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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 15/2015 konané dne 14. 5. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – členové rady města. 

 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: PaedDr. David Holman 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 18:03 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Rozpočtové opatření č. 6 

2 Údržba mostu ev. č. 11-1 na ul. Hybešova - schválení zhotovitele 

3 Drahomíra Potůčková x město Kuřim - daň z nabytí nemovitých věcí 

4 Informace o stavu příprav investiční akce Přístavba ZŠ Jungmannova 

4/1 Odstoupení od smlouvy č. 2015/D/0002 pro veřejnou zakázku ZŠ Kuřim Jungmannova, 
vybudování nových výukových kapacit - novostavba, projektová dokumentace. 

4/2 Výběr dodavatele projektové dokumentace na akci" Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - novostavba"  

 
 
 

1. Rozpočtové opatření č. 6 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Údržba mostu ev. č. 11-1 ul. Hybešova - vyčlenění finančních prostředků  
ORG 1231 000 000 
 
Vyčleněno   650.000 Kč    vyčerpáno  39.204 Kč 
 
ZM vyčlenilo na zakázku částku 650.000 Kč. 
OI na základě výběrového řízení zajistil nejvýhodnější nabídku ve výši 740.814 Kč. 
Celkové náklady: 
Rušar mosty - aktualizace a doplnění PD pro VŘ    39.204,- Kč 
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - SOD  740.794,60 Kč 
Celkem:       779.998,60 Kč 
 
OI navrhuje navýšit o 130.000,- Kč částku k financování investiční akce, do celkové výše 780.000 Kč, 
z rezervy rozpočtu města. 
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RO č. 6 
akce Údržba mostu ul. Havlíčkova + 130.000 Kč 
rezerva     -  130.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 281/2015 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města na rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 

2. Údržba mostu ev. č. 11-1 na ul. Hybešova - schválení zhotovitele 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Na investiční akci vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2015 částku 650.000 Kč. 
V zadávacím řízení byly získány nabídky 2 uchazečů. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je 
popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a v Protokolu o jednání hodnotící 
komise. 
Hodnotící komise hodnotila nabídky podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Na 
základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena 
radě města jako nejvýhodnější nabídka společnosti FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., 
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČ 25317628, v hodnotě 740.814,60 Kč, která se umístila na 1. místě. 
Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí. 
Cena vítězné nabídky však přesahuje částku vyčleněnou zastupitelstvem pro tuto zakázku ve 
schváleném rozpočtu města i povolené 20 % navýšení radou města, proto bylo s uchazečem 
dohodnuto snížení ceny nabídky o cca 20 Kč. Cena díla je tedy 740.794,03 Kč. 
Termín zhotovení díla podle smlouvy 22. 7. 2015. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - protokol o jednání hodnotící komise 
C – návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 282/2015 - RM schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek a Protokolu o jednání hodnotící komise na zakázku „Údržba 
mostu ev. č. 11-1 na ul. Hybešova v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
se společností FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 
Brno, IČ 25317628, která předložila nejvýhodnější nabídku. 

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

3. Drahomíra Potůčková x město Kuřim - daň z nabytí nemovitých 
věcí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Dne 14. 5. 2015 se dostavila na OMP paní Drahomíra Potůčková, která předložila výzvu z FÚ, který 
po ní požaduje úhradu daně z nabytí nemovitých věcí. 
Paní Potůčková v loňském roce realizovala na základě níže uvedeného usnesení směnu pozemků 
s městem Kuřim v lokalitě rybníka Srpek. Paní Potůčkové bylo údajně přislíbeno, že v případě, že 
městu vyhoví a pozemky s ním smění, tak ji nebude tato transakce stát žádné finanční prostředky 
a všechny závazky s převodem spojené uhradí město Kuřim. 
Paní Potůčkové však byla vyměřena daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 9.404 Kč. Paní v této 
souvislosti uvedla, že je ve starobním důchodu, tato částka představuje celý její měsíční příjem a že 
kdyby o této záležitosti věděla, nikdy by s městem pozemky nesměňovala. 
Vzhledem k výše uvedenému vedoucí OMP respektuje názor paní Potůčkové na nesplněný závazek 
ze strany města Kuřimi a doporučuje úhradu daně realizovat z prostředků města. Upozorňuje však, že 
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dle níže uvedeného usnesení mají být náklady spojené se směnou hrazeny dle zákona (každý 
z účastníků směny „svoji“ daň) a následné poskytnutí daru na úhradu daně není úplně standartní 
postup. 
V případě, že by materiál směřoval do ZM za účelem změny usnesení, musela by být záležitost 
kompletně znovu projednána. Nejbližší zasedání zastupitelstva města je 16. 6. 2015 a paní Potůčková 
je již nyní v prodlení s úhradou daně. 
Stejný problém lze očekávat v nejbližší době ve věci obdobné směny pozemků, kterou město 
realizovalo s paní Jaroslavou Souralovou. 
 
