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Z á p i s   č í s l o  30/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 1. 10. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Filip Koláček, MBA  1. místostarosta 
Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
Zdeněk Kříž   člen rady 
PaedDr. David Holman  člen rady 

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
 
 
Starosta zahájil jednání v 17,06 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Investiční akce - výhled 2014 
 

2.  Informace - Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze 
severní části města - dotace 

 
3.  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 

 
 
 
 
Na jednání se dostavil v 17,08 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního a Ing. A. Varmužka – 
vedoucí odboru finančního. 
 
 
 
 
 

1. Investiční akce - výhled 2014 
(Příloha č. 1, 1A, 1B, 1C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Předkládáme návrh investičních akcí pro rok 2014. 
Předložený návrh investičních akcí bude projednán v Radě města a poté doplněný bude zastupitelům 
rozeslán elektronickou poštou ještě před konáním zastupitelstva. 
 
Přílohy: Investiční akce – výhled 2014 ke dni 25. 9. 2013 
 
Diskuse: 
ad 3) – schválené dotace 9 mil. Kč – podíl města v roce 2014 – 4 mil. Kč. 
ad 18) – problémy, občan z Lipůvky se odvolal ve stavebním řízení. 
ad 22) – návrh 15 mil. Kč. 
ad 27) – uvést název „Most přes Kuřimku na ul. Komenského a řešení dopravní situace před ZŠ“. 
ad 28) – chtěli by do rozpočtu, pokud budou peníze. 
ad 29) – vyřešily se majetkoprávní vztahy, dotáhnout do fáze stavebního povolení. 
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ad 31) – jednat se SÚS, aby zařadili do svých investic. 
ad 33) – pokud nebudeme realizovat v roce, kdy jsme dostali dotaci, potom musíme počítat s pokutou. 
Návrh 14.220.000 Kč. 
 
 
ad 37) – požadavek informatiků je na 1,2 mil. Kč – na telef. ústřednu, poplatkovou pokladnu, kopírky, 
nové PC, zabezpečení úřadu. 
Nechat HW+SW 550.000 Kč a jako samostatnou akci přidat – zabezpečení MěÚ (EZS) 600.000 Kč 
(ad 37A). 
ad 37A) – zabezpečení 600.000 Kč. 
O. Štarha – netypické investiční akce dávat až na konec tabulky. 
ad 40A) – projekt a příprava ČOV – návrh 650 tisíc Kč. 
ad 50 – 52 – zatím jen příslib dotace, nejsou ale vypořádány majetkové vztahy. 
ad 53) – návrh 200.00 Kč. Bude se jednat o III. etapu. 
ad 56) – název akce „Rekonstrukce komunikace ul. Na Zahrádkách - návrh 5 mil. Kč. 
ad 62) – návrh 900.000 Kč. 
ad 64) – návrh 1 mil. Kč. 
ad 64) – návrh 500 tisíc Kč. 
ad 66) – návrh 0 Kč. (2,9 mil. Kč půjde z provozu). 
 
O. Štarha – mělo by se uvažovat o investici do fasády ZUŠ Kuřim, alespoň do severní části. 
S. Bartoš – měla by se opravit celá ZUŠ. 
 
 
Z jednání odešel v 18,58 hod. Ing. A. Varmužka. 
 
 
 
 

2. Informace - Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční 
stanice Kuřim ze severní části města - dotace 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval S. Bartoš) 

 
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby „Bezbariérové zpřístupnění podchodu 
železniční stanice Kuřim ze severní části města“. Akce je dotována z ROP Jihovýchod, a proto 
podléhá ve všech krocích kontrole ze strany ROP. Po ukončení hodnocení nabídek byla celá 
dokumentace výběrového řízení předložena ke kontrole na Úřad regionální rady. Ze strany ROP bylo 
při této formálně právní kontrole shledáno pochybení v tom, že jsme jako zadavatel použili při 
stanovení technického kvalifikačního předpokladu týkajícího se prokázání realizace obdobných 
zakázek pojem „generální dodavatel“, když jsme požadovali, že uchazeč musel být generálním 
dodavatelem těchto obdobných stavebních prací.  
ROP napadá použití tohoto pojmu s tím, že za řádně kvalifikované mohou být pro tuto zakázku 
považováni také uchazeči, kteří obdobné práce realizovali jako subdodavatelé pro jiného generálního 
dodavatele v rámci rozsáhlejší stavební zakázky, a považuje použití termínu „generální dodavatel“ za 
diskriminační s tím, že tento pojem měl potenciál odradit některé jinak způsobilé dodavatele od podání 
nabídky. 
S tímto názorem se rozhodně neztotožňujeme, neboť předmětná stavba je v požadovaném rozsahu 
tak komplikovaná, že není možné, aby byl generálním dodavatelem někdo, kdo nemá s obdobným 
typem staveb zkušenosti (zejména jde o stavbu na dráze s nutností koordinace výluk, 
zapojení/odpojení trakčního vedení apod.). Tyto požadavky byly stanoveny po konzultacích se 
zástupci Správy železniční dopravní cesty, na jejichž pozemcích bude stavba převážně probíhat. 
Podotýkáme, že ze strany ROP došlo i k tzv. ex ante kontrole, tedy kontrole zadávacích podmínek 
výběrového řízení ještě před jejich zveřejněním. I při této kontrole se pracovníci Úřadu regionální rady 
pojmem „generální dodavatel“ zabývali, nicméně jej shledali opodstatněným vzhledem k typu stavby – 
cit.: „Dle našeho vlastního názoru by požadavek nemusel být nutně diskriminační, jelikož definuje 
schopnost dodavatele koordinovat veškeré nezbytné práce, nicméně počet referenčních zakázek, 
zvláště v kombinaci s dalším nastavením referencí působí poměrně velmi přísně.“. Na základě tohoto 
vyjádření byl počet požadovaných referencí snížen ze 4 na 3 a termín generální dodavatel byl 
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zachován. I tímto faktem bylo argumentováno jak písemně, tak na osobním jednání na Úřadu 
regionální rady dne 26. 9. 2013. Naše argumenty však ze strany ROP přijaty nebyly a na korekci výše 
dotace v případě uzavření smlouvy trvají. 
Za použití tohoto diskriminačního kvalifikačního předpokladu navrhuje ROP v případě uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem finanční korekci způsobilých výdajů, tedy i dotace, do výše 10 %. 
To v našem případě znamená snížení dotace o cca 1 mil. korun. Desetiprocentní korekce je 
maximální, může být za určitých okolností snížena na polovinu. O případné snížení korekce nelze 
žádat v tuto chvíli, ale až po případném uzavření smlouvy a po obdržení rozhodnutí o korekci. 
 
