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 DNE:   26.08.2019 JEDNACÍ ČÍSLO:     326/2019/OKS 

 

NÁZEV: 
Zajišt ění údržby zelen ě mimo se čení 

 

ANOTACE: 
Návrh dalšího postupu v zajištění údržby zeleně mimo sečení 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání  

• schvaluje výpověď smlouvy s Purum s.r.o., IČ: 62414402, na zajištění údržby veřejné  
zeleně (mimo sečení) na veřejných plochách ve Žďáře nad Sázavou a na veřejných 
plochách v jeho místních částech uzavřené dne 23.08.2016, a to v souladu s čl. IX. 
Platnost a účinnost smlouvy odst. 3. (9 měsíční výpovědní lhůta); 

• pověřuje OKS přípravou zadávacího řízení na zajištění údržby veřejné zeleně (mimo 
sečení) na veřejných plochách ve Žďáře nad Sázavou a na veřejných plochách v jeho 
místních částech. 

   
 

 

Starosta města: 
 

Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

OKS 

Předkládá: 

 

 



 

Název materiálu: Zajišt ění údržby zelen ě mimo se čení 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 0 
 
Popis 
Zadávací řízení, ve kterém byl vybrán zhotovitel služby údržba zeleně mimo sečení je zveřejněno 
na profilu zadavatele města, a to včetně uzavřené smlouvy o dílo: 
https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_118.html 
  
Dle pokynu vedení města je radě města předložen návrh na ukončení smlouvy na údržbu zeleně 
mimo sečení výpovědí bez udání důvodu, a to v souladu s čl. IX. Platnost a účinnost smlouvy odst. 
3., s tím, že výpovědní lhůta činí 9 měsíců a začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po 
doručení písemné výpovědi druhé straně. 
 
Pro informaci počet provedených a fakturovaných prací dodavatelem Purum v roce 2018 činil 
celkem cca 4,308 tis. Kč bez DPH tj. 5,212 tis. Kč vč. DPH, z toho v hodinové sazbě bylo 
fakturováno cca 77% výkonů, tj. cca 3,296 tis. Kč bez DPH, tj. 3,988 tis. Kč vč. DPH - celkem 
vykázáno 1,160 hodin. 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta 
V současnosti nelze stanovit 
 
Geneze případu 
Viz Popis 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
Aktuálně město nemá vlastní organizaci, která by byla připravena takové služby vykonávat  a bylo 
možno jí je zadat in-house výjimkou bez zadávacího řízení. Je tedy navrženo připravit  nové 
zadávací řízení na nového dodavatele nadlimitní veřejné zakázky.  Výpovědní lhůta skončí bez jiné 
dohody ke konci května případně června 2020 v návaznosti na termín doručení písemné výpovědi 
druhé straně, kdy by měl být připraven nový dodavatel. Vzhledem k délce trvání nadlimitního 
zadávacího řízení a s nutnou rezervou na přípravu nového dodavatele k plnění smlouvy a i 
s ohledem na možnost odvolání apod. v průběhu zadávacího řízení je navrženo ihned začít s jeho 
přípravou. Zahájené zadávací řízení lze zrušit pouze v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. 
 
Varianty návrhu usnesení 
 
Doporu čení předkladatele  
- 
 
Stanoviska  
- 