1045/14 - ZM č. 3 
29. 4. 2014 
Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků parc. č. 2784/19 o výměře 334 m2, parc. č. 2903/6 
o výměře 204 m

2
, parc. č. 2904/76 o výměře 582 m

2
 a parc. č. 2904/77 o výměře 5.595 m

2
 (vlastník 

paní Potůčková, trvale bytem Kuřim, [osobní údaj odstraněn]) vše k. ú. Kuřim za část pozemku parc. č. 
3714/45 nově označená GP č. 3144-57/2014, jako pozemek parc. č. 3714/55 o výměře 6.715 m

2
 

(vlastník město Kuřim) vše v k. ú. Kuřim, bez cenového vyrovnání. Náklady spojené se směnou 
pozemků budou hrazeny dle zákona. 
 
Diskuse: 
J. Vlček – nemohou se ozvat další žadatelé, že chtějí uhradit daň od města? 
D. Sukalovský – už se řešil stejný případ. Další podobný případ může nastat pouze v případě směn 
pozemků lokality kolem Srpku. V jiném případě jsme se tomu nezavázali. 
P. Ondrášek – navrhuje rozšířit usnesení tak, aby z něj bylo patrné, že nejde o běžný postup, ale 
o důsledek procesu vyjednávání města o směnách pozemků, které město u Srpku mělo zájem. 
 
Přijaté usnesení: 283/2015 - RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 9.404 Kč paní 

Drahomíře Potůčkové, Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za účelem úhrady daně 
z nabytí nemovitých věcí jako součást vypořádání pozemků v lokalitě rybníka 
Srpek. 

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

4. Informace o stavu příprav investiční akce Přístavba ZŠ 
Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 

Za účelem zvýšení výukové kapacity ZŠ (zajištění nových tříd ZŠJ od školního roku 
2016/2017) schválilo v lednu 2015 zastupitelstvo města přípravu a zahájení realizace investiční akce 
„ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výuk. kapacit - novostavba“. Město Kuřim koupilo od 
JMK  budovu č. p. 1227, na pozemku p. č. 2785/2 a 2785/3 k. ú. Kuřim (dále jen objekt), získalo dotaci 
od MF ČR a v současné době probíhá příprava projektové dokumentace. 

Na očekávaný nedostatek výukových kapacit, který je aktuálně problémem celé ČR, 
zareagovalo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „MŠMT“) 
vypsáním výzvy k podávání žádostí o dotaci. Dne 31. 8. 2014 odeslalo město Kuřim žádost o dotaci 
do vypsaného programu MŠMT, s variantou přestavby stávajícího objektu. Již od počátku srpna 2014 
probíhala jednání směřující k co nejefektivnějšímu využití objektu bývalé Služby škole a především 
pak k zajištění nových výukových kapacit. 

Dne 21. 10. 2014 byl objekt předán městu Kuřim, jako novému vlastníku. Po prohlídce objektu 
a kontrole předané PD byl zjištěn nevyhovující stav budovy a proběhla porada starosty se zástupci 
stavební komise, OI MěÚ a ředitelem ZŠJ (účast: D. Sukalovský, D. Holman, L. Zejda, S. Bartoš, 
R. Mach, arch. P. Němec). Jejím závěrem bylo doporučení demolice a následná výstavba nového 
objektu. 

