
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 7/2005 konaného dne 30.8.2005  
 
Přítomni:  
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, Ing. Miloš Krupica, Ing.Miloš Kotek, Dr. Ing. 
Jiří Marek, Květoslava Múčková, Ing. Jaromír Němec, Dr.Igor Poledňák,  Ing. arch.Vladislav Růžička, Ing. 
Drago Sukalovský a Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Omluveni: Ing.Martina Bojanovská 
 
Návrhová komise:  Mgr.L.Kincl a Ing.R.Hanák  
Komise schválena  všemi přítomnými členy ZM. 
 
Ověřovatelé zápisu: V.Zejda a Ing.M.Krupica  
Ověřovatelé schváleni všemi přítomnými členy ZM. 
 
 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:05 hodin, úvodem přítomno 13 členů ZM, později se dostavili 
Ing.Sukalovský, Ing.Marek a Ing.Kotek. 
 
Úvodem p.Jiří Brabec navrhuje změnu v programu jednání – přednostně projednat bod „Různé“ – investice. 
Hlasováno o změně programu jednání: pro 11, proti1 , zdržel se 1 – změna programu schválen. 
 
Program: 
1. Různé - investice 
2. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele  zpravodajství infokanálu TKR v Kuřimi 
 
 
V 18:07 se dostavil Ing.Sukalovský – přítomno 14 členů ZM. 
 
 
 
1. Různé 
1.1. 
Investiční akce č. 58 - rekonstrukce spojovacího krčku ZŠ Tyršova 
Příl. čís.2, předkládá A.Matějíčková, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
Při místním šetření OIRR bylo zjištěno, že nadzemní spojovací krček objektů školy je v havarijním stavu a že je 
nezbytná jeho okamžitá rekonstrukce: kovová kostra celého pláště spojovacího krčku je zrezivělá v důsledku 
dlouhodobě zanedbávané pravidelné údržby objektu (v tomto případě nebyl pravidelně obnovován nátěr 
kovových částí). Spojovací krček ve stávajícím stavu nelze v deštivém období z důvodů hygienických a 
bezpečnostních používat a nelze jej z provozních důvodů uzavřít. Oprava pláště již není z výše uvedených 
důvodů možná. Je nutná okamžitá výměna celého pláště se zachováním stávajících nosných konstrukcí, které 
budou opatřeny pouze nutným ochranným nátěrem. Odhad minimálních nutných nákladů - 3.550.000,- Kč 
včetně DPH. 
 
V 18:10 se dostavil Ing.Kotek – přítomno15 členů ZM. 
 
 
Připomínka: 
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V.Zejda: navrhuje oslovit odborníka, který by posoudil stávající technický stav, navrhl řešení rekonstrukce – 
technologii, neboť předložený cenový návrh rekonstrukce (3.550.000,-) považuje za nepřiměřeně 
vysoký. 

A.Matějíčková: vzhledem k naléhavosti situace je navržená cena jen předběžná (odhad) a město bude hledat 
možnosti  snížená nákladů.  

 
Ing.Sukalovský se v průběhu diskuze vzdálil, přítomno 14 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1103/2005 - ZM schvaluje investiční akci č. 58 :“Rekonstrukce spojovacího krčku ZŠ 

Tyršova“ s náklady do výše  3.550.000,- Kč. 
Hlasováno pro 14. 
 
 
 
1.2. 
„Výměna oken v objektu MŠ Zborovská, pracoviště Jungmannova – I. etapa“ 
Příl. čís. 3, předkládá A.Matějíčková, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
I. etapa zahrnuje:  výměnu kovových oken v ložnicích pro děti, dveří do zahrady a oken z výdejny jídel.  

Stávající okna nelze sklápět, pouze otvírat. Ve výdejně jídel je nutno osadit el. odvětrání. Dveře 
nejsou opatřeny bezpečnostním sklem (bezpečnost provozu),  kovová okna se rosí a tvoří se na nich 
námraza – velké úniky tepla.  

