazebníku pro navrhovaní  
              nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2008.                              
              Cena za činnosti uvedené v bodě 4 
  technický dozor       :                28.000,-Kč  (bez DPH) 
                                                                                             5.880,-Kč  (21% DPH) 
              Celková cena TD je stanovena ve výši celkem je       33 880,-Kč (včetně DPH). 
 

2. Hodinová zúčtovací sazba za výkon technického dozoru je 300,- Kč/hod + DPH 
 

3. Faktury jsou splatné do 15 dní od jejich doručení. 
              Mandatář je oprávněn vystavit fakturu do 14-ti kalendářních dnů ode dne, kdy     

   mandatáři vzniká právo fakturovat, tj. po dokončení a písemném převzetí  stavby  bez     
vad a nedodělků.  

              Platbu poukáže mandant bezhotovostním převodem na účet mandatáře. 
 
 
IV. Závěrečné ujednání 
 

1. V ostatních bodech zůstává smlouva mandátní o obstarání záležitostí investora 
č.2013/D/0063 ze dne 5. 8. 2013 nezměněna 

 
2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž obdrží tři mandant a dva 

mandatář. 
 
 
V Kuřimi dne :                                                                    V Brně  dne :  

 
 

     …………………………………..   ……………………………… 
 Ing. Drago Sukalovský - starosta   Mgr. Petr Michek - prokurista 
 města Kuřim      PZKaGIS, s.r.o. 
 Mandant :      Mandatář: 
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Příspěvek do 10. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 20.03.2014  
 
Uzavření smlouvy na  provedení autorského dozoru díla "R evitalizace zelen ě v 
Kuřimi" 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - smlouva autorského dozoru   
 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jitka Sikorová - Vedoucí odboru 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

V loňském roce byla schválená smlouva s Projekcí zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. o provedení 
technického a autorského dozoru díla „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ k němuž tato společnost 
zhotovovala projektovou dokumentaci. Z důvodu změny pracovního místa Ing. Yvony Lacinové, která 
prováděla návrh projektu, požádala firma Projekce zahradní, krajinná  a Gis o změnu uzavřené 
smlouvy a zároveň firma Atregia o uzavření nové smlouvy na autorský dozor (Yvona Lacinová přešla 
do této firmy). Celý postup je konzultován s administrátorkou dotace Ing. Martinou Vokřálovou 
Trnkovou. Změna smlouvy není v rozporu se žádostí dotace. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   uzavření smlouvy o provedení autorského dozoru na akci „Revitalizace zeleně v 
Kuřimi“ za celkovou částku 18.150 Kč včetně DPH od společnosti Atregia s.r.o., Šebrov 215, 679 22 
Šebrov- Kateřina, IČ 02017342. 
 
Termín plnění: 30. 4. 2014 (OŽP) 
  

 
 

 
 
 



 

Smlouva příkazní o obstarání záležitostí investora 
dle  ust. § 2430 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 
1. Smluvní strany 
Příkazce:     Město Kuřim 

Se sídlem :   Jungmannova 968/75 
    664 34 Kuřim 
Zastoupený :   starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským 

 Kontaktní osoba:  Ing. Jitka Sikorová 
IČ:    00281964 
Tel./Fax:   541 422 325/541 230 633 
e-mail:    sikorova@radnice.kurim.cz 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim 
Číslo účtu :   22824641/0100 

 
Příkazník:    Atregia, s.r.o. 

Se sídlem :   Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina 
Zastoupená :   jednatelkou Ing. Martinou Vokřálovou Trnkovou 
Mobil :   +420 776 400 009 
Tel./Fax:   548 525 991 
e-mail:    info@atregia.cz 
IČ :    020 17 342 
DIČ:    CZ 02 01 73 42 
Kontaktní osoby:  Ing. Yvona Lacinová 
    e-mail: yvona.lacinova@atregia.cz  
Číslo smlouvy:  …………………….. 
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vl. 79922 

   
 
 
2. Předmět smlouvy 

 
2.1.     Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní 

uvedených, pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zařídí              
investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě, a to výkon autorského dozoru pro 
stavbu: 

 
„Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 

 
2.2. Příkazce se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednaných činností zaplatí příkazníku 

úplatu ve výši ujednané v této smlouvě a uhradí mu náklady účelně vynaložené při 
plnění předmětu této smlouvy. 

2.3       Příkazník je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí. 
2.4  Příkazník je povinen zajistit smluvené činnosti osobně. 

