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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 13/2015 konané dne 4. 5. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman- místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož – člen rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 11:20 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Oprava havárie kanalizace v ul. Tyršova a v ul. Tišnovská – dodatek ke smlouvě o dílo 

2 Výběrové řízení " II/385 Kuřim průtah" 

3 Finanční dar 

4 Smlouva o pronájmu zámeckého nádvoří 

 
 
 

1. Oprava havárie kanalizace v ul. Tyršova a v ul. Tišnovská – 
dodatek ke smlouvě o dílo 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
V souvislosti s realizací akce „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská“ žádá odbor 
investiční o schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 2014/D/0098, z důvodu prodloužení termínu 
dokončení prací a navýšení ceny u stavby „ Kuřim - SO 01 Kanalizace v ul. Tišnovská - Buďárkova“ 
a provedení fakturace za dokončený stavební objekt „SO 02 Kanalizace v ul. Tyršova (u sokolovny)“. 
 

Předmětem dodatku je: 
 
1. Změna doby plnění. Dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dílčí plnění v ul. Tišnovská do 38 
kalendářních dnů ode dne předání staveniště, tedy do 23. 4. 2015. Dle návrhu v dodatku č. 2 bude 
dílo v ul. Tišnovská dokončeno a předáno do 15. 5. 2015. 
 
2. Vícepráce ve výši 89.733 Kč (bez DPH) provedené v rámci opravy kanalizace „SO 01 Kanalizace 
v ul. Tišnovská - Buďárkova“ dle projektové dokumentace zahrnují: 
- odstranění živice a všech podkladních vrstev 
- hloubení jámy, její zapažení a rozepření stěn 
- zásyp jámy, její hutnění 
- vyspravení asfaltem a podkladním betonem 
- nájem dočasného dopravního značení a signalizace 
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Po provedení výkopových prací v místě křížení kanalizací bylo zjištěno, že kanalizace DN 400 BET je 
uložena v jiném místě, než bylo dáno projektovou dokumentací. Výkop byl vzhledem k hustému 
provozu provizorně zasypán. Bude nutno jej znovu vybagrovat, postupně zasypat a zhutnit. Skutečná 
poloha stoky byla povrchově zaměřena a vyznačena v terénu, v místě křížení stok bude vybudována 
soutoková šachta dle projektové dokumentace. 

 
3. Změna v rozdělení vyúčtování na dílčí platbu oproti smlouvě o dílo, a to na 1. část „SO 02 
Kanalizace v ul. Tyršova (u sokolovny)“ a 2. část „SO 01 Kanalizace v ul. Tišnovská - Buďárkova“, a to 
z důvodu prodloužení termínu na opravě kanalizace v ul. Tišnovská. 

 

„SO 01 Kanalizace v ul. Tišnovská - Buďárkova“ 

Dle dodatku č. 1 (výše ceny oproti SOD nezměněna)   131.747 Kč (bez DPH) 

Návrh dodatku č. 2 (po přípočtu víceprací)    +89.733 Kč 

         221.480 Kč (bez DPH) 
 
„SO 02 Kanalizace v ul. Tyršova (u sokolovny)“ 
Dle smlouvy o dílo        357.754 Kč (bez DPH) 
Dle dodatku č. 1 (po odečtení méněprací a přípočtu víceprací)  -  22.534 Kč 
         +227 119 Kč 
           562.339 Kč (bez DPH) 
 
Vedlejší a ostatní náklady         25.400 Kč (bez DPH) 
 
Cena díla dle SoD   514.899 Kč bez DPH  623.028 Kč vč. DPH 
Cena díla dle Dodatku č. 1  719.483 Kč bez DPH  870.575 Kč vč. DPH 

Celková cena díla dle Dodatku č. 2 809.219 Kč bez DPH  979.156 Kč vč. DPH 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 

B - vícenáklady 
C - situace 

 
 