II. etapa (v  roce 2006) zahrnuje:  výměnu oken  herny dětí, sociálního zařízení, chodby a šaten. 
 
Přijaté usnesení: 1104/2005 - ZM schvaluje investiční akci č.59 „Výměna oken v objektu MŠ Zborovská, 

pracoviště Jungmannova – I.etapa" s náklady do výše 300.000,- Kč. 
Hlasováno pro 14. 
 
Ing.Sukalovský se vrátil na jednání – přítomno 15 členů ZM. 
 
 
 
1.3. 
Rozpočtové opatření č.7  
Příl. čís.4, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OF. 
 
ZM je předkládán návrh na provedení následujícího rozpočtového opatření: 
 
1) § 3113 ZŠ Tyršova ………………..    2.550.000,- Kč 
    § 6409 ostatní výdaje – rezerva ……- 2.550.000,- Kč  
 
2) § 3111 MŠ Zborovská …………….    300.000,- Kč 
     § 6409 rezerva ……………………  - 300.000,- Kč 
 
Poznámka: 
Finanční prostředky budou škole a školce uvolňovány postupně na základě  vystavených faktur  dodavatele a 
celková výše příspěvku se bude rovnat celkovým nákladům na danou akci. Zbylé prostředky se vrátí do rezervy 
na základě dalšího rozpočtového opatření. 
 
Poznámka: 
V.Zejda: žádá, aby oba projekty byly předloženy i do komise výstavby. 
Starosta přislíbil, že obě rekonstrukce budou předloženy komisi k posouzení. 
 
Přijaté usnesení: 1105/2005 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č.7 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2005. 
Hlasováno pro 15. 
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2. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele zpravodajství informačního kanálu TKR v 
Kuřimi 
Příl. čís. 1, 1A-D předkládá Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva: 
Provozovatelem televizního vysílání na infokanálu TKR v Kuřimi je MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM 
KUŘIM, spol. s r.o. (dále jen MTCK) na základě licence k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů v lokalitě Kuřim, udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání ČR 
rozhodnutím ze dne 4.3.2003, usn.č.j. Ru/62/03/661. Vzhledem k tomu, že současný dodavatel programové 
náplně infokanálu není držitelem licence, je dosud udržována „při životě“ společnost MTCK, která licenci má. 
Bez licence není možné infokanál provozovat. Po výběrovém řízení, schválení jeho výsledků v zastupitelstvu a 
rozšíření (resp.pořízení) licence novým (resp.staronovým) dodavatelem zpravodajství (licence pro lokalitu 
Kuřim), bude možné MTCK zrušit. Takto ušetřené náklady mohou být investovány do zvýšení úrovně 
kuřimského infokanálu.  

Zhotovitelem programové náplně infokanálu TKR je Aleš Kadlec na základě Smlouvy o dílo ze dne 
31.7.1996 uzavřené v souladu s usnesením městské rady (dále jen MR) č.232/96. Toto usnesení bylo pak 
7.1.1997 usnesením MR č. 19/97 zrušeno a zároveň byl schválen dodatek č.1 výše uvedené smlouvy o dílo, 
který byl podepsán 8.1.1997. Tímto dodatkem byla mj. upravena doba plnění na dobu neurčitou s výpovědní 
lhůtou 3 měsíce. (Proto současně s vyhlášením výběrového řízení předkladatel navrhuje schválit vypovězení 
současné smlouvy, aby po výběrovém řízení mohla být bez tříměsíčního odkladu uzavřena nová smlouva).  

Je třeba uvést, že současný zhotovitel programové náplně infokanálu nebyl vybrán ve výběrovém 
řízení. Do budoucna by bylo nanejvýš vhodné vždy jednou za čas výběrová řízení na dodavatele této služby 
vypisovat. To je ale především otázkou politické vůle zastupitelstva v konkrétním volebním období, ale i 
příslušných ustanovení Zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

