
 

 
 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2014 konané dne 20. 3. 2014 
 
Přítomni: 
Jiří Filip Koláček, MBA – 1. místostarosta 
PaedDr. David Holman, MBA, Ing. Oldřich Štarha – členové rady města. 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Zdeněk Kříž 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
 
1. místostarosta zahájil zasedání RM v 08,06 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program k jednání: 
 

1.  Koupě osobního automobilu 
 

2.  Rozpočtové opatření č. 3 
 

3.  Rozhodnutí o přidělení zakázky, revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa 
 

4.  Rozhodnutí o přidělení zakázka "Protierozní zatravněné pásy s výsadbou 
doprovodné zeleně 

 
5.  Uzavření dodatku ke stávající smlouvě na provedení technického dozoru pro 

akci „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
 

6.  Uzavření smlouvy na provedení autorského dozoru díla "Revitalizace zeleně 
v Kuřimi" 

 
7.  Dodatek ke smlouvě o odměně advokátovi za vedení výběrového řízení 

 
 
 
 

1. Koupě osobního automobilu 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi dne 3. 10. 2013 rozpočtovým opatřením č. 8 vyčlenilo 700.000,- Kč na 
nákup dvou osobních aut pro potřeby Městského úřadu Kuřim. Začátkem listopadu byla zakoupena 
Škoda fabia za cenu 189.000 Kč. Druhé auto bylo poptáváno, nicméně auto vyhovující našim 
potřebám bylo nabídnuto až v minulém týdnu. Jedná se o Škodu yeti 1,8 TSi, 4x4, najeto 8.500 km, 
cena 409.001 Kč. Auto tohoto typu je potřeba kvůli stále častějším jízdám po terénu, po lesních 
a polních cestách, kde jsou "klasická" osobní auta zbytečně poškozována a ničena. 
Žádám radu města o schválení kupní smlouvy na uvedený automobil. 
Vzhledem k tomu, že rozpočtové opatření bylo vázáno na rozpočet roku 2013, nevyčerpaná částka 
nepřešla do rozpočtu na rok 2014. Cena za auto bude uhrazena z ORG 9005 vnitřní správa. V tomto 
ORG však nebylo počítáno s částkou na nákup automobilu, proto zároveň žádám radu města 
o schválení rozpočtového opatření - navýšení ORG 9005 o 300.000 Kč z rezervy. 



 

 
Diskuse: 
J. F. Koláček – navrhuje stažení materiálů 1 a 2 z jednání a o tomto hlasovat: 
Souhlasí: 3 (J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman). 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup ojetého osobního vozu Škoda 

yeti, 1,8 TSI, za cenu 409.001 Kč vč. DPH, dle přílohy. 
 
 
 

2. Rozpočtové opatření č. 3 
 
V návaznosti na projednávaný bod, týkající se nákupu automobilu pro potřeby městského úřadu, je 
RM předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření č. 3. 
 
výdaje  oddíl 61 ORG Vnitřní správa + 300 000 Kč 
výdaje  oddíl 64 rezerva    - 300 000 Kč 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města na rok 2014. 
 
 
Na jednání přítomna Ing. J. Sikorová – vedoucí odboru životního prostředí. 
 
 
 

3. Rozhodnutí o přidělení zakázky, revitalizace toku a nivy Lučního 
potoka, I. etapa 
 
Usnesením RM č. 77/2014 ze dne 19. 2. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele 
„Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“. Realizace projektu bude částečně finančně 
kryta z Operačního programu Životní prostředí a vyčleněnou částkou rozpočtu města Kuřimi z ORG 
1218. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Vnitřní 
směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi, bylo zajišťujícím 
Odborem životního prostředí realizováno zadávací řízení na veřejnou zakázku města Kuřimi, které 
proběhlo 11. 3. 2014. Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 3 subjektů. Na 
základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena radě města jako 
nejvýhodnější nabídka společnost Kavyl, s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358, 
v celkové hodnotě 974.132,20 Kč bez DPH (1.178.700 Kč s DPH). 
 
