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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2015 konané dne 20. 01. 2015 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – 

členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 21,40 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Na jednání přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Program: 
 

1 Společenské a kulturní centrum - zahájení opakovaného zadávacího řízení 

2 Výběrové řízení „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská“ 

3 Stavební úpravy pro mobilní tribunu-výsledek VŘ 

4 Jmenování vedoucího organizační složky 

4/1 Stanovení počtu zaměstnanců organizační složky 

5 Výběrové řízení - Dodávka sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek 

6 Boxline system s. r. o. – žádost o pronájem části pozemku 

7 ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - novostavba, projektová 
dokumentace - zahájení VŘ 

 
 
 

1. Společenské a kulturní centrum - zahájení opakovaného 
zadávacího řízení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název zakázky "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" 
Evidenční číslo v knize zakázek VZ-OI-2015-001 
Zajišťující odbor OI 
Jedná se o opakované zadávací řízení na výše uvedenou akci a to v režimu významné podlimitní 
veřejné zakázky. Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor Investiční, odpovědná osoba Ing. Honců. 
Administraci veřejné zakázky provádí Fiala, Tejkal a partneři advokátní kancelář, s.r.o., tato firma 
sestavila zadávací dokumentaci, kterou OI a TDI připomínkovali již při předchozím zadávacím řízení. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a návrh 
smlouvy o dílo. 
V textu zadávací dokumentace a návrhu SOD jsou navrženy k projednání změny oproti prvnímu 
zadávacímu řízení vyznačeny formou komentářů, nejdůležitější je projednání, zda ponecháme 
podmínku nejvýše přípustné hodnoty nabídkové ceny ve výši 74.859.981 Kč bez DPH, jejíž překročení 
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znamená nesplnění zadávacího řízení a vyřazení nabídky. Při posledním zadávacím řízení takto bylo 
vyřazeno 7 nabídek, zbyla 1 nabídka. Dle zákona o veřejných zakázkách se v případě hodnocení 
pouze 1 nabídky zadávací řízení ruší, tato podmínka platí pro první zadávací řízení, v případě 
opakovaného řízení můžeme tuto nabídku přijmout a uzavřít smlouvu o dílo. Další návrh na změnu 
kvalifikace podal Ing. arch. Rak. 
Stav dotace (cca 10 mil. Kč): 

- žádost SFZP byla akceptována a stanoven termín pro doložení uzavřené smlouvy o dílo do 
16. 01. 2015. Požádali jsme SFŽP o prodloužení doložení smlouvy o dílo do 30. 03. 2015, 
pakliže stihneme provést nové zadávací řízení, obdržíme rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Abychom splnili podmínky poskytovatele je nastavena doba výstavby 04-12/2015 (reálnost 
termínu byla konzultována s dvěma TDI, termín je sice dosti rizikový ale při příznivé situaci 
zvládnutelný) 

- v případě, že nestihneme uzavřít SOD do 30. 03. 2015 spadne nám projekt do z tzv. 
zásobníku projektů, nastane tak situace, kdy uzavřeme smlouvu o dílo a nebudeme moci 
využít finanční prostředky dotace. V případě stihneme-li nové zadávací řízení, stavbu 
zahájíme, a nestihneme dokončit termín výstavby, bude nám dotace krácena 

- to, že nám po 30. 03. 2015 spadne žádost do zásobníku projektů znamená, že ji lze využít při 
další výzvě, nebo pokud se změní podmínky, může SFZP zásobník zrušit 

- předpoklad vyhlášení nové výzvy SFŽP na zateplení je pak až 10-12/2015. V případě využití 
této výzvy bychom nemohli akci zahájit v 04/2015, jelikož uznatelné náklady dle současných 
pravidel lze považovat za způsobilé pouze ty náklady, které vznikly až po akceptaci žádosti 
(neplatí pro projektovou přípravu, kterou lze uhradit zpětně), je možné, že stejné pravidlo, 
bude i v rámci nové výzvy OPŽP 

 
OI dále doporučuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit 
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami. 
 