Zastupitelé na zasedání ZM dne 16.8. 2005 dospěli k dohodě, že se tématem výběrového řízení na 
zhotovitele zpravodajství infokanálu budou zabývat na mimořádné schůzi - dnes 30.8.2005. Postupně byly 
shromážděny návrhy na složení výběrové komise a také připomínky k základním podmínkám zadání 
výběrového řízení, které ve své původní podobě projednávalo ZM 16.8.05. Nyní je zadání výběrového řízení 
předloženo ZM ke schválení v doplněné verzi. Zadání výběrového řízení je připraveno v souladu s Vnitřní 
směrnicí RM o zakázkách města Kuřimi, Zákonem č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, Zákonem č.128/2000 
Sb., o obcích a Zákonem č.231/2001Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Finanční krytí bude zajištěno v návrhu rozpočtu města pro rok 2006 a samostatným usnesením ZM, 
kterým se rozhodne o výsledku výběrového řízení včetně uvolnění nezbytných finančních prostředků.  

Předkladatel navrhuje zastupitelstvu města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele 
výše uvedené zakázky, schválit znění výzvy k podání nabídky a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky 
hodnotící komise. Současně doporučuje schválit vypovězení Smlouvy o dílo na vyhotovení programové náplně 
infokanálu TKR Kuřim s panem Alešem Kadlecem, Nová 1057, Kuřim s tříměsíční výpovědní lhůtou (viz čl.VI 
dodatku č.1), během níž bude proveden výběr dodavatele a bude uzavřena nová smlouva. 
 
Členové komise: 
1) PhDr. Martin Loktík: 

člen poroty přehlídky tvorby regionálních TV studií KAFKA, zkušenosti z prezentací mnoha českých 
tvůrců „programové náplně informačních kanálů“. Pracuje jako vysokoškolský pedagog na Katedře 
žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se zaměřuje na audiovizuální žurnalistiku. 

2) Mgr. Roman Ondrůj  
vedoucí redakce zpravodajství ČT Brno, zkušenosti s tvorbou zpravodajství.  

3) Ing. Rudolf Burgr : 
 je pedagogem na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií MU v Brně, kde 
přednáší zpravodajství a publicistiku. Dříve pracoval na pozicích redaktora, editora a vedoucího 
oblastní redakce MF Dnes v Brně a byl členem redakční rady Týdeníku Boskovicko. 

4) PhDr. Simona Svitáková 
 pracuje jako tisková mluvčí Krajského úřadu Jm kraje. Dříve pracovala v ČTK. 

5) Bc. Hana Hykelová: 
je vedoucí redakce domácího zpravodajství Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, dříve působila 
v brněnské redakci Českého rozhlasu. 

6) Daniela Čunková: 
působí jako ředitelka ve společnosti TV Beskyd, která je dodavatelem zpravodajství infokanálu např. 
v Rožnově p.R. a Valašském Meziříčí. Na festivalu KAFKA 2004 získala TV Beskyd první místo 
v kategorii TV zpravodajství. 
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7) Jitka Štěpánková: 
 je ředitelkou TV Náchod. Často bývá oceňována na festivalu regionálních TV studií KAFKA. V 
posledním ročníku festivalu získala TV Náchod druhé místo v kategorii TV zpravodajství. 

8) Zdeněk Juránek : 
podniká ve videotvorbě jako majitel Studia Porta Video. V minulosti se podílel na založení Tišnovské 
TV. 

9) PaedDr. Emil Holeš : 
 působí jako vydavatel Dvojích novin. 

 
Náhradníci:  
1) Patrick Diviš : 

pracuje jako redaktor a vedoucí vydání Jihomoravského večerníku ČT Brno. Patrick Diviš má 11 let 
praxe v médiích (např. Česká televize, Hospodářské noviny, Rovnost). 

2) Mgr. Ivo Medek : 
od r.1998 do r.2004 působil jako vedoucí Tišnovské televize. 

3) Ing. Vladimír Kuchař : 
 v minulosti pracoval novinář v MF Dnes, Rovnosti , Prague Business Jurnalu a jako nezávislý 
mediální poradce. 

4) Mgr. Pavel Žár, MA : 
je tiskový mluvčí Magistrátu města Brna, dříve pracoval jako novinář. 

5) Bc.Gabriela Peringerová : 
pracuje jako redaktorka Rovnosti, kam přešla z Hradeckých novin. V Hradci Králové působila také 
jako externí redaktorka Českého rozhlasu. 

6) Miloš Šenkýř : 
12 let působí jako redaktor Rovnosti. 

 
 
V 19:00 se dostavil Dr.Marek. 
 
Diskuze, připomínky,  změny: 
Členové ZM postupně v některých bodech připomínkovali znění „Výzvy“ – viz červený text příl. čís. 1D.  
Dr.Poledňák: nesouhlasí s vypovězením smlouvy s p.Kadlecem na dnešním jednání ZM, navrhuje toto učinit až 

v době, kdy bude znám dodavatel zpravodajství infokanálu vzešlý z tohoto výběrového řízení. 
Ing.Krupica: nesouhlasí s plánovaným velkým zvýšením ceny za dodávku zpravodajství do infokanálu 
Ing. Kotek požádal starostu, aby p.Kadlec, dosavadní dodavatel zpravodajství do infokanálu dostal slovo 

k materiálu, který předložil dodatečně do jednání ZM. 
Pan Kadlec následně vyzval město, aby si prozatím ponechalo licenci k provozování infokanálu (nerušit MTCK 

s.r.o.) a dále rozvedl jednotlivé body svého příspěvku – viz příl. čís. 5.  
 
Přestávka 20:00 – 20:15 hodin. 
Po přestávce pokračovala diskuze, výsledkem je konečné znění textu „Výzvy“ – viz níže: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝZVA  K  PODÁNÍ  NABÍDKY 
na zakázku Města Kuřimi  
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Předmět (název) zakázky: Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 

Evidenční číslo zakázky:  

Zadavatel Město Kuřim 

Adresa: Jungmannova 968, 664 34  Kuřim 

IČ: 00281964 

Statutární orgán: Mgr. Ladislav Ambrož  (starosta) 

Zajištující odbor: Kancelář úřadu – MěÚ Kuřim  Ing. Petr Němec (tajemník MěÚ) 

TEL.: 541 422 303, 541 422 311 

FAX: 541 230 633 

E-MAIL: nemec@radnice.kurim.cz 

DATUM VÝZVY:  

 
 
1. Vymezení plnění zakázky 
 

1.1. Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je opakované a pravidelné zhotovování programové 
náplně informačního kanálu televizního kabelového rozvodu (dále jen TKR) Kuřim v  rozsahu stanoveném  touto  zadávací 
dokumentací a specifikovaném nabídkou uchazeče (dále jen „dílo“).  

 
1.2. V rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména: 
 
a) provozování obrazového zpravodajství (minimálně 20 minut z Kuřimi) s pevným programovým a časovým schématem 

ve čtrnáctidenní periodicitě 
b) provozování videotextu a jeho průběžná aktualizace po dodání podkladů v dohodnutém formátu zadavatelem; 
c) opakovaná zhotovení a odvysílání nezkrácených záznamů ze zasedání Zastupitelstva města Kuřim (řádná zasedání 

zastupitelstva se konají zpravidla jednou za 6 týdnů; mimořádná zasedání se konají cca 2x ročně; délka záznamu 
nepřekročí 5 hodin; záznam zasedání je možné odvysílat  po částech); 

d) předávání záznamů všech odvysílaných pořadů (programové náplně) na podatelně MěÚ Kuřim (DVD, VHS nebo CD-
ROM) pro potřeby archivace zadavatelem.  

    
2. Zadávací dokumentace 

 
2.1.  Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace. 
2.2. Zakázka bude realizována v souladu s platnými zákony  právními předpisy ČR. 

 
3. Doba a místo plnění zakázky 

 
3.1. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem bude uzavřena na dobu určitou 2 let s možností    okamžitého ukončení ze 

strany zadavatele města  v průběhu  prvních 3 měsíců trvání smlouvy. 
3.2.  Předpokládaný termín zahájení plnění: 1.1. 2006.  
3.3.  Místo plnění: Kuřim.  