Přílohy: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Kuřim pásy (13 03 2014) 

Protokol o jednání komise pro otevírání obálek (13 03 2014) 
Protokol o jednání hodnotící komise - Kuřim (13 03 2014) 

 
Diskuse: 
D. Holman – soutěžili jsme na 2 poptávková řízení, která se ale spojila dohromady. Administrátor 
zakázky by si neměl nechávat peníze za 2 výběrová řízení, pokud byla sloučena v jedno. 
J. Sikorová – bude asi muset opakovat 1 výběrové řízení. Nyní to vyřizuje na fondu. Je s tím spojena 
spousta práce. 
D. Holman – opakovaně upozorňuje, že pokud byla vypsána zakázka „A“ a „B“ a ve finále vznikne 
zakázka „AB“, může to být do budoucna problém. 
J. Sikorová – kontrolovali to na fondu a neviděli v tom problém. 
J. F. Koláček – u výběrového řízení a je možné, že se musí udělat opakovaně. 
D. Holman – když došlo ke změně, mělo se spíše výběrové řízení zrušit a poptat znovu. Je to spíše 
pro podobné případy do budoucna. Faktem je, že takováto menší zakázka na administraci výběrového 
řízení je v kompetenci vedoucí odboru. 
 
 



 

Přijaté usnesení: 118/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek a protokolu o jednání 
hodnotící komise na zhotovitele „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“ 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Kavyl, s r.o., Mohelno 563, 
675 75 Mohelno, IČ 49975358 za celkovou cenu 1.178.700 Kč včetně DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman). 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž). 
 
 

4. Rozhodnutí o přidělení zakázka "Protierozní zatravněné pásy 
s výsadbou doprovodné zeleně 
 
Usnesením RM č. 77/2014 ze dne 19. 2. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele 
„Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ (společné výběrové řízení 
s „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“).  Realizace projektu bude částečně finančně 
kryta z Operačního programu Životní prostředí a vyčleněnou částkou rozpočtu města Kuřimi z ORG 
1252. V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Vnitřní 
směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách města Kuřimi, bylo zajišťujícím 
Odborem životního prostředí realizováno zadávací řízení na veřejnou zakázku města Kuřimi, které 
proběhlo 11. 3. 2014. Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 2 subjektů. Na 
základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena radě města jako 
nejvýhodnější nabídka společnosti Kavyl, s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358, 

v celkové hodnotě 231 758,07 Kč bez DPH (280 427,27 Kč s DPH). 

 
Přílohy: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Kuřim pásy 

Protokol o jednání hodnotící komise - Kuřim 
Protokol o jednání komise pro otevírání obálek 

 
Přijaté usnesení: 119/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek a protokolu o jednání 

hodnotící komise na zhotovitele „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou 
doprovodné zeleně“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Kavyl, 
s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358, za celkovou cenu 280.427,27 
Kč včetně DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman). 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž). 
 
 
 

5. Uzavření dodatku ke stávající smlouvě na provedení technického 
dozoru pro akci „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
 
V loňském roce byla schválená smlouva s Projekcí zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. o provedení 
technického a autorského dozoru díla „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ k němuž tato společnost 
zhotovovala projektovou dokumentaci. Z důvodu změny pracovního místa Ing. Yvony Lacinové, která 
prováděla návrh projektu, požádala firma Projekce zahradní, krajinná a Gis o změnu uzavřené 
smlouvy a zároveň firma Atregia o uzavření nové smlouvy na autorský dozor (Yvona Lacinová přešla 
do této firmy). Celý postup je konzultován s administrátorkou dotace Ing. Martinou Vokřálovou 
Trnkovou. Změna smlouvy není v rozporu se žádostí dotace. 
 
