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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 6/2015 konané dne 23.02.2015 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – členové rady 

města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 17,15 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. Rada města je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Schválení řešení parkoviště Popkova 

2 Rozhodnutí o přidělení zakázky - ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových 
výukových kapacit 

 
 
 

1. Schválení řešení parkoviště Popkova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Z důvodu nedostatku parkovacích míst v lokalitě ulice Popkova byl zpracován investiční záměr na 

zřízení parkoviště pro osobní vozidla s 6 parkovacími stáními a obratištěm a takto byla zpracovaná PD 

pro stavební povolení. Dne 08. 09. 2014 bylo řešení předloženo do dopravní komise, která doporučila 

variantní řešení bez obratiště s průjezdem do ul. Komenského. V souladu s usnesením č. 471/2014 

RM z 10. 09.2014, OI zajistil zpracování PD pro stavební povolení průjezdného řešení parkoviště 

s termínem vyhotovení 19. 01. 2015. Koncem r. 2014 bylo na veřejném projednání s občany 

průjezdné řešení občany zpochybněno a 12. 01. 2015 bylo v dopravní komisi znovu projednáno 

parkoviště pro osobní vozidla s 6 parkovacími stáními a obratištěm. Komise znovu doporučila 

realizovat parkoviště ve variantě s „průjezdem pod tunýlkem městské knihovny“. RM na svém 

zasedání dne 14. 01. 2015 o tomto bodě č. 5 zápisu dopravní komise nehlasovala. 

Dne 17. 02. 2015 se uskutečnilo nové veřejné projednání s místními občany, ze kterého vyplynul 

požadavek na původní řešení parkoviště s 6 parkovacími stáními a obratištěm. 

Předpokládané náklady na zřízení parkoviště jsou v obou variantách přibližně stejné, varianta 

s obratištěm je rozpočtována ve výši 430 tis. Kč bez DPH. 

OI předkládá RM k rozhodnutí, které řešení parkoviště bude realizováno. 

 
Přílohy: A - situace řešení s 6 parkovacími stáními a obratištěm 

B - situace parkoviště Popkova s průjezdem do ul. Komenského 
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Z jednání se vzdálil v 16:22 hod. J. Vlček. 
 
 
Přijaté usnesení: 83/2015 - RM schvaluje řešení parkoviště pro osobní vozidla s 6 parkovacími 

stáními a obratištěm na ulici Popkova. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 

2. Rozhodnutí o přidělení zakázky - ZŠ Kuřim Jungmannova, 
vybudování nových výukových kapacit 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - 

novostavba, projektová dokumentace 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2015-001 
Zajišťující odbor (ZO): OI, Peřinová 
Zajištěno v rozpočtu města: ZM, RO z 20. 01. 2015 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu na službu. Výzva 
byla zveřejněna na webových stránkách města dne 22. 01. 2015 a sejmuta dne 06. 02. 2015. Na 
výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 7 firem. Nabídku odevzdalo celkem 22 uchazečů. Na prvním 
jednání hodnotící komise dne 06. 02. 2015 proběhlo otevření obálek s nabídkami. Druhé jednání 
komise proběhlo dne 13. 02. 2015, třetí jednání komise proběhlo dne 17. 02. 2015, na jednáních byla 
provedena kontrola úplnosti nabídek, uchazeči byli vyzváni k doložení dokladů. Čtvrté jednání 
proběhlo dne 20. 02. 2015, na kterém bylo provedeno hodnocení nabídek. Do hodnocení nabídek 
nebyly zařazeny uchazeči, kteří byli vyzváni a nedoložili doklady: 
- INTAR a.s., nedoložení kopie dokladu o autorizaci obor stavby vodního hospodářství a čestného 
prohlášení o spolupráci 
- FAKO spol. s r.o., nedoložení kopie dokladu o autorizaci obor stavby vodního hospodářství 
a čestného prohlášení o spolupráci 
- IN AD spol. s r.o., nedoložení kopie dokladu o autorizaci obor stavby vodní hospodářství a čestného 
prohlášení o spolupráci, nedoložení objemu stavebních prací u referenčních zakázek 
- Ing. Josef Pirochta, nemá živnostenské oprávnění na předmět zakázky, smlouva o subdodávce 
neobsahuje celý předmět plnění 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka Ing. Františka Kaly (KALA projekt - team sdružení fyzických osob), IČ 12165026, Arménská 
15, 625 00 Brno, který předložil nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 467.500 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - návrh SOD 

B - zpráva o posouzení a hodnocení 
 
 
Na jednání se vrátil v 16:26 hod. J. Vlček. 
 
 
Přijaté usnesení: 84/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na službu „ZŠ Kuřim 
Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - novostavba, projektová 
dokumentace“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. Františkem Kalou, 
IČ 12165026, Arménská 15, 625 00 Brno (sdružení KALA projekt - team sdružení 
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fyzických osob), který předložil nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 467.500 
Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:31 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 23. 02. 2014 
 
Zapsala: Mgr. Alena Zimmermannová 
 
 
 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Schválení řešení parkoviště Popkova 
 1A - situace řešení s 6 parkovacími stáními a obratištěm 
 1B - situace parkoviště Popkova s průjezdem do ul. Komenského 
2 Rozhodnutí o přidělení zakázky - ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových 

výukových kapacit 
 2A - smlouva o dílo 
 2B - zpráva o posouzení a hodnocení 