 
 
3. Rozsah a obsah předmětu plnění 
 
Zajištění níže uvedených (viz. bod 4) inženýrsko-investorských činností na tuto stavbu,  a to 
výkon autorského dozoru investora 



 
4. Způsob plnění předmětu plnění 
 
Příkazník provede jménem a na účet příkazce autorský dozor a zařídí záležitosti potřebné pro 
realizaci a dokončení předmětné stavby. Jedná se zejména o tyto činnosti: 

• poskytování vysvětlení potřebných k  zajištění plynulosti postupu prací 
• účast na kontrolních dnech 
• sledování dodržení projektové dokumentace 
• posuzování a schvalování změn a odchylek od projektové dokumentace, v souladu 

s investorem (příkazcem) 
• sledování postupu z hlediska dodržování termínů a technologie 
• účast na odevzdání/převzetí díla včetně vypracování stanoviska autora projektu 

 
5. Čas a místo plnění 
 
5.1. Příkazník se zavazuje, že činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykoná bez 

zbytečného prodlení v termínu po dobu realizace akce, tj. od podpisu této smlouvy po 
kolaudaci stavby. 

 
5.2.      Místo plnění: vybrané plochy města Kuřim 
 
 
6. Spolupůsobení a podklady příkazce 
 
6,1      V rámci svého spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném, 

na vyzvání, poskytne příkazníku spolupráci při zajištění podkladů, doplňujících údajů, 
upřesnění, vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy, a to nejpozději do 1 týdne od jeho vyžádání. 

 
6.2       Příkazce uhradí příkazníku prokázané náklady účelně vynaložené při plnění předmětu 

smlouvy ( např. správní poplatky apod. ). Úkony, na základě kterých tyto náklady 
vzniknou, příkazce s příkazníkem předem projedná. 

 
 
7. Cena předmětu plnění a platební podmínky 
 
7.1    Cena se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 dle sazebníku pro navrhování   

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2008.                              
              Cena za činnosti uvedené v bodě 4, tj. autorský dozor se sjednává ve výši:           
                15.000,-Kč  (bez DPH) 
                                                                                             3.150,-Kč  (21% DPH) 
             Celková cena AD je stanovena ve výši celkem          18.150,-Kč (včetně DPH). 
 
7.2  Hodinová zúčtovací sazba za výkon autorského dozoru je 300,- Kč/hod + DPH 
 
7.3         Faktury jsou splatné do 15 dní od jejich doručení. Příkazník je oprávněn vystavit 

fakturu do 14-ti kalendářních dnů ode dne, kdy příkazníku vzniká právo fakturovat, tj. 
po dokončení a písemném převzetí stavby bez vad a nedodělků. Platbu poukáže 
příkazce bezhotovostním převodem na účet příkazníka. 

 
 
 



8. Odpovědnost za vady, záruka 
  
8.1. Příkazník odpovídá za to, že záležitosti příkazce smluvené touto smlouvou jsou 

zabezpečené dle této smlouvy. 
8.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

příkazce a ani při vynaložení veškeré péče nemohl příkazník zjistit jejich nevhodnost,  
případně na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval. 

8.3. Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději              
do 6 měsíců ode dne jejího plnění a má právo na neodkladné a bezplatné odstranění 
opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění. 

 
 
9. Ujednání všeobecná 
 
9.1       Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení       
             předmětu plnění. 
9.2       V případě ukončení činnosti předá příkazník příkazci veškeré doklady,  
             týkající se předmětu smlouvy, příkazce do dne ukončení činnosti. 
9.3  Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení 
              zákona č. 89/2012, občanského zákoníku. 
9.4  Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 
9.5        Smlouva je vyhotovena ve 5 stejnopisech, z nichž obdrží tři příkazce a dva  
             příkazník. 
9.6  Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem 
             souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 
9.7 Uzavření této smlouvy bylo projednáno Radou města Kuřimi dne ……………………. 

a schváleno usnesením č. RM …………………….. 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne :                                                                    V Brně  dne :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     …………………………………..   ……………………………… 
 Mgr.Ing. Drago Sukalovský - starosta  Ing. Martina Vokřálová Trnková 
 města Kuřimi      Atregia, s. r. o. 
 Příkazce :      Příkazník: 
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Příspěvek do 10. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 20.03.2014  
 
Dodatek ke smlouv ě o odm ěně advokátovi za vedení výb ěrového řízení 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - Dodatek ke smlouvě o poskytování právních služeb - pásy a tůně  
 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jitka Sikorová - Vedoucí odboru 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

V loňském roce byla schválená smlouva s JUDr. Petrem Navrátilem o poskytování právních a 
poradenských služeb při vedení výběrového řízení k  „Protierozním zatravněným pásům s výsadbou 
doprovodné zeleně“ a „Revitalizaci toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“. Celková odměna za 
provedení společného výběrového řízení (podmínka ze Státního fondu životního prostředí, který 
administruje dotaci, z níž by měly být obě akce  částečně financovány) byla sjednána na částku 60 
000 Kč bez DPH. Z důvodu hrazení této položky ze dvou dotačních titulů je však potřeba upravit 
odstavec o této odměně - rozdělit ji formálně na dvě položky, a to 11 500 Kč bez DPH za 
„Protierozním zatravněným pásům s výsadbou doprovodné zeleně“ a 48 500 Kč bez DPH za 
„Revitalizaci toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“.  
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   uzavření dodatku ke smlouvě č. 2013/D/0081 uzavřenou s JUDr. Petrem 
Navrátilem, Joštova 138/4, 602 00 Brno, IČ 736 12 596, dle přílohy. 
 