Přílohy: Kuřim výkon technického a autorského dozoru PZaKGis – Dodatek návrh1 
 
Diskuse: 
J. Sikorová – autorský dozor musí dělat projektant. Ale projektant odešel do jiné společnosti, a aby 
nedošlo k problémům, tak se musí rozdělit stávající smlouva. Nyní se vypouští autorský dozor ze 
smlouvy. Cena se o to sníží. 



 

D. Holman – myslí si, že technický dozor investora (TDI) by neměl vykonávat zhotovitel projektu. Ten 
má dělat jen autorský dozor. TDI musí být někdy arbitrem ve sporech projektanta s realizátorem díla, 
proto by neměl být z firmy, která to projektuje. 
J. Sikorová – nemusí to tak být. 
O. Štarha – ale mělo by to tak být. Nevadí to fondu? Je to jimi odsouhlaseno? 
J. Sikorová – je to odsouhlaseno a nevadí jim to. 
O. Štarha – pokud je technický dozor investora i projektant z jedné společnosti, potom může nastat 
problém při řešení problémů. 
D. Holman – vzniklou situaci by neřešil dodatkem. 
O. Štarha – jedná se o zakázku do 50 tisíc Kč. Spíše navrhuje, aby si vedoucí odboru vybrala jako TDI 
nějakou nezávislou osobu. Pokud to tedy lze. 
J. Sikorová – smlouva i dílo by se dnes měla zrušit. 
D. Holman – pro to musí být ale důvod akceptovatelný i druhou stranou. Nedoporučuje uzavření 
dodatku. Spíše navrhuje vyvolat jednání a domluvit se, aby projektantka vykonávala autorský dozor 
a vybrat nový TDI. 
J. Sikorová – to nelze, má platnou smlouvu, musela by ji vypovědět. 
D. Holman – když nyní neuzavřeme dodatek, budou nuceni s námi jednat a třeba se domluvíme na 
dalším postupu. 
O. Štarha – ptá se, zda nebude problém na fondu? 
J. Sikorová – nemůže předložit neplatnou smlouvu. 
J. F. Koláček – nezasahujme do toho, mohl by nastat problém s dotací. 
D. Holman – společnost, se kterou máme podepsanou smlouvu na projekt, nese plnou zodpovědnost 
a musí si problém s tím, že jim odešla z firmy autorka projektu, vyřešit sama. 
O. Štarha – projektantka garantuje osobním razítkem. A ta za to nese odpovědnost. 
D. Holman – firma, co připravila projekt, je podle všeho iniciátorem změn, neměli by to přehodit na 
nás. 
J. Sikorová – upřesňuje, že ona sama zjistila, že projektantka z projekční společnosti odešla, a tak 
chtěla situaci narovnat. 
O. Štarha – neměly by nás zajímat autorské věci, zkomplikovali jsme si situaci. Chce znát stanovisko 
fondu. Pokud to schválili a my změníme, potom by mohl být problém. 
J. Sikorová – dle konzultace s fondem, nebude uzavření dodatku problém. 
D. Holman – připomíná, že by i pracovníci úřadu, kteří nepřichází tak často do styku s veřejnými 
zakázkami tohoto charakteru, měli být úřadem lépe poučeni o tom, jakou roli má technický dozor 
investora a jak fungují vztahy mezi jednotlivými aktéry veřejných zakázek. 
 
Ing. J. Sikorová telefonicky kontaktovala administrátorku dotace Ing. Martinu Vokřálovou Trnkovou, 
aby objasnila situaci. 
 
 
Přijaté usnesení: 120/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. 2013/D/0063 uzavřenou 

se společností Projekce zahradní, krajinná a GIS s.r.o., nově se sídlem Lazaretní 
11a, 615 00 Brno, na technický dozor pro akci „Revitalizace zeleně v Kuřimi“. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman). 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž). 
 