V listopadu 2014 schválilo ZM využití dalšího otevřeného dotační titulu ke zvýšení kapacity ZŠ 
z MF ČR. Zástupci OI MěÚ (S. Bartoš, K. Kiesslingová) se zúčastnili konzultace s dotační manažerkou 
ve věci správné formulace obsahu žádosti tak, aby mohla být vybrána k podpoře. Městu Kuřim (dále 
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jen „město“) bylo doporučeno částku rozložit souměrně mezi roky 2015 a 2016 a podle účastníků 
jednání bylo také zmíněno, že bude možné při nevyčerpání prostředků ve stávajícím roce tyto 
přesunout do následujícího roku. Zaznělo, že MF a MŠMT spolupracují a žadatelé budou podpořeni 
logicky pouze z jednoho z programů. Na MF ČR město zasílalo 29. 12. 2014 žádost již s návrhem 
řešení formou novostavby.  Na počátku ledna 2015, obdrželo město informaci, že žádosti města 
nebude vyhověno a projekt nebyl vybrán ze strany MŠMT k podpoře, nicméně pro neúspěšné 
žadatele bylo vypsáno 2. kolo podávání žádostí. Tam město odeslalo novou žádost 29. 1. 2015. 

Dne 22. 1. 2015 bylo OI MěÚ zahájeno VŘ na zpracování PD, ve variantě novostavby. Dne 
11. 3. 2015 byla pak podepsána smlouva o dílo č. 2015/D/0002  s Ing. Františkem Kalou, jehož 
nabídka byla hodnotící komisí doporučena a radou města schválena jako nejvýhodnější. 

Dne 8. 4. 2015 byl OI MěÚ informován o tom, že MF ČR vyhovělo žádosti města a zasílá 
Registrační list o podpořené žádosti o dotaci. O této skutečnosti byl bezodkladně na pracovní schůzce 
informován projektant Ing. Kala. Stejně jako o skutečnosti, že je třeba dodržet stanovené podmínky 
konkrétní dotace, kterými bylo především vyčerpání maximální možné částky stanovené pro rok 2015, 
a sice 15 059 000,- Kč, dodržení parametrů zastavěné plochy a obestavěného prostoru, zaslaného 
harmonogramu prací, který byl reálně stanoven na základě zkušeností při standardní spolupráci se 
zúčastněnými subjekty a s ohledem na potřebnost nových kapacit ZŠ od školního roku 2016/2017. 

Zhotovitel díla, projektant Ing. Kala, dle stanoviska OI MěÚ nepracoval na díle v souladu 
s požadavky objednatele (města) uvedenými v článku IV. Smlouvy o dílo, neplnil jeho požadavky a byl 
opakovaně vyzýván k nápravě nedostatečného plnění. 

Vzhledem k velice nízké úrovni předložených konceptů PD, kterou konstatovali nejen vedoucí 
a referenti OI MÚ Kuřim, ale především přizvaní konzultanti: Ing. Pavel Landa a soudní znalci z VUT 
(Ing. Karel Šuhajda, PhD. a Ing. Tereza Bečkovská), vyvstala oprávněná obava z nedodržení termínu 
odevzdání projektové dokumentace i z kvality případně předaného díla.  

Ing. Kala navíc již na 2. VV 27. 4. 2015 konstatoval, že termín odevzdání PD pro stavební 
povolení, který je stanoven na 11. 6. 2015 a jeho odevzdání investorovi ke kontrole (20 pracovních 
dnů předem) tj. 14. 5. 2015 nebude schopen dodržet a že bude požadovat uzavření dodatku ke 
smlouvě (což ovšem do dnešního dne neučinil). Tudíž i on si evidentně uvědomoval své prodlení 
v plnění předmětu díla. 

 OI MěÚ vyjadřuje značnou obavu z nejistých výsledků plnění zhotovitele, doprovázených 
řadou profesních pochybení a upozorňuje na velké riziko spojené s nevyčerpáním přiznané dotace ve 
stanoveném termínu. K tomu je na místě dodat, že město je s ohledem na avizovanou nemožnost 
přeložit čerpání dotace do příštího roku, naopak nuceno jednat s dodavatelem PD o urychlení přípravy 
projektové dokumentace pro provedení stavby. 

OI MěÚ doporučuje RM v případě, že nebude Ing. Kalou odevzdána ani dne 14. 5. 2015 PD 
ke stavebnímu povolení v odpovídající kvalitě a rozsahu, bezodkladně odstoupit od Smlouvy o dílo 
č. 2015/D/0002  v souladu s čl. XIII odst. 1 odrážka třetí a situaci řešit prostřednictvím jiného 
projektanta. 