Termín plnění: 30. 4. 2014 (OŽP) 
  

 
 

 
 
 



 

 
Bankovní spojení:                                                                                                                                                Asistentka: 
UniCredit Bank Czech Republic a.s.                                                                                                                   Eliška Herzigová 
Číslo účtu: 512152016/2700                                                                                                                                tel: 542 210 879 

  
JUDr. Petr Navrátil, advokát 
zapsaný v seznamu ČAK pod ev.č. 14175, IČ: 736 12 596 

 
kancelář: Joštova 138/4, 602 00  Brno                               tel: +420 542 210 879 
e-mail: ak@navratil-advokat.cz                    tel: + 420 515 536 333 
ID datové schránky: 8q3gtk6                                            fax: +420 542 210 238 

bankovní spojení: 512152016/2700, UniCredit Bank Czech Republic a.s. 

 
 

DODATEK KE SMLOUVĚ  O  POSKYTOVÁNÍ  PRÁVNÍCH  SLUŽEB  
ZE DNE 26.09.2013 vedená u klienta pod č. 2013/D/0081 

– Komplexní organizační zajištění zadávacího řízení k projektům „Protierozní zatravněné 
pásy s výsadbou doprovodné zeleně, spojené s revitalizací toku a nivy lučního potoka I. 
etapa ‘‘ 
 
 
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Petr Navrátil,  
se sídlem Joštova 4, 602 00  Brno 
zastoupená advokátem JUDr. Petrem Navrátilem  
(dále jen "kancelář")  
 
a 
Město Kuřim, IČ 00281964 
Se sídlem Jungmannova 968/75, PSČ 664 34 Kuřim 
Zastoupené Mgr. Ing. Drago Sukalovským, starostou města 
(dále jen "klient"), 
 
 

I. 
 

Dne 26.09.2013 byla mezi účastníky uzavřen smlouva o poskytování právních služeb, jejímž 
předmětem je závazek kanceláře poskytovat právní a poradenské služby na základě požadavků a 
potřeb klienta jako zadavatele ve věci přípravy a realizace výběrového řízení pro veřejnou zakázku 
na k realizaci projektů „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ a  
„Revitalizace toku a nivy lučního potoka I. etapa‘‘. 
 
Celková odměna kanceláře za realizaci výběrového řízení pro oba projekty byla sjednána na 
částku 60.000,-- Kč bez DPH. S ohledem na potřebu oddělené administrace nákladů spojených 
s oběma projekty se účastníci dohodli na rozdělení sjednané odměny na dvě části, a to tak, že se 
článek II. předmětné smlouvy mění tak, že nově zní: 
 
 

II. 
 
1. Právní služby jsou poskytovány za úplatu, kdy kancelář a klient si výši úplaty za poskytnuté právní služby 

sjednali v následující výši: 
 

Za realizaci části výběrového řízení ve vztahu k projektu „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou 
doprovodné zeleně“ činí odměna kanceláře částku 11.500,-- Kč bez DPH 

 



 

 
Bankovní spojení:                                                                                                                                                Asistentka: 
UniCredit Bank Czech Republic a.s.                                                                                                                   Eliška Herzigová 
Číslo účtu: 512152016/2700                                                                                                                                tel: 542 210 879 

Za realizaci části výběrového řízení ve vztahu k projektu „Revitalizace toku a nivy lučního potoka I. 
etapa“ činí odměna kanceláře částku 48.500,-- Kč bez DPH. 

 
2. Úplata za poskytnuté právní služby bude advokátní kanceláří vyúčtována na základě faktury, nárok 

advokátní kanceláře na zaplacení celé odměny vzniká ke dni uplynutí lhůty pro podání námitek proti 
oznámení o výsledku vývěrového řízení, popř. ke dni vypořádání námitek podaných uchazeči.  

 
3. Úplata ve smyslu odstavce 1 tohoto článku zahrnuje veškeré hotové výdaje kanceláře spojené s poskytováním 

právních a poradenských služeb dle této smlouvy. 
 

III. 
 
V ostatních částech zůstává smlouva č. 2013/D/0081 ze dne 26.09.2013 nezměněna. 
 
 

V Brně dne ……………. 

 

 

_______________________       _______________________ 

      JUDr. Petr Navrátil                                      Město Kuřim 

       advokátní kancelář                       klient 
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