Na jednání se dostavil v 11:25 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: 245/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 2014/D/0098 na akci „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská“ se 
společností TOPSTAV s.r.o., se sídlem Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ 46977660, 
který spočívá ve změně předmětu plnění, přípočtu víceprací a ve změně doby 
plnění u „SO 01 Kanalizace v ul. Tišnovská - Buďárkova“. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Výběrové řízení " II/385 Kuřim průtah" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem - OI na 
základě usnesení RM 163/2014 ze dne 25. 3. 2015 realizováno zadávací řízení na veřejnou zakázku 
s názvem „II/385 Kuřim průtah“. Zakázka je kryta finanční částkou 15.000.000 Kč z rozpočtu města - 
ORG 1 228 000 000. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na elektronické úřední desce od 27. 3. 
2015 do 27. 4. 2015. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v přiložené Zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek a v Protokolu o jednání hodnotící komise. 
Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
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Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 7 uchazečů. Na základě zhodnocení získaných 
nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvýhodnější nabídka firmy H3 
Inženýrské stavby, spol. s r.o., Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko, v hodnotě 6.649.097 Kč bez 
DPH, 8.045.408 Kč včetně DPH, která se umístila na 1. místě dle zprávy o posouzení 
a hodnocení nabídek - vizte příloha. 
 
Přílohy: A - protokol o prvním jednání hodnoticí komise 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – veřejné osvětlení udělá CTSK, s.r.o. a veřejnou zeleň ve spolupráci s Odborem 
životního prostředí. MěÚ Kuřim. 
S. Bartoš – bude koordinační schůzka všech (SÚS, Inženýrské stavby, CTSK, odbor životního 
prostředí, projektant). 
 
Přijaté usnesení: 246/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu z prvního 

jednání hodnotící komise a ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na 
zakázku „II/385 Kuřim průtah“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se 
společností H 3 Inženýrské stavby spol. s r.o., se sídlem Brněnská 1002/27, 
678 01 Blansko, IČ 60741619, která předložila nejnižší cenovou nabídku. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešel v 11:32 hod. S. Bartoš. 
 
 
 

3. Finanční dar 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
RM je navrhováno poskytnutí finančního daru panu Kučerovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim, za zorganizování zájezdu pro seniory do Kutné Hory dne 29. 4. 2015. 
 
Přílohy: A - seznam 
 
Diskuse: 
D. Holman – je to způsob, jak řešit seniorské aktivity. 
D. Sukalovský – musíme vymyslet jiný způsob, jak toto řešit. 
 
Přijaté usnesení: 247/2015 - RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.720 Kč panu Miloši 

Kučerovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, za zorganizování zájezdu 
pro seniory do Kutné Hory dne 29. 4. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

4. Smlouva o pronájmu zámeckého nádvoří 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
V příloze předkládáme ke schválení smlouvu o pronájmu zámeckého nádvoří pro pořádání kulturních 
akcí pro rok 2015. 
Zatím se předpokládá konání následujících akcí: 
10. 5. 2015 výstava k 70. výročí osvobození města Kuřimi 
22. 5. 2015 koncert V. Redla 
23. 7. 2015 irský večírek 
10. - 16. 8. a 20. - 23. 8. 2015 letní kino 
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11. 9. 2015 + Cankišou 
Medové dny - možná. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 248/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu se Střední odbornou 

školou a Středním odborným učilištěm Kuřim, s.r.o., Křížkovského 48, Kuřim, 
IČ 47917865 dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 11:42 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 4. 5. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Oprava havárie kanalizace v ul. Tyršova a v ul. Tišnovská – dodatek ke smlouvě o dílo 
 1A - dodatek č. 2 
 1B - vícenáklady 
 1C - situace 
2 Výběrová řízení "II/385 Kuřim průtah" 
 2A - protokol o prvním jednání hodnoticí komise 
3 Finanční dar 
 3A - seznam 
4 Smlouva o pronájmu zámeckého nádvoří 
 4A - nájemní smlouva 