  
4. Způsob hodnocení nabídek 
  

4.1. Hodnocení nabídek bude provedeno na základě posouzení ukázek dosavadní tvorby uchazeče, ekonomické 
výhodnosti nabídky a návrhu technického a organizačního zajištění zakázky. Důležitost jednotlivých kritérií je vyjádřena 
jejich vahou uvedenou v procentech. Hodnocení bude provedeno bodovací stupnicí 1 - 5 (nejvíce bodů = nejlepší 
hodnocení). Získané body v příslušném kritériu budou vynásobeny jejich váhou. Součet vážených zisků za všechna kritéria 
určí pořadí uchazeče v celkovém hodnocení. 
 
4.2. Hodnotící kritéria, na základě kterých budou nabídky hodnoceny : 
a)  úroveň dosavadní tvorby v oblasti televizního zpravodajství  35%   
b)  kvalita nabízeného produktu    30%   
b)  cena      25%   
c)  technické a organizační zajištění zakázky   10%   

 
 
5. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 
 
 5.1. Nabídková cena bude stanovena jako cena za jednu 14-denní programovou náplň infokanálu (jednu 14-denní smyčku) 
jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu 
realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 
 
 
5.2. Požadavek na jednotný způsob doložení nabídkové ceny :  

 a) celková cena díla v Kč bez DPH; 
 b) vyčíslení DPH;   
 c) celková cena díla  včetně  DPH.  
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5.3. Platební podmínky: 
5.3.1.   Zadavatel nebude poskytovat před zahájením plnění zálohy; 
5.3.2.  Zhotovitel bude  zadavateli  fakturovat  za programovou náplň informačního kanálu TKR po každém odvysílání 14-ti 
denní programové náplně (14-ti denní smyčky), přičemž přílohou k faktuře bude nosič se záznamem (videokazeta VHS, DVD, 
CD-ROM) odvysílané programové náplně, která je předmětem fakturace; faktura bude na podatelnu MěÚ Kuřim doručena 
nejpozději 30 dnů od odvysílání; splatnost faktur bude 14dní; úrok z prodlení za každý den prodlení bude max. 0,05% 
z fakturované částky  
5.3.3. Smlouva o dílo, jejíž návrh předkládá uchazeč ve výběrovém řízení, bude obsahovat ujednání o smluvních pokutách 
s těmito podmínkami:  

a) za každý den prodlení se zařazením programové náplně  do vysílání informačního kanálu TKR může být 
zadavatelem uplatněna sankce ve výši až 10% ze smluvní (nabídkové) ceny; 

b) nebude-li do 30-ti dnů od odvysílání doručen nosič se záznamem odvysílané programové náplně na 
podatelnu MěÚ Kuřim, může být zadavatelem uplatněna jednorázová sankce do výše až 10% smluvní 
(nabídkové) ceny. 

 
5.3.4.  Podmínky pro vysílání reklamy: 
Zadavatel souhlasí s tím, aby si zhotovitel opatřoval příjem z vysílání reklamy  v informačním kanálu pouze  za předpokladu, 
že vyhoví podmínkám zákona č.231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
6. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny  
 
6.1. Zadavatel (v souladu s usnesením Zastupitelstva města Kuřim) bude požadovat provedení jiných prací než těch, které 

jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám. 
6.2. Změní se daňové předpisy o DPH. 
 
 
7. Podávání nabídky 
 
7.1.  Nabídky mohou uchazeči doručit osobně nebo doporučeně poštou na adresu Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 

34 Kuřim. 
7.2. Nabídky musí být doručeny zadavateli do 10.10.2005 do 10:00 hodin. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je 
považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. 
7.3. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10.10.2005 v 10:05 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Kuřim na 
adrese Jungmannova 968, Kuřim (4.podlaží). Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů.  
7.4.  Hodnotící komise si zvolí ze svých členů předsedu, který řídí jednání komise. Hodnotící komise rozhoduje většinou 

hlasů přítomných členů. Hodnotící komise může jednat a usnášet se, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny členů, resp. 
náhradníků. 

7.5.  Tajemník MěÚ Kuřim zajišťuje vyhotovení protokolu z otevírání obálek a jednání hodnotící komise. 
 
 
8. Informace o výsledku výběrového řízení 
 
8.1. Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně do 15.11. 2005. 
 