Předkladatel žádá RM o pečlivé zvážení, a to jak na základě posouzení panem Kalou včera 
odevzdaných podkladů, tak samotné smlouvy o dílo, zda došlo či nedošlo k takovému porušení platné 
smlouvy o dílo, které nás opravňuje k jejímu ukončení. Podle informací, které jsem od vedoucího OI 
MěÚ, S. Bartoše, obdržel telefonicky 14. 5., Ing. Kala neodevzdal to, co odevzdat měl dle smlouvy, 
přičemž stav jím odevzdaných podkladů dává vážné důvody pro okamžité ukončení smlouvy. Dle 
vyjádření vedoucího odboru se nejedná o pouhé dílčí nedostatky a vady, které by bylo možné do 10 
dnů odstranit (v souladu s platnou smlouvou). 

V případě, že budou radou shledány důvody pro výpověď panu Kalovi jako relevantní 
a podstatné (a to nejen z hlediska hodnocení jeho práce odborem investičním, ale i z hlediska 
vyhodnocení platné smlouvy odborem majetkoprávním, příp. jiným právníkem), je třeba okamžitě 
projednat další postup v souladu s platnou směrnicí o zadávání veřejných zakázek. Pro tento případ 
doporučuji postupovat dle článku 8 a jako tzv. odlišný postup pro výběr dodavatele uplatnit nejlépe 
postup, jaký je popsán v zákoně o zadávání veřejných zakázkách pro tzv. jednací řízení bez 
uveřejnění. Přičemž tato ustanovení je vhodné aplikovat v míře přiměřené s ohledem na fakt, že jde 
o tzv. veřejnou zakázku malého rozsahu. Nacházíme se v situaci, že případný výběr nového 
dodavatele musí proběhnout rychle (vzhledem k více než napjatému harmonogramu), ale 
pochopitelně i v naprostém souladu se zákonem. 

Pro situaci, kdy by došlo k vypovězení smlouvy a bylo potřeba vybrat jiného dodavatele, 
považuji za nezbytné písemně doložit poptávku i nabídky (vč. případných odmítnutí) více firem. Za 
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nejvýhodnější nabídku považuji tu, která městu co nejvýhodněji zajistí základní předpoklady pro 
splnění dotačních podmínek. Termín dodání projektu pro provedení stavby tak, aby bylo možné 
stihnout VŘ na dodavatele stavby i „prostavět“ dotačními podmínkami stanovenou částku v daném 
termínu, považuji tedy v daném případě za hlavní kritérium. Předpokládám oslovení těch firem, s nimiž 
máme dobré zkušenosti, zúčastnili se výběrového řízení na dodavatele této PD a jsou s danou 
problematikou proto již obeznámeny. Uvědomuji si, že ani rychlé dodání PD pro VŘ na dodavatele 
stavby neznamená jistotu, že v následném VŘ na dodavatele stavby nebo při následné stavbě 
nenastanou problémy mající za důsledek nesplnění podmínek dotace poskytnuté nám MF ČR. Jde 
o podmínku nutnou, nikoliv však postačující. 
 
 
 

4/1. Odstoupení od smlouvy č. 2015/D/0002 pro veřejnou zakázku 
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - 
novostavba, projektová dokumentace 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 

Zhotovitel díla, projektant Ing. Kala, dle stanoviska OI MěÚ nepracoval na díle v souladu 
s požadavky objednatele (města) uvedenými v článku IV. Smlouvy o dílo, neplnil jeho požadavky a byl 
opakovaně vyzýván k nápravě nedostatečného plnění (viz zápisy z výrobních výborů). 

Vzhledem k velice nízké úrovni předložených konceptů PD, kterou konstatovali nejen vedoucí 
a referenti OI MěÚ Kuřim, ale především přizvaní konzultanti: Ing. Pavel Landa a soudní znalci z VUT 
(Ing. Karel Šuhajda, PhD. a Ing. Tereza Bečkovská), vyvstala oprávněná obava  z nedodržení termínu 
odevzdání projektové dokumentace i z kvality případně předaného díla. 

Ing. Kala navíc již na 2. výrobním výboru 27. 4. 2015 konstatoval, že termín odevzdání PD pro 
stavební povolení, který je stanoven na 10. 6. 2015 a jeho odevzdání investorovi ke kontrole 
(20 pracovních dnů předem) tj. 13. 5. 2015 nebude schopen dodržet a že bude požadovat uzavření 
dodatku ke smlouvě (což ovšem do dnešního dne neučinil). Tudíž i on si evidentně uvědomoval své 
prodlení v plnění předmětu díla. 