 
 

6. Uzavření smlouvy na provedení autorského dozoru díla 
"Revitalizace zeleně v Kuřimi" 
 
V loňském roce byla schválená smlouva s Projekcí zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. o provedení 
technického a autorského dozoru díla „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ k němuž tato společnost 
zhotovovala projektovou dokumentaci. Z důvodu změny pracovního místa Ing. Yvony Lacinové, která 
prováděla návrh projektu, požádala firma Projekce zahradní, krajinná a Gis o změnu uzavřené 
smlouvy a zároveň firma Atregia o uzavření nové smlouvy na autorský dozor (Yvona Lacinová přešla 
do této firmy). Celý postup je konzultován s administrátorkou dotace Ing. Martinou Vokřálovou 
Trnkovou. Změna smlouvy není v rozporu se žádostí dotace. 



 

 
Přílohy: Kuřim výkon autorského dozoru Atregia s r o 
 
Přijaté usnesení: 121/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o provedení autorského dozoru na 

akci „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ za celkovou částku 18.150 Kč včetně DPH od 
společnosti Atregia s.r.o., Šebrov 215, 679 22 Šebrov- Kateřina, IČ 02017342. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman). 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž). 
 
 
 

7. Dodatek ke smlouvě o odměně advokátovi za vedení výběrového 
řízení 
 
V loňském roce byla schválená smlouva s JUDr. Petrem Navrátilem o poskytování právních 
a poradenských služeb při vedení výběrového řízení k „Protierozním zatravněným pásům s výsadbou 
doprovodné zeleně“ a „Revitalizaci toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“. Celková odměna za 
provedení společného výběrového řízení (podmínka ze Státního fondu životního prostředí, který 
administruje dotaci, z níž by měly být obě akce částečně financovány) byla sjednána na částku 60 000 
Kč bez DPH. Z důvodu hrazení této položky ze dvou dotačních titulů je však potřeba upravit odstavec 
o této odměně - rozdělit ji formálně na dvě položky, a to 11.500 Kč bez DPH za „Protierozním 
zatravněným pásům s výsadbou doprovodné zeleně“ a 48 500 Kč bez DPH za „Revitalizaci toku 
a nivy Lučního potoka, I. etapa“. 
 
Přílohy: Dodatek ke smlouvě o poskytování právních služeb - pásy a tůně 
 
D. Holman telefonicky kontaktoval JUDr. P. Navrátila - poskytovatel právních a poradenských služeb 
při vedení výběrového řízení „Protierozním zatravněným pásům s výsadbou doprovodné zeleně“ 
a „Revitalizaci toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“. 
 
Diskuse: 
D. Holman – připomíná, že šlo původně o 3 samostatné zakázky. Realizují se dvě a spojily se 
dohromady. 
J. Sikorová – podala vysvětlení z hlediska účtování.  
 
Přijaté usnesení: 122/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. 2013/D/0081 uzavřenou 

s JUDr. Petrem Navrátilem, Joštova 138/4, 602 00 Brno, IČ 736 12 596, dle 
přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 3 (J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman). 
Proti: 0  Zdrželo se: 0  Nehlasovalo: 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž). 
 
 
 
1. místostarosta ukončil jednání RM v 9,17 hodin. 
 
 
 
 
 
Jiří Filip Koláček, MBA  Ing. Oldřich Štarha 
1. místostarosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 



 

 
V Kuřimi dne 20. 3. 2014 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
1   Koupě osobního automobilu 
2   Rozpočtové opatření č. 3 
3, 3A, 3B, 3C Rozhodnutí o přidělení zakázky, revitalizace toku a nivy Lučního potoka, 

I. etapa 
4, 4A, 4B, 4C Rozhodnutí o přidělení zakázka "Protierozní zatravněné pásy s výsadbou 

doprovodné zeleně 
5, 5A Uzavření dodatku ke stávající smlouvě na provedení technického dozoru pro 

akci „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ 
6, 6A Uzavření smlouvy na provedení autorského dozoru díla "Revitalizace zeleně 

v Kuřimi" 
7, 7A   Dodatek ke smlouvě o odměně advokátovi za vedení výběrového řízení 