 
9. Prohlídka pracovišť a zařízení souvisejících s předmětem plnění zakázky 
 
9.1. Uchazeč se seznámí se stavem a podmínkami pro realizaci zakázky před podáním nabídky. 
9.2. Prohlídka pracovišť a zařízení souvisejících s předmětem plnění zakázky za účasti zástupce zadavatele se koná ve 

dnech: 12.9. a 15.9. 2005. 
9.3. Místo setkání zájemců o prohlídku: podatelna MěÚ Kuřim, v uvedené dny v 10:00 hodin. 
 
 
10. Další předpoklady pro plnění zakázky 

 
10.1. Uchazeč doloží prohlášením, že splňuje následující předpoklady: 
a) Předpoklady pro udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů. 
b) Má plnou způsobilost k právním úkonům a splňuje podmínky pro podnikání v České republice stanovené příslušnými 
právními předpisy; 
c) Není v likvidaci. 
d) Nebyl proti němu v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku.  
e) Nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. 
f) Nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povolenou splácení ve splátkách a není 
v prodlení se splácením splátek. 
 
10.2. Uchazeč dále doloží prohlášením, že v případě rozhodnutí Zastupitelstva města Kuřim o jeho vítězství v tomto výběrovém 
řízení požádá nejpozději do 10 dnů od rozhodnutí o výsledcích výběrového řízení o udělení (resp. rozšíření) licence pro lokalitu 
Kuřim a že splňuje předpoklady pro udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů 
10.3. Uchazeč doloží výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem ne starším než  6 měsíců, že 
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán, nebo 
každý člen statutárního orgánu, nebo statutárním orgánem pověřený zástupce.  
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11. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 
 
11.1.Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným  zástupcem uchazeče, jednotlivé 
strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části 
nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s 
pečetí. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou. 
 
11.2.Nabídka bude seřazena do těchto oddílů: 
 

a) Krycí list nabídky  
a.a.  název nebo obchodní firma uchazeče 
a.b. sídlo uchazeče 
a.c. právní forma uchazeče 
a.d. identifikační číslo uchazeče  
a.e. jméno a příjmení statutárního orgánu uchazeče nebo jeho členů 
a.f.  jméno a příjmení jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem uchazeče 
a.g. telefon, fax, e-mailová adresa uchazeče 
a.h. jméno, příjmení a mobilní telefon na osobu oprávněnou jednat ve věci nabídky  uchazeče 

b) Obsah nabídky. 
c) Návrh programové skladby (možno nabídnout max. ve 2 variantách). 
d) Cenová nabídka včetně uvedení platebních podmínek. 
e) Technické a organizační zajištění zakázky. 
f) Návrh smlouvy o dílo, který v plném rozsahu zahrnuje podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci (možno 

doplnit dle vlastních požadavků). 
g) Prezentační nahrávky v celkové délce max..60 min. - záznam zakázek obdobného charakteru (na CD – ROM nebo 

DVD jako soubor MPEG 2) uskutečněných uchazečem v posledním roce s uvedením objednatele, místa a doby 
plnění. 

h) Referenční zakázky za poslední 2 roky (s uvedením kontaktu na zadavatele). 
i) Prohlášení uchazeče, že v případě rozhodnutí Zastupitelstva města Kuřim o jeho vítězství v tomto výběrovém řízení 

požádá nejpozději do 10 dnů od rozhodnutí o výsledcích výběrového řízení o udělení (resp. rozšíření) licence pro 
lokalitu Kuřim a že splňuje předpoklady pro udělení licence k provozování televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím kabelových systémů 

j) Kopie oprávnění k podnikání v oboru zakázky. 
k)    Výpis z obchodního rejstříku. 
k) Případné další přílohy a doplnění nabídky. 

 
 
11.3. Nabídky (včetně prezentačních nahrávek na příslušných nosičích) musí být podány v jedné uzavřené obálce 
(resp.balíčku) opatřené na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označených: „Programová náplň informačního 
kanálu TKR Kuřim, NEOTVÍRAT - nabídka“. Na obálce (resp. balíčku) bude dále uvedena adresa, na níž je možné nabídku 
případně vrátit. 
 
