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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 8/2015 konané dne 10. 03. 2015 
 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – 

členové rady města. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 20:05 hodin, bylo přítomno 5 členů RM. Rada města je 
usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací 

2 Bezpečnostní služba pro město Kuřim 

2/1 Bezpečnostní služba pro město Kuřim 

 
 
 

1. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností 
vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“.  
Město Kuřim navrhuje na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu, dle § 8 odst. 3 tohoto zákona, upravit písemnou dohodou práva a povinnosti vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací s majitelem kanalizační stoky a vodovodního řadu, 
společností ENERGETIKA Kuřim, a. s., zastoupenou Zdeňkem Mokrým, předsedou představenstva, 
se sídlem provozovny Blanenská 257, 664 34 Kuřim, IČ 28260945, tak, aby bylo zajištěno kvalitní 
a plynulé provozování kanalizace a vodovodu. 
 
Přílohy: A - návrh dohody 
 
Přijaté usnesení: 122/2015 - RM souhlasí s uzavřením „Dohody o úpravě vzájemných práv 

a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů uzavřené dle § 8 odst. 
3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ 
mezi městem Kuřim a majitelem kanalizační stoky a vodovodního řadu, společností 
ENERGETIKA Kuřim, a. s., zastoupenou Zdeňkem Mokrým, předsedou 
představenstva, se sídlem provozovny Blanenská 257, 664 34 Kuřim, 
IČ 28260945. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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2. Bezpečnostní služba pro město Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS., Bc. Radek Jízdný) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem OSVP realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu. Zakázka je 
kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 750 tis. Kč z ORG 9005000004. Výzva k podání 
nabídky byla dne 05. 02. 2015 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových stránkách 
města. Současně bylo přímou výzvou obesláno 5 kvalifikovaných dodavatelů. K hodnocení bylo 
získáno celkem 7 nabídek. Nabídky prošly kontrolou při otevírání obálek, dále bylo komisí provedeno 
posouzení a hodnocení nabídek. Z hodnocení byly pro nesplnění kvalifikačních předpokladů vyřazeny 
2 nabídky. Průběh kontroly úplnosti nabídek, posouzení a hodnocení nabídky je popsán v příloze 
o posouzení a hodnocení nabídek. 
V průběhu hodnocení nabídek firma MONIT Plus, s.r.o. zaslala městu Kuřim výzvu, která poukazovala 
na to, že někteří uchazeči by nemohli při získání zakázky za nabízené ceny dodržet platnou legislativu 
ČR - zákoník práce. Hodnotící komise rozhodla o tom, aby byly se žádostí o podání vysvětlení 
kontaktovány dvě firmy, které podaly nabídky s nejnižší cenou. Vyjádření těchto firem je přílohou 
materiálu do RM. 
 
Přílohy: A – kontrola úplnosti nabídek 

B – protokol o jednání hodnotící komise 
C – výzva Monit 
D – odpověď Monit 
E – odpověď OP 

 
Přijaté usnesení: 123/2015 - RM schvaluje na základě hodnocení získaných nabídek je zajišťujícím 

odborem a hodnoticí komisí doporučena radě města jako nejvhodnější nabídka 
společnosti OP Security, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1927/8, 602 00 Brno, 
IČ 27744515 v celkové hodnotě 661.144 Kč s DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Zdrželi se: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož). 
 
 
 

2/1. Bezpečnostní služba pro město Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS., Bc. Radek Jízdný) 
 
Návrh usnesení: RM ruší zadávací řízení na zakázku „Bezpečnostní služba pro Město Kuřim“ pod 

ev. číslem D-OSVP-2015-001. 
O návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 20:25 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
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V Kuřimi dne 10. 03. 2015 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
 
Materiály: 
1 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů a kanalizací 
 1A - návrh dohody 
2 Bezpečnostní služba pro město Kuřim 
 2A - kontrola úplnosti nabídek 
 2B - protokol o jednání hodnotící komise 
 2C - výzva Monit 
 2D - odpověď Monit 
 2E - odpověď OP 
2/1 Bezpečnostní služba pro město Kuřim 


