
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 35 

 DNE:   10.02.2020 JEDNACÍ ČÍSLO:     538/2020/KS 

 

NÁZEV: 
Částečná revokace usnesení RM č. 324/2019/OKS a 326/2019/OKS ze dne 
26.08.2019 

 
 

ANOTACE: 
Revokace pověření KS přípravou zadávacího řízení na zajištění čištění a zimní údržby městských 
komunikací a ploch a přípravou zadávacího řízení na zajištění údržby veřejné zeleně (mimo 
sečení). 
  
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání:  
I. revokuje: 
1. usnesení č. 324/2019/OKS ze dne 26.08.2019 v části pověřující OKS přípravou zadávacího 
řízení na zajištění čištění a zimní údržby městských komunikací a ploch 
 
2. usnesení č. 326/2019/OKS ze dne 26.08.2019 v části pověřující 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. 

II. pověřuje .......... , aby ve spolupráci s ředitelem společnosti SATT a.s. navrhli způsob zajištění 
vypovězených služeb od termínu účinnosti jejich výpovědí, a předložili jej k projednání RM na její 
schůzi dne 23.03.2020. 
 

 
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: 
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Počet stran: 3 
 
Počet příloh: - 
 
Popis 
K dnešnímu dni jsou platná usnesení RM z jednání dne 26.08.2019:  
Č.  324/2019/OKS 
Rada města po projednání: 
o Schvaluje výpověď smlouvy s Ing. Josefem Pitkou, IČ:12705161 na zajištění čistění a zimní 

údržby komunikací a zpevněných ploch města uzavřené dne 17.10.2016 ve znění dodatku č. 
1  souladu s čl. IX. Platnost a účinnost smlouvy odst. 3 (9 měsíční výpovědní lhůta); 

o Pověřuje OKS přípravou zadávacího řízení na zajištění čištění a zimní údržby městských 
komunikací a ploch. 

Č.  326/2019/OKS 
Rada města po projednání: 
o 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); 

o 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. 

Bližší pokyn pro OKS od starosty, místostarosty a místostarostky města v souvislosti s plněním 
daných usnesení byl, aby do dalšího upřesnění parametrů zadání vypovězených prací přípravu 
uvedených nadlimitních zadávacích řízení nezahajoval (variantně mimo OKS prověřováno přímé 
zadání výjimkou in-house – tj. vertikální smlouvou).  
11.11.2019 - pokyn od starosty města - potvrzení přípravy malých technických služeb, které by 
měly zajistit údržbu zeleně i letní a zimní údržbu komunikací,  a  to na základě smlouvy o vertikální 
spolupráci.   
12.11.2019 - pokyn od místostarostky města:  
Vedení města rozhodlo, že nebudou vyhlašována zadávací řízení na zakázku Údržba zeleně mimo 
sečení ani na Letní a zimní údržbu komunikací města. Související usnesení rady města budou 
revokována... 
V návaznosti na uvedené pokyny a vzhledem k tomu, že v současnosti zajistit nadlimitním 
zadávacím řízením nové/ho dodavatele pro uvedené zakázky v termínech tak, jak budou končit 
vypovězené smlouvy, je již v podstatě nereálné, navrhujeme avizovanou revokaci příslušných části 
usnesení.  
 
Doposud nejsou známy konečné výstupy z přípravy vertikální smlouvy. Aby bylo možné připravit 
se a navázat na práce vypovězených dodavatelů, tj.  k 31.5.2020 údržba zeleně mimo sečení a k 
30.6.2020 letní a zimní údržba komunikací, je navrženo, aby pověřená/é osoba/y ve spolupráci 
s ředitelem SATT předložila/y konkrétní návrh k projednání RM ke konci března 2020. 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta 
Nelze stanovit, nutno sledovat a případné změny nárokovat do rozpočtových opatření v průběhu 
roku dle skutečného vývoje. 
 
Geneze případu 
Viz Popis 
 
Návrh řešení 
Viz Popis a Návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 



 

  
Doporu čení předkladatele  
Schválit dle návrhu, pověřit osobu/y přípravou konkrétního návrhu dalšího postupu. 
 
Stanoviska  
- 