Žádáme zastupitelstvo města o rozhodnutí, jak postupovat dále. I přes hrozbu korekce se přikláníme 
k variantě smlouvu s vybraným uchazečem uzavřít a začít tak stavět příští týden. Na následující dobu 
jsou nasmlouvané výluky na dráze, které bylo nutné objednat již v červnu, tedy v době, kdy nebyl 
jasný výsledek výběrového řízení ani termín zahájení stavebních prací. 
V opačném případě, tedy pokud nebude rozhodnuto o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, 
bude nutné zrušit výběrové řízení a vyhlásit jej znovu. Stávající výběrové řízení trvalo cca půl roku, 
nejdřív by se tedy mohlo začít v případě opakování VŘ stavět na jaře. Není však jisté, za jakou cenu 
bude dílo vysoutěženo či k jakým jiným neočekávaným komplikacím dojde v průběhu nového 
výběrového řízení. Z uvedených důvodů doporučujeme zastupitelstvu rozhodnout o uzavření smlouvy 
s vítězným uchazečem, společností HABAU CZ s.r.o. a Held & Francke Baugessellschaft m.b.H., se 
sídlem 1. člena sdružení Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČ 26068338, v hodnotě 
11.800.347 Kč vč. DPH. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje vzít na vědomí korekci snížení udělené dotace a stavbu začít ještě letos. 
Pokud začne realizace až v roce 2014, budou platby za výluky daleko vyšší. Stejně tak se 
pravděpodobně prodraží i stavba. 
D. Holman – podporuje zahájení stavby i za těchto podmínek a připomíná, že od roku 2005, kdy 
příprava stavby začala projektováním a vleklým stavebním řízením s řadou odvolání, uplynula už 
dlouhá doba a nesmíme propást příležitost to konečně dotáhnout do vítězného konce. 
 
Přijaté usnesení: 622/2013 - RM doporučuje ZM vzít na vědomí výsledek kontroly ex post ROP 

Jihovýchod akce „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze 
severní části města“ a souhlasit s pokračováním stavby „Bezbariérové 
zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města“. 

Hlasováno: pro: 5. 
 
 
Z jednání odešel v 19,00 hod. S. Bartoš 
 
 
 
 

3. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá a zpracoval Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o., Rašínova 2, 602 00 Brno, IČ 29272262, DIČ CZ29272262, 
tímto žádá radu města o souhlas s umístěním reklamních plachet na plochy v následujícím rozsahu: 
 
2 pole na zábradlí ul. Tyršova u přechodu pro chodce u sokolovny 
2 pole na zábradlí ul. Legionářská u přechodu pro chodce u obchodního domu Elprum 
2 pole na zábradlí nám. 1. května – světelná křižovatka 
 
Reklamní plochy žádá umístit od 3. - 26. 10. 2013 včetně. Obsahem reklamy bude předvolební 
inzerce. 
 
Celková cena je stanovena dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 (cena za užití plochy 400 
kč/1pole/1 měsíc na 2.323,20 Kč (vč. DPH). 
 
Příloha: smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
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Přijaté usnesení: 623/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, s MARKETINGOVOU KANCELÁŘÍ.CZ, s.r.o., Rašínova 2, 602 
00 Brno, IČ 29272262. Reklamní tabule v počtu 3 ks budou umístěna v rozsahu 2 
polí na 3 místech na dobu 3. – 26. 10. 2013 za cenu 2.323,20 Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (J. Koláček). 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 19,03 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 1. 10. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A, 1B, 1C   Investiční akce - výhled 2014 
2  Informace - Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice 

Kuřim ze severní části města - dotace 
3, 3A    Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 


