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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 21/2015 konané dne 10. 7. 2015 
 
Přítomni: 
PaedDr. David Holman – místostarosta 

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

 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Bc. Jan Vlček 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Místostarosta zahájil zasedání RM v 8:12 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba, schválení 
zadávacího řízení 1. etapa 

1/1 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba - 
1. Etapa, návrh členů a náhradníků hodnotící komise 

2 MŠ Jungmannova - oprava podlah 

 
 
 

1. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
- novostavba, schválení zadávacího řízení 1. etapa 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - novostavba - 1. Etapa: bourací práce 
a rekonstrukce kanalizace“ 

Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2015-003 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci a to v režimu podlimitní veřejné zakázky. 
Před samotnou realizací novostavby - přístavbě ke stávající ZŠ Jungmannova je nutné provést 
demolici nevyhovujícího objektu Služby škole a rekonstrukci kanalizace. Novostavba je navržena 
nad stávající jednotnou stokou DN 500 z roku 1953. Dle stanoviska BVK a.s. je doporučeno provedení 
rekonstrukce stoky v úseku mezi šachtami v délce cca 38 m v profilu DN 600. 
VŘ je rozděleno na etapy: 

- 1. etapa - bourací práce a rekonstrukce kanalizace; 
- 2. etapa - novostavba (zahájení VŘ se předpokládá v 09/2015). 

Z důvodu rozdělení veřejné zakázky budou obě VŘ soutěžena v přísnějším režimu - podlimitní veřejná 
zakázka zadávaná v otevřeném řízení. 
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Termíny týkající se 1. Etapy: bourací práce a rekonstrukce kanalizace 

- dne 10. 6. 2015 - zveřejněno Předběžné oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek 
(min. lhůta pro zveřejnění 30dnů) 

- veřejná zakázka bude soutěžena na jednoho zhotovitele 
- předpokládaná hodnota VZ   4.615.000 Kč bez DPH 
- předpokládaný termín zveřejnění výzvy  13. 7. 2015 
- předpokládaný termín otevírání obálek  31. 7. 2015 
- předpokládaný termín zahájení prací    7. 9. 2015 
- realizace bude probíhat po dobu   50 dní 
- souhlas s odstraněním stavby byl SÚ vydán   3. 7. 2015 
- územní souhlas a stavební povolení pro kanalizaci - žádost je podána na SÚ, OI předpokládá, 

že stavební povolení bude vydáno, než bude vybrán zhotovitel. 
 
Administraci VŘ provádí společnost KANSPO s.r.o., Bc. Nikol Macháčková, tato společnost sestavila 
zadávací dokumentaci. OI doporučuje Radě města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací 
dokumentaci a návrh smlouvy o dílo. 
 
Přílohy: A - zadávací dokumentace 

B - návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 395/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových 
výukových kapacit - novostavba - 1. Etapa: bourací práce a rekonstrukce 
kanalizace“, dále schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo. 

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

1/1. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit – novostavba - 1. Etapa, návrh členů a náhradníků hodnotící 
komise 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
V souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových 
výukových kapacit - novostavba 1. Etapa - bourací práce rekonstrukce kanalizace. 
OI doporučuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci 
komise pro otevírání obálek s nabídkami. 
 
Návrh členů hodnotící komise: 
PaedDr. David Holman 
Ing. Miluše Macková 
Stanislav Bartoš 
Ing. arch. Petr Němec 
Ing. Pavel Šudák 
 
Návrh náhradníků hodnotící komise: 
Mgr. Ing. D. Sukalovský 
Vladislav Zejda 
Ing. Jindřiška Honců 
Ing. Viliam Šoltýs 
Ing. Pavel Landa 
 
Přijaté usnesení: 396/2015 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro veřejnou zakázku 
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s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
novostavba 1. Etapa“. 

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

2. MŠ Jungmannova - oprava podlah 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
MŠ Jungmannova - žádost o čerpání investičního fondu 
MŠ Jungmannova, žádá o souhlas k čerpání investičního fondu školy, z důvodů nepředvídatelných 
oprav podlahy v dvou hernách MŠ Jungmannova. 
Při opravě vzdutého PVC bylo zjištěno, že podklad vykazuje velké procento vlhkosti. Po odstranění 
PVC byl zjištěn nevyhovující stav v rozsahu obou heren (plocha 2 x 70 m2). Dne 3. 7. 2015 proběhlo 
místní šetření za účasti ředitelky a pracovníků OI - Ing. Honců a Ing. Ševčíkové. Byla provedena 
sonda, ze které bylo konstatováno, že se jedná o havarijní stav - z hlediska stavebně technického jsou 
podlahy vlhké, neobsahují tepelnou ani hydroizolační vrstvu, pod podkladním betonem je násyp, 
kterým je transportována vzlínající vlhkost. 
Návrh oprav byl stanoven ve třech fázích, a to s ohledem na omezený čas, který máme pro provedení 
opravy k dispozici tj. období prázdnin: 
Jednotlivé fáze oprav: 
1/ vybourání podlahy vč. podkladního betonu a části násypu, následné provedení nového podkladního 
betonu a hydroizolační vany 
2/ sanace vnitřních stěn injektáží, tak aby bylo možné napojit novou HI vanu na izolaci stěn (vnější 
stěny jsou suché, byly sanovány v roce 2012) 
3/ zhotovení suché podlahy s tepelnou izolací, na tuto podlahu se položí stávající zachovalé PVC 
Na zhotovení prací fáze 1/ byly poptány tři firmy, na fázi 2/ poptány dvě firmy a na injektáž fa ESOX se 
kterou máme dlouhodobě výborné zkušenosti jak z hlediska poradenství tak i při provádění sanačních 
prací. 
V průběhu bouracích prací bylo však zjištěno, že je objekt částečně podsklepený 
a v nepodsklepené části obou učeben pod oknem je navíc umístěn nefunkční topný kanál. 
Strop sklepa je třeba zachovat a využít jako podkladní beton konstrukce podlahy. Tvoří však značně 
nerovný podklad - vrch stropu je od budoucí podlahy v rozmezí 6 - 14 cm. Tato situace zcela mění 
původně uvažovanou skladbu podlahy a vylučuje uvažovanou suchou část podlahy, tzn. 
dřevěný rošt s tepelnou izolací, zaklopenou 2 vrstvami OSB desek. Současný návrh předpokládá 
srovnání podsklepené a nepodsklepené části betonovou mazaninou, položení hydroizolace, na to 
mezi separační vrstvu tepelnou izolaci v tloušťce dle možností, cementový potěr a jako krycí vrstvu 
původní pásy PVC. 
Předpokládané náklady za této nové situace nebylo možné zatím stanovit. Odborným odhadem budou 
náklady 300.000 - 500.000 Kč. 
Jedná se o havarijní situaci a zakázku není možné zadat obvyklým způsobem. 
OI doporučuje zadat zakázku podle čl. 8 odst. 2. Interní směrnice RM č. S1/2015/RM společnosