
 
 
 

1 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 27/2020 konané dne 02.09.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk – členové rady. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 13:06 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 

1 Zázemí pro Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů U20 

2 Různé 

 
 

1. Zázemí pro Mistrovství Evropy ve volejbale mužů U20 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Zázemí pro Mistrovství Evropy ve volejbale mužů U20“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2020-011 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Od 26. září do 4. října 2020 bude v Brně a Kuřimi probíhat vrcholná mezinárodní sportovní akce, 
Mistrovství Evropy ve volejbale mužů do 20 let. Vzhledem ke koronavirové pandemii nebylo do 
poslední chvíle jasné, zda se kontinentální šampionát vůbec uskuteční, ale na konci srpna Evropská 
volejbalová federace CEF konání akce v kuřimské sportovní hale potvrdila. 
 
Vzhledem k nedostatečné kapacitě šaten pro lajnové rozhodčí a pomocný personál a k absenci 
místnosti pro antidopingovou kontrolu bude třeba za budovou Sportovní haly Kuřim umístit pronajaté 
buňky, které po jednání s organizačním týmem šampionátu budou sloužit jako provizorní šatny 
(vybavené WC, umyvadlem a sprchou) a tuto kapacitu doplní a napojit je na inženýrské sítě.  
 
Samotný pronájem buněk a jejich vybavení tvoří necelou čtvrtinu rozpočtu. Zemní práce pro umístění 
buněk budou provedeny tak, aby základy bylo možné využít znovu také v budoucnu (s objekty 
plánovanými v projektu Rekonstrukce městského stadionu) a stejně tak přípojky sítí budou realizovány 
podle projektové dokumentace jako trvalé, využitelné do budoucna. 
 
Požádali jsme společnost EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 
Brno, IČ 45274924, která se v daném území pohybuje a realizovala zde parkoviště a komunikace 
o zaslání cenové nabídky na pronájem kontejnerových buněk a práce spojené s jejich připojením. 
 
OI navrhuje radě města v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2019 čl. 9 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele 
úprav společnost EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, a to za cenu 458.761 Kč bez 
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DPH (tj. 555.100 Kč vč. DPH) z důvodu časové naléhavosti. Jedná se o cenu v čase a místě obvyklou. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - buňky nebudou nové, ale budou plně vybaveny. Buňky budou pronajaty na měsíc, 
kratší doba pronájmu nelze. 
D. Sukalovský - z jakého ORGu se toto bude hradit? 
P. Ondrášek - nyní akci rozpočtově pokryjeme z ORGu rekonstrukce stadionu. Navrhuje ale, aby 
měla tato akce samostatný ORG. Do zastupitelstva bude tedy předložen návrh na vytvoření 
samostatného ORGu a přesunutí financí z ORGu rekonstrukce stadionu. 
D. Sukalovský - nebylo by lepší buňky koupit? Daly by se využít pro šatny pro provoz haly. 
P. Ondrášek – mezi halami budeme dělat zemní práce, zbytečně by tam zavazely. Později bychom 
buňky koupit měli. 
D. Sukalovský - měli bychom s nimi jednat, aby nám buňky nechali a poté prodali. 
P. Ondrášek - pokud je tam necháme, tak bychom je mohli využít pro stavební dělníky atletického 
areálu. Ale oni by je zničili. Zjistíme ale možnost odkupu. V případě, že bychom chtěli buňky kupovat, 
tak bychom to měli soutěžit. Na šampionát máme možnost pronajmout větší plochu, než obvykle. 
Z důvodu vyšších nákladů na úklid a náklady na provoz se rozhodl zvýšit nájemné z 900 Kč na 
1.200 Kč/hod. 
 
Přijaté usnesení: 347/2020 - RM s c h v a l u j e odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 

směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci 
„Zázemí pro Mistrovství Evropy ve volejbale mužů U20“ a schvaluje uzavření 
smluvního vztahu se společností EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast 
Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924 v celkové hodnotě 555.100 Kč 
vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 13:35 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
V Kuřimi dne 02.09.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Zázemí pro Mistrovství Evropy ve volejbale mužů U20 


