
  

 

Zápis z jednání Rady města Úvaly byl vytvořen pomocí programu TED® 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZÁPIS 
z 1. mimo řádného jednání 

Rady města Úvaly 

konané dne 

13.11.2014 
 



                     Strana 1/2 

Město Úvaly  

ZÁPIS 
1. mimořádné jednání Rady města Úvaly, 

 konané dne 13.11.2014 ve 14:00 hod.  

Zasedací místnost,MěÚ,Pražská 276, Úvaly 

 
Přítomni:  Petr Borecký, Ing. Alexis Kimbembe, Dr. Vítězslav Pokorný, Ing. Ludmila Milerová, Polák Josef  

Hosté:  Jana Tesařová, Ing. arch. Martina Bredová  
Ověřovatelé: Petr Borecký, Ing. Alexis Kimbembe  
Zapsal:  Monika Šimáňová  

Starosta zahájil mimořádné jednání v 14.00 hodin. 

Schválený program: 
 

Bod  Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Dodatek č. 2 ke Smlouv ě o dílo s firmou DIREKTA GROUP s.r.o. Schválen 

3. Smlouvy o poskytnutí právních služeb Schválen 

4. Ukončení jednání  

K jednotlivým bod ům programu: 

1. Zahájení 

Bod 2. Dodatek č. 2 ke Smlouv ě o dílo s firmou DIREKTA GROUP s.r.o. 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, kterými je Město Úvaly povinno se řídit, lze 
uzavřít smlouvu s hodnotou nad 200 tis. Kč bez DPH pouze na základě výběrového řízení. Smlouva o dílo 
uzavřená se spol. DIREKTA GROUP překračovala částku 200 tis. bez DPH a proto vznikla potřeba uzavření 
dodatku k této smlouvě a vyčlenění poskytování pr. služeb do samostatné smlouvy (smluv), což je v souladu s 
požadavkem stanoveným v zákoně o zadávání veřejných zakázek, který zakládá povinnost zadavatele soutěžit 
v rámci jediné veřejné zakázky pouze plnění spolu související (věcná, časová, místní a funkční souvislost). 
Předmět původní smlouvy tvoří několik plnění, která lze poskytovat zcela samostatně (technická projektová 
činnost; právní poradenství, dotační poradenství) a proto je možné předmět této smlouvy rozdělit. 

Vzhledem k tomu, že Městu Úvaly byly poskytnuty služby související se zajištěním dotace, zajištěním technické 
dokumentace, je toto plnění řešeno smlouvou se spol. DIREKTA GROUP, částka 200. tis. bez DPH. 

Právní služby, které lze věcně oddělit jsou proto smluvně zajištěny separátní smlouvou na realizací VŘ s 
názvem „Realizace protipovodňových opatření - Úvaly“ - 1. dílčí část: podlimitní veřejná zakázka „Lokální 
výstražný a varovný systém“ (částka 45.000,- Kč bez DPH)   a separátní smlouvou na VŘ s názvem „Realizace 
protipovodňových opatření - Úvaly“ - 2. dílčí část: zakázka malého rozsahu „Digitalizace povodňového plánu“ 
(částka 45.000,- bez DPH), která současně zahrnuje i poskytování odborných stanovisek a konzultační činnost. 

dopad na rozpočet: předpoklad je + 180.000,- Kč 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-1a/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

uzavření dodatku č. 2 ke  Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Městem Úvaly a DIREKTA GROUP s.r.o, se sídlem 
Zenklova 37, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 25685295 a vyčlenění poskytování právních služeb do 
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samostatné smlouvy (smluv), což je v souladu s požadavkem stanoveným v zákoně o zadávání veřejných 
zakázek 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č. 1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Dodatek č. 2 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 3. Smlouvy o poskytnutí právních služeb 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Právní služby, které lze věcně oddělit od Smlouvy s Direkta Group, jsou proto smluvně zajištěny separátní 
smlouvou na realizaci VŘ s názvem „Realizace protipovodňových opatření - Úvaly“ - 1. dílčí část: podlimitní 
veřejná zakázka „Lokální výstražný a varovný systém“ (částka 45.000,Kč bez DPH)   a separátní smlouvou na 
VŘ s názvem „Realizace protipovodňových opatření - Úvaly“ - 2. dílčí část: zakázka malého rozsahu 
„Digitalizace povodňového plánu“ (částka 45.000,- bez DPH), která současně zahrnuje i poskytování odborných 
stanovisek a konzultační činnost. 

 

Dopad na rozpočet: - 45.000,- Kč 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-2a/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Městem Úvaly a PhDr. Mgr. Martinem Krahulíkem, advokátem, 
se sídlem Sokolovská 32/22, 186 00 Praha 8, IČO: 71649468 

a) smlouvu na realizaci VŘ s názvem „Realizace protipovodňových opatření - Úvaly“ - 1. dílčí část: podlimitní 
veřejná zakázka „Lokální výstražný a varovný systém“ (částka 45.000,- Kč bez DPH) 

b) smlouvu na VŘ s názvem „Realizace protipovodňových opatření - Úvaly“ - 2. dílčí část: zakázka malého 
rozsahu „Digitalizace povodňového plánu“ (částka 45.000,- bez DPH) 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Smlouva - 1. díl čí část 

Příloha č.2 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Smlouva - 2. díl čí část 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

4. Ukončení jednání 

Starosta ukončil jednání v 14.30 hodin. 

 

 
Petr Borecký  

starosta 
 

Ing. Alexis Kimbembe  
uvoln ěný místostarosta  

 

  
  

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení v 
plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady města Úvaly je pro občany k dispozici k nahlédnutí na 
městském úřadě. 
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