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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 16/2021 konané dne 29.06.2021 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk - členové rady. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 19:30 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 

1 Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, Bezručova čtvrť – rekonstrukce 
kanalizace“ 

2 Různé 

 
 

1. Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, Bezručova čtvrť – 
rekonstrukce kanalizace“ 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název akce:   „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ 
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2021-004 
Veřejná zakázka:   sektorová na stavební práce 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
realizace rekonstrukce jednotné kanalizace ve vnitrobloku Bezručovy čtvrtě v celkové výši 
5.308.807 Kč bez DPH, tj. 6.423.656 Kč (předpokládaná cena dle aktualizovaného rozpočtu PD). 
     
V souvislosti s již schválenou investiční akcí „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ odbor 
investiční ve spolupráci se společností Brněnské vodárny a kanalizace a. s., připravil v roce 2017 
projektovou dokumentaci pro rekonstrukci jednotné kanalizace. Projektová dokumentace byla 
dokončena a předána městu v srpnu roku 2018. Stavební povolení bylo vydáno vodoprávním úřadem 
v květnu roku 2019, tento rok bylo z důvodu platnosti prodlouženo. Realizaci výše uvedené investiční 
akce schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi pro tento rok ve výši 7.000.000 Kč. 
 
Rekonstrukci kanalizace je potřeba provádět v koordinaci s realizací kanalizačních přípojek SVJ. 
Realizace kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím napojených na tuto kanalizaci není 
součástí stavby kanalizace, SVJ realizuje kanalizační přípojky na své nálady v koordinaci s akcí 
města. Vzhledem k provizornímu zapravení výkopu po realizaci kanalizace a přípojek naváže na tuto 
akci rekonstrukce zpevněných ploch hrazena v plné výši z rozpočtu města.   
 
Abychom před podpisem smlouvy o dílo předešli nejasnostem se zhotovitelem ohledně realizace 
přípojek, je ve výzvě uvedena v bodu č. 9 podmínka města: „Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude 
realizováno v koordinaci se zhotovením kanalizačních přípojek. Za tímto účelem uzavře zhotovitel na 
základě písemné výzvy zadavatele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy s SVJ 
smlouvu o dílo na realizaci kanalizačních přípojek ve stejném místě plnění, a to za stejné jednotkové 
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ceny, jaké budou uvedené v nabídce zhotovitele na stavbu „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce 
kanalizace“. Návrh smlouvy o dílo na realizaci kanalizačních přípojek a příslušná projektová 
dokumentace je přílohou této výzvy (výkaz výměr zhotovitel nacení až na základě výzvy objednatele 
budoucí smlouvy o dílo na zhotovení kanalizačních přípojek).“ Projektové dokumentace přípojek 
včetně výkazů výměr a návrhu smluv budou pro zúčastněné dostupné v podobě přílohy zadávacího 
řízení. 
 
Předpoklad zahájení stavebních prací je začátkem září tohoto roku. Realizace rekonstrukce 
kanalizace je stanovena na šest měsíců. Realizace kanalizačních přípojek v majetku obou SVJ je 
stanovena celkově na čtyři měsíce. Nabídky budou podány v listinné podobě a budou hodnoceny 
podle jejich ekonomické výhodnosti, jejímž jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.  
 
Předmětná veřejná zakázka je sektorovou zakázkou a je zadávána mimo režim zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Posouzení a hodnocení nabídek bude podle kritéria nejnižší nabídkové ceny 
 provedeno komisí zadavatele, která je jmenována ve složení: 
 
Návrh členů hodnoticí komise:   Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Ing. Jan Vlček, MSc.   1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Pavel Cigánek   2. Bc. Jaromír Peška 
3. Mgr. Barbora Maršálková  3. Ing. Moris Réman 
4. Mgr. Ladislav Ambrož  4. Stanislav Bartoš 
5. Ing. Pavla Kubová   5. Ing. Olga Hanáková 
 
Předpokládané náklady na realizaci rekonstrukce kanalizace dle aktualizovaného rozpočtu PD činí cca 
6.430.000 Kč. Ostatní náklady (inženýrská činnost BVK, a. s., atd.) činí 170.000 Kč. 
 
Náklady za realizaci výše uvedené akce budou čerpány z ORG 1358000000 "Ul. Bezručova - 
rekonstrukce kanalizace". 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh smlouvy 
 

 
Přijaté snesení: R/2021/0246 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

realizace akce „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí 
komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 19:37 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 16.07.2021 
 
Zapsala: Kateřina Friedlová 
 
 
Materiály: 
1 Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, Bezručova čtvrť – rekonstrukce 

kanalizace“ 
 1A - výzva 
 1B - návrh smlouvy 
 