Návrh členů hodnotící komise: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
PaedDr. David Holman 
Ing. Oldřich Štarha 
Ing. Miluše Macková 
Stanislav Bartoš 
Ing. arch. Milan Rak (Autor) 
Ing. Pavel Procházka (TDI) 
 
Návrh členů hodnotící komise: 
Mgr. Ladislav Ambrož 
Ing. Petr Ondrášek 
Ing. arch. Petr Němec 
Ing. Petr Němec 
Ing. Jindřiška Honců 
Ing. Martin Nosek (Autor) 
Ing. Stanislav Mikeš (TDI) 
 
Přílohy: A - zadávací dokumentace 

B - návrh smlouvy 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – podmínky zůstanou stejné, jako v 1. výběrovém řízení, tzn. zůstane zachována limitní 
cena ve výši 74.859.981 Kč. Další podněty z výběrové komise týkající se zkušeností s realizací sálu 
s prostorovou akustikou, které by zpřísnily podmínky výběrového řízení, neakceptujeme. 
 
Přijaté usnesení: 25/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení významné podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, 
dále schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo a jmenuje komisi 
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pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude plnit zároveň funkci komise pro 
otevírání obálek s nabídkami. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Výběrové řízení „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, 
Tišnovská“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: C-OI-2015-001 

 
Jedná se o zahájení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce do 500.000 Kč 
bez DPH:  
 

· oprava části jednotné kanalizace o průměru 300 mm (beton) v ulici Tyršova (u sokolovny). 
Navržena je oprava části stoky v tělese silnice II/385 a osazení nové revizní kanalizační 
šachty o průměru 1000 mm  

· přepojení stávajícího křížení tras kanalizačních stok osazením revizní šachty o průměru 
1000 mm v ulici Tišnovská na úrovni ulice Buďárkova. 

 
Předmětem je provedení stavby, provedení veškerých zkoušek, měření, atestů, pokud to vyžadují 
obecně závazné předpisy, technické normy nebo pokud to předpokládá projektová dokumentace. 
Součástí předmětu plnění je realizační projektová dokumentace v rozsahu pro územní souhlas, 
stavební povolení a provádění stavby. 
Součástí předmětu plnění jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku. 
Hodnocení je navrženo podle ceny.  
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o 
zakázkách města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící 
komise.  
Předpokládaná hodnota zakázky do 500.000 Kč bez DPH. Částka bude čerpána z ORG 1 228 000 
000 „Rekonstrukce ul. Tyršova, Tišnovská“. 
 
Návrh členů hodnotící komise: 

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Rostislav Hanák 
3. Stanislav Bartoš 
4. Ing. Pavel Cigánek 
5. Ing. Dagmar Montagová 

 
Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. Miluše Macková 
3. Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Ing. Libor Krejčík 
5. Ing. Jindřiška Honců 

 
Přílohy: A - 1. výzva k podání nabídek 

B - návrh SoD 
 
 
Z jednání se vzdálil v 21,50 hod. J. Vlček. 
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Diskuse: 
D. Holman – v hodnotící komisi musí být 2 radní – tzn. členové budou D. Sukalovský, D. Holman, 
R. Hanák, S. Bartoš, P. Cigánek. Náhradníci budou M. Macková, D. Ševčíková, L. Krejčík, J. Honců 
a D. Montagová. 
 
Přijaté usnesení: 26/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská“, dále schvaluje 
znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu se změnou. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

3. Stavební úpravy pro mobilní tribunu-výsledek VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem OI realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce. Jedná se o zakázku malého rozsahu typ B, výzvu k podání nabídky neschvalovala Rada 
města. 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ORG 1295 000 000. 
Výzva k podání nabídky byla vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových stránkách města. 
Současně byli přímou výzvou obesláni 4 kvalifikovaní zhotovitelé. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky 5 uchazečů, 1 nabídku hodnotící komise doporučuje vyloučit 
- nabídka uchazeče JOŠSTAV s.r.o. byla neúplná - uchazeč byl vyzván k doložení požadovaných 
dokladů emailem v náhradním termínu. Požadované doklady uchazeč nedoložil. Nabídka společnosti 
JOŠSTAV s.r.o. byla komisí vyřazena z důvodů nesplnění požadavků zadavatele. 
Průběh posouzení a hodnocení nabídky je popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení 
nabídek. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí. 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnoticí komisí doporučeno 
Radě města jako nejvýhodnější nabídka uchazeče Petr Hradský, se sídlem Čebín 34, 664 23, 
IČ 10556206 v celkové hodnotě 147.554 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - zpráva 

B – smlouva o dílo 
 
 
Ne jednání se vrátil v 21,53 hod. J. Vlček. 
 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – ptá se, zda je potřeba chodníček za brankou? 
S. Bartoš – je to samostatná akce, toto jsme nesoutěžili. 
D. Holman – bude se nad tím dále jednat. 
 
Přijaté usnesení: 27/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy pro 
mobilní tribunu“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s Petr Hradský, se 
sídlem Čebín 34, 664 23, IČ 10556206, která předložila nejvýhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 147.554 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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4. Jmenování vedoucího organizační složky 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
ZM zřídilo dne 20. 01. 2015 s účinností od 01. 02. 2015 novou organizační složku Sportovní zařízení 
města Kuřimi. Podle § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, jmenuje vedoucího organizační složky zřizovatel, tedy rada města, 
a zároveň určí práva a povinnosti vedoucího. 
Do funkce vedoucího organizační složky navrhujeme Davida Břenka, který má v současné době na 
starosti správu stadionu, která taktéž přejde pod činnosti organizační složky. Pracovní úvazek 
vedoucího bude po předchozí úvaze a domluvě činit 0,3 pracovního úvazku. 
 
Přílohy: A - pracovní náplň 
 
Přijaté usnesení: 28/2015 - RM jmenuje Davida Břenka vedoucím organizační složky Sportovní 

zařízení města Kuřimi s povinnostmi dle pracovní náplně v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

4/1. Stanovení počtu zaměstnanců organizační složky 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Podle § 102 odst. 2 písm. j) rada města stanovuje celkový počet zaměstnanců obce v organizačních 
složkách obce. S účinností od 01. 02. 2015 byla zřízena nová organizační složka obce Sportovní 
zařízení města Kuřimi. Zaměstnanci v pracovním poměru budou 2 - vedoucí organizační složky David 
Břenek a pan Kovanda. 
 
Přijaté usnesení: 29/2015 - RM stanovuje počet zaměstnanců organizační složky Sportovní zařízení 

města Kuřimi na dva, a to s účinností od 01. 02. 2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5. Výběrové řízení - Dodávka sortimentu tiskovin, reklamních 
předmětů a razítek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Usnesením č. 671/2014 schválila rada města zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele 
sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek. 
Do zadávacího řízení podalo nabídku 6 uchazečů, všechny nabídky splňovaly kritéria výzvy. Jediným 
hodnotícím kritériem byla cena za vzorovou zakázku. Nejlevnější nabídku předložila společnost 
Reakce s.r.o., IČ 26882931, se sídlem Ke Klínku 1313, Předklášteří. Cena vzorové zakázky činí 
21.979,60 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - zpráva o hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 30/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka sortimentu 
tiskovin, reklamních předmětů a razítek“ a souhlasí s uzavřením rámcové kupní 
smlouvy se společností Reakce s.r.o., IČ 26882931, se sídlem Ke Klínku 1313, 
Předklášteří, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 21.979,60 
Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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6. Boxline system s. r. o. – žádost o pronájem části pozemku 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Obchodní společnost Boxline system s. r. o., se sídlem Ptašínského 306/3, 602 00 Brno, IČ 02504855 
požádala o pronájem části pozemku parc. č. 2980/1 v k. ú. Kuřim o výměře 12 m

2
 za účelem umístění 

boxů pro jízdní kola - vizte příloha A, B. 
 
OMP doporučuje pronájem ve stejné výši, jako platí družstvo ZEPO Bořitov, za pronájem pozemku pro 
umístění automatu na mléko - 120,- Kč/m

2
/rok. 

 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 31/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2980/1 v k. ú. 