Odbor investiční MěÚ vyjadřuje značnou obavu z nejistých výsledků plnění zhotovitele, 
doprovázených řadou profesních pochybení a upozorňuje na velké riziko spojené s nevyčerpáním 
přiznané dotace ve stanoveném termínu. K tomu je na místě dodat, že město je s ohledem na 
avizovanou nemožnost přeložit čerpání dotace do příštího roku (2016), naopak nuceno jednat 
s dodavatelem PD o urychlení přípravy projektové dokumentace pro provedení stavby. 

Dne 13. 5. 2015 proběhlo odevzdání projektové dokumentace Ing. kaly, s tím, že PD 
vykazovala nedostatky dle přílohy. 

Odbor investiční MěÚ doporučuje RM bezodkladně odstoupit od Smlouvy o dílo 
č. 2015/D/0002 v souladu s čl. XIII odst. 1 odrážka třetí a situaci řešit prostřednictvím jiného 
projektanta. 
 
Přílohy: A - kontrola PD 

B - odstoupení od smlouvy 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – četl zápisy z výrobních výborů, tak bylo zřejmé, že k této situaci bohužel dojde 
a projektant nebude schopen práci dokončit v čase, jak potřebujeme. 
D. Sukalovský – známe nějaké ostatní společnosti, které podaly nabídku v 1. kole? 
S. Bartoš – například společnost Santis Žďár. Společnost zná z minulosti, ale je možné, že se mohla 
změnit i kvalita jejich práce. 
J. Vlček – bude oslovena i společnost Knesl + Kynčl? 
D. Sukalovský – ano, tato společnost je schopná zakázku dodělat. 
S. Bartoš – musí to být společnost, jejíž kvalitu práce na projektech pro město dobře známe a bude 
u nich předpoklad, že budou schopni zakázku dokončit ve stanoveném čase. 
J. Vlček – navrhuje dát aspoň 3 společnosti z 1. kola. 
S. Bartoš – z prvního kola jsme vzali všechny uchazeče, které z předchozí spolupráce na projektech 
už má investiční odbor prověřené. 



 
 

 

6 

 

P. Ondrášek – panem Kalou dodané dokumenty jsou opravdu nedostačující. Je třeba rychle reagovat, 
jinak přijdeme o dotaci. 
S. Bartoš – poptejme společnosti, které známe. 
 
Přijaté usnesení: 284/2015 - RM souhlasí s odstoupením od smlouvy o dílo č. 2015/D/0002 

uzavřené s Ing. Františkem Kalou, Arménská 508/15,62500 Brno. IČ 12165026 na 
akci "ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - 
novostavba, projektová dokumentace". 

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

4/2. Výběr dodavatele projektové dokumentace na akci" Město 
Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
novostavba" 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Vzhledem ke krizové situaci, která vzniká výrazným zpožděním dokumentace pro novostavbu 
přístavby základní školy Jungmannova 813 a v souvislosti se získanou dotací 30.915.000,- Kč od 
Ministerstva financí, navrhujeme v souladu s Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2015, dle článku 8 Odlišné postupy, následující 
řešení pro výběr dodavatele projektové dokumentace: 
 
1) oslovit 3 nám známé a prověřené projektanty, kteří budou mít na zpracování projektové 
dokumentace až do stadia prováděcího projektu 3 měsíce na předání díla. Poptávka bude včetně 
autorského dozoru. 
 
Navrhujeme oslovit tyto společnosti: 
 
7points s.r.o., Blanenská 355, 66434 Kuřim 
Open Arch - projektování staveb s.r.o., Bartolomějská 908/15, 641 00 Brno 
Knesl + Kynčl s.r.o., Šumavská 416/15, 60200 Brno 
 
2) Do 7 dnů získat nabídky těchto společností. 
 
3) Neprodleně po jejich obdržení je vyhodnotit a vzápětí projednat a schválit v Radě města vítěze 
výběrového řízení. 
 
4) Dohodnout smlouvu na provedení projekčních prací a autorského dozoru. 
 
5) Schválit smlouvu na provedení projekčních prací v Radě města. 
 
