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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 12/2020 konané dne 03.04.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Ing. Milan Vlk, Ing. Jan Vlček, MSc. – členové rady. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 10:23 hodin, úvodem byli osobně přítomni 4 členové RM a 1 člen 
rady Ing. Milan Vlk byl přítomen přes videokonferenční hovor. 
RM je usnášeníschopná. 
 
Informace k podmínkám konání schůze rady obce v době trvání nouzového stavu 
Schůze rady obce se tedy mohou uskutečnit, resp. jejich konání není omezeno jako v případě jednání 
zastupitelstva jen na řešení záležitostí nezbytných s ohledem na řešení nouzového stavu nebo na 
záležitosti, které je nutné vyřešit s ohledem na hrozící škody či plnění termínů. 
 
S ohledem na stávající situaci je však na místě uskutečnit schůzi rady s využitím prostředků 
komunikace na dálku umožňujícími účast členů na jednání rady v reálném čase bez jejich osobní 
přítomnosti (např. videokonference, telekonference). Tomu ostatně odpovídá i mimořádné opatření 
č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN, které obecně ukládá omezit kontakty s jinými osobami jen na 
nezbytně nutnou míru. To bude splněno právě tím, že schůze rady bude provedena distančním 
způsobem. 
 
Bude-li však přesto zcela výjimečně nezbytné, aby schůze rady proběhla za osobní účasti jejích členů, 
je třeba zajistit splnění všech dalších požadavků ochrany proti šíření onemocnění: 
 
Z usnesení vlády č. 106/2020 Sb. vyplývá povinnost použití ochranných prostředků dýchacích cest 
(noc, ústa) za užití respirátoru, roušky apod. 
 
Dále pak je na místě respektovat i doporučenou 2m vzdálenost mezi osobami přítomnými osobami, 
kterou Ministerstvo zdravotnictví stanovilo jako povinnou pro pohyb na veřejně dostupných místech 
(mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.03.2020, č. j. MZDR 12745/2020-
1/MIN/KAN). 
(zdroj: Ministerstvo vnitra ČR). 
 
 
Program: 
 

1 Nákup respirátorů KN95 

 
 
 

1. Nákup respirátorů KN95 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
V souvislosti s epidemiologickou situací a nutností ochrany zaměstnanců města Kuřimi, jeho 
příspěvkových organizací, společností ve vlastnictví města Kuřimi, případně v souvislosti se zajištěním 
ochrany rizikových skupin a zaměstnanců důležitých institucí ve městě Kuřimi a v obcích ORP Kuřim 
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(Policie ČR, zdravotnická zařízení, sociální služby a zařízení apod.) a dalších obdobných zařízení 
a institucí město Kuřim poptává nákup respirátorů minimálně třídy FFP2 nebo obdobných (KN95 atd.). 
V současné době je sice distribuce respirátorů zajišťována státem prostřednictvím Jihomoravského 
kraje, množství respirátorů je však minimální a nestačí ani k základnímu pokryt zdravotnických 
zařízení v působnosti ORP Kuřim. Pro město samotné a jeho instituce, s výjimkou pečovatelské 
služby, pak nejsou z tohoto zdroje k dispozici prostředky žádné. Lze také jen velmi těžko předvídat, 
zda vůbec a kdy dojde ke zlepšení státních dodávek pro potřeby obcí a institucí v ORP Kuřim. 
Současně je nutno začít se připravovat na postupné ukončení nouzového stavu a z něho planoucích 
omezení. To se týká především samotného města Kuřim a jím zřizovaných institucí, zvláště 
základních a mateřských škol, městských služeb, centra sociálních služeb, Společenského centra 
včetně městské knihovny apod. V případě obnovení provozu totiž bude nutno chránit zaměstnance 
těchto institucí, kteří přicházejí do kontaktu s dalšími osobami. V současnosti zjišťujeme potřeby 
těchto institucí pro zajištění běžného provozu. Týdenní potřeba respirátorů se ukazuje být někde 
kolem 500 kusů. Současně dnes není možno odhadnout, po jak dlouhou dobu bude nutné ochranu 
zaměstnancům poskytovat. 
Na město Kuřim se v souvislosti s možností dodat ochranné respirátory třídy KN95 (FFP 2) obrátil pan 
Mojmír Boček, jednatel společnosti Boček CZ Kuřim. Tyto respirátory je pan Boček schopen nakoupit 
u svých stálých obchodních partnerů v Číně a dovézt je do ČR se zajištěním všech náležitostí včetně 
celního řízení. Nabídka je v příloze č. 1. Zároveň pan Boček dohodnul možnost snížení minimálního 
množství u dodávky respirátorů KN 95 na 10 000 ks. Respirátory jsou označeny certifikátem shody 
CE. Zároveň pan Boček odpověděl na další doplňující dotazy, položené mailem (příloha č. 2). Dovoz 
respirátorů provede společnost Boček CZ svým jménem, na svůj náklad a své riziko a zajistí vyřízení 
všech formalit. Pokud by dodávka nesplňovala předepsané náležitosti nebo bylo dodávané zboží 
zjevně vadné, město Kuřim není povinno je odebrat a náklady ponese dovozce. Dle sdělení pana 
Bočka je lhůta od objednávky do dodání respirátorů cca 10 dnů. Konečná cena za jeden kus pro 
město Kuřim by neměla přesáhnout 100 Kč vč. DPH. 
Městu Kuřim nabízí dodávku respirátorů také obec Březina. Tyto respirátory jsou již dovezeny 
do České republiky a momentálně probíhá jejich proclení. Jde rovněž o respirátory (respirátorové 
roušky) třídy KN95 (FFP 2) s certifikátem shody CE. Cena za 1 kus je 128 Kč bez DPH, tedy 154,88 
Kč za 1 kus. K dispozici pro město Kuřim může být až 1800 ks s předpokládaným dodáním 6. 4. 2020. 
Pro srovnání jsou v příloze č. 3 uvedeny další nabídky na dodávku obdobných roušek včetně ceny 
a dalších podmínek z nichž vyplývá, že nabízené podmínky u společnosti Boček CZ i obce Březina 
jsou velmi dobré. 
 
Přílohy: A - přílohy 
 
Přijaté usnesení: 131/2020 - RM s c h v a l u j e nákup respirátorů KN95 od společnosti BOČEK 

CZ, s. r. o., Blanenská 10/53, 664 34 Kuřim, IČ 25529978 v množství do 10 000 
ks, za cenu do 100 Kč za kus vč. DPH s termínem dodání do 30.04.2020 za 
podmínek, které jsou uvedeny v důvodové zprávě a dále schvaluje nákup 
respirátorů KN95 od obce Březina, Březina 24, 679 05 Křtiny, IČ 00280020, za 
cenu 154,88 Kč vč. DPH za kus s termínem dodání do 12.04.2020. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 10:41 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města místostarosta města 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
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V Kuřimi dne 03.04.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Nákup respirátorů KN95 
 1A - přílohy 