Kuřim o výměře 12 m
2
 společnosti Boxline system s. r. o., se sídlem Ptašínského 

306/3, Brno, IČ 02504855, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 
nájemné ve výši 1.440 Kč/rok. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7. ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - 
novostavba, projektová dokumentace - zahájení VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman, Silvie Peřinová) 
 
Město Kuřim zakoupilo od Jihomoravského kraje objekt původně užívaný „Střediskem služeb školám“ 
na ul. Otevřená č. 1227 se záměrem tuto stavbu využít k rozšíření výukové kapacity ZŠ 
Jungmannova. 
 
28. 08. 2014 podána žádost o dotaci na MŠMT v programu Fond rozvoje kapacit mateřských 

a základních škol ze zpracované architektonické studie, varianta A - revitalizace 
objektu - rekonstrukce bez větších stavebních zásahů. Dotace městu Kuřim nebyla 
přiznána. 

 
Dne 21. 10. 2014 byl objekt Jihomoravským krajem předán do užívání města Kuřimi. Po prohlídce 
objektu a kontrole předané dokumentace byl zjištěn nevyhovující stavebně technický stav objektu. 
Proběhla konzultace se statikem a pracovní schůzka zúčastněných stran. Bylo doporučeno zvážení 
varianty C - demolice stávajícího objektu a následná výstavba nového se spojovacím krčkem 
a tělocvičnou. 
 
29. 12. 2014 podána žádost o dotaci na Ministerstvo financí - Podpora rozvoje a obnovy materiálně 

technické základny regionálních škol v okolí velkých měst ve variantě C. Výsledky 
nám dosud nejsou známy. 

 
Po zveřejnění schválených projektů MŠMT vyhlásilo další výzvu na podání žádostí o dotaci 
v programu Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol se stejnými podmínkami, s termínem 
podání žádostí do 31. 01. 2014. 
 
do 31. 01. 2014 bude znovu podána žádost o dotaci na MŠMT v programu Fond rozvoje kapacit 

mateřských a základních škol ze zpracované architektonické studie ve variantě C - 
předloženo ke schválení ZM dne 20. 01. 2015. Městu Kuřim nic nebrání tomu, podat 
duplicitní žádost o dotaci na jiné ministerstvo. V případě akceptace obou žádostí lze 
méně výhodnou dotaci odmítnout. 
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OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky malého rozsahu na služby v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, 
o zakázkách města, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící 
komise. 
 
Návrh členů hodnotící komise: 

1. PaedDr. David Holman   1. Ing. Petr Ondrášek 
2. Mgr. Ing. Drago Sukalovský   2. Mgr. Alena Zimmermannová 
3. Ing. Jindřiška Honců    3. Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Stanislav Bartoš    4. Ing. Dagmar Montágová 
5. Silvie Peřinová    5. Ing. Vlasta Indrová 
6. Mgr. Richard Mach    6. Mgr. Ilona Mikelová 
7. Ing. Miluše Macková    7. Vladislav Zejda 
 
Přílohy: A – smlouva 
 B - výzva 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje místo D. Sukalovského pana L. Ambrože a jako náhradníka místo 
A. Zimmermannové navrhuje D. Sukalovského. 
 
Přijaté usnesení: 32/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky na stavební práce „ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových 
výukových kapacit - novostavba, projektová dokumentace“, dále schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu se změnou. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 22,10 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 20. 01. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Společenské a kulturní centrum - zahájení opakovaného zadávacího řízení 

1A - zadávací dokumentace 
 1B - návrh smlouvy 
2 Výběrová řízení „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská“ 
 2A - 1. výzva k podání nabídek 

2B - návrh SoD 
3 Stavební úpravy pro mobilní tribunu-výsledek VŘ 
 3A - zpráva 
 3B – smlouva o dílo 
4 Jmenování vedoucího organizační složky 
 4A - pracovní náplň 
4/1 Stanovení počtu zaměstnanců organizační složky 
5 Výběrové řízení - Dodávka sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek 
 5A - zpráva o hodnocení nabídek 
6 Boxline system s. r. o. – žádost o pronájem části pozemku 
 6A – situace 
 6B – situace 
7 ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - novostavba, 

projektová dokumentace - zahájení VŘ 
 7A – smlouva 
 7B - výzva 