Diskuse: 
J. Vlček – proč materiál nepředkládá D. Holman, který má tuto investiční akci na starost? 
P. Ondrášek – protože nemohl být na jednání přítomen z důvodu služební cesty. Žádá vedoucího 
odboru investičního, aby opravdu byly poptány nabídky. 
L. Ambrož – oslovíme 3 společnosti, je to dostatečné. 
D. Sukalovský – zákon dodržujeme. Postupujeme v souladu se směrnicí, dokonce ještě přísněji než 
bychom za těchto okolností museli. 
P. Ondrášek – investiční odbor vybral firmy, které mohou projektovou dokumentaci dokončit - 
společnost Knesl + Kynčl s.r.o., protože byla pro město schopná odvézt kvalitní práci, dále 7points 
s.r.o., protože je autorem studie, kterou schvalovalo zastupitelstvo a společnost Open Arch s.r.o. byla 
také účastníkem 1. kola výběrového řízení. 
S. Bartoš – žádnou další firmu, které byly v prvním kole výběrového řízení, z předchozí spolupráce 
nemáme dostatečně prověřenou. 
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Přijaté usnesení: 285/2015 - RM schvaluje navržený postup výběrového řízení na zpracování 
projektové dokumentace k akci "Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových 
výukových kapacit - novostavba"  

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
Na jednání se dostavil v 18:49 hod. Ing. Kala – projektant dokumentace na akci" město Kuřim - ZŠ 
Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba". 
 
 
D. Sukalovský – sdělil panu Kalovi výsledky dnešního jednání Rady města Kuřimi – tzn. odstoupení od 
smlouvy. 
p. Kala – dodává, že je vše z velké části hotovo. Termín má až 8. 6. 2015. 
D. Sukalovský – to je ale termín pro odevzdání na stavební úřad, ale termín pro předání na investiční 
odbor vypršel včera 13. 5. 2015. 
p. Kala – upřesňuje, že teprve 7. 5. 2015 bylo schváleno řešení. 
J. Viktorinová – včera předložená dokumentace nesplňuje to, co město od díla očekávalo. Výsledky 
očekávalo perfektní, bez vad, ale tomu tak není. 
p. Kala – vše je předjednáno s hygienou, vše bude dodáno. 
D. Sukalovský – seznámili jsme se s předloženými materiály a je zjevné, že dílo nemůže být předáno 
včas a v řádné kvalitě. Přistoupili jsme proto k tomuto kroku. Žádá p. Kalu o potvrzení převzetí 
dokumentu odstoupení od smlouvy. 
J. Viktorinová – pan Kala má nárok na úhradu provedené práce. Necháme si zpracovat odborný 
odhad provedených prací a podle toho se bude výše odměny odvíjet. 
p. Kala – nedodal geologický průzkum, ale má ho. Podle smlouvy ho má odevzdat až 8. 6. 2015. 
S. Bartoš – včera mělo být vše předloženo ke kontrole, ale tomu tak nebylo. 
P. Ondrášek – nezpochybňujeme tu část práce, která je městem akceptována, ta vám bude muset být 
zaplacena, ale chceme, aby celá akce dopadla zdárně. Je toho v sázce hodně. 
p. Kala – nesouhlasí s tím. Včera měl sice předat dokumentaci kanalizace, ale dnes ji má a chtěl ji 
předat. Ptá se, zda ji přebereme? 
S. Bartoš – rada rozhodla o ukončení spolupráce, je to v této chvíli už bezpředmětné. 
 
 
 
Z jednání odešel v 18:58 hod. Ing. Kala. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 19:05 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Mgr. Ladislav Ambrož 
starosta města radní města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
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V Kuřimi dne 14. 5. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Rozpočtové opatření č. 6 
2 Údržba mostu ev. č. 11-1 na ul. Hybešova - schválení zhotovitele 
 2A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 2B - protokol o jednání hodnotící komise 
 2C - smlouva 
3 Drahomíra Potůčková x město Kuřim - daň z nabytí nemovitých věcí 
4 Informace o stavu příprav investiční akce Přístavba ZŠ Jungmannova 
5 Odstoupení od smlouvy č. 2015/D/0002 pro veřejnou zakázku ZŠ Kuřim Jungmannova, 

vybudování nových výukových kapacit - novostavba, projektová dokumentace 
 5A - kontrola PD 
 5B - odstoupení od smlouvy 
6 Výběr dodavatele projektové dokumentace na akci" Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 

vybudování nových výukových kapacit - novostavba" 