 
12. Prohlášení  zadavatele: 
 
12.1. Zadavatel si vyhrazuje právo na základě usnesení Zastupitelstva města Kuřimi:  

a) odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem na základě rozhodnutí ZM; 
b) zadávací řízení na zakázku zrušit nejpozději do uzavření smlouvy na základě rozhodnutí ZM. 
 

12.2. Zadavatel prohlašuje, že: 
 a)  přijme k posuzování i nabídky firem, které nebyly osloveny přímo písemnou výzvou; 

b)  nebude vracet uchazečům podané nabídky a prezentační nahrávky; 
c)  nebude poskytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na zakázku. 

 
V Kuřimi dne ……………… 

………………………….. 
                                                                                  Mgr. Ladislav Ambrož  
               starosta  
 
 
 
 
Přijaté usnesení: - 1106/2005 - ZM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele programové 

náplně informačního kanálu TKR Kuřim a znění výzvy k podání nabídky se změnami.  
ZM jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise pro výběrové řízení na zhotovitele 
programové náplně informačního kanálu TKR Kuřim ve složení dle zápisu . 

Termín plnění: 31.12.2005  
 
Přijaté usnesení: - 1107/2005 ZM ukládá starostovi odeslat výzvu na podnět každého jednotlivého člena 

Zastupitelstva města Kuřimi potencionálnímu zájemci o účast ve výběrovém řízení na 
zhotovitele programové náplně  informačního kanálu TKR Kuřim, kterého tento člen určí. 
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Termín plnění: 30.9.2005  
Hlasováno o obou usneseních současně: pro  16 
 
Návrh usnesení:  
ZM schvaluje vypovězení smlouvy o dílo na vyhotovení programové náplně infokanálu TKR Kuřim s panem 
Alešem Kadlecem, Nová 1057, Kuřim s účinností k 31.12.2005. 
O návrhu nehlasováno - staženo 
 
 
 
Interpelace: 
1)  
V.Zejda: dotaz na termín zastřešení  tribuna  na stadionu - dle projektu. 
Dr.Holman: zjistí  termín. 
 
2) 
J.Herman: dotaz, kdo schválil  dopravní značení na křižovatce ul. Rozdělovací a Brněnská. 
Ing.Kotek: dopravní řešení doporučeno a schváleno poručíkem Čumou z DI. V minulosti doporučoval por.Čuma 

ponechat v křižovatce přednost zprava do doby než dojde ke stavební úpravě křižovatky. Poté co ZM 
stavební úpravu neschválilo, doporučil por. Čuma  stávající řešení. 

 
3) 
Ing.Krupica: žádá o přehodnocení personálního  obsazení finančního výboru, ve stávajícím složení není možné 

plnit zadané úkoly. 
 
4) Ing.Kotek : žádá  opravit chodník  u ul. Hybešova 
 
 
 
Závěrem starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedl Ing.Hanák, následně hlasováno o úplnosti a správnosti přijatých usnesení – pro 16. 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21:35 hodin. 
 
 
 
 
 

      Mgr.Ladislav Ambrož 
            starosta 
V Kuřimi dne  30.8.2005 
Zapsala Dana Stražovská  
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 

Ing.Miloš Krupica          Vladislav Zejda 
 
 

Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
1, 1A – Vyhlášení výběrového řízení  na dodavatele zpravodajství informač. kanálu TKR v Kuřimi 
1B Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
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1C Harmonogram výběrového řízení 
1D Výzva k podání nabídky za zakázku Města Kuřimi – viz 1A 
2 Investiční akce č. 58 rekonstrukce spojovacího krčku ZŠ Tyršova 
3 Výměna oken v obj. MŠ Zborovská, pracoviště Jungmannova  - 1. etapa 
4 Rozpočtové opatření č. 7 
5 A.Kadlec – připomínky k provozováním infokanálu a vyhlášení VŘ na nového provozovatele 
6 Usnesení návrhové komise 
- Výsledky hlasování  
 
 
 


	Ověřovatelé zápisu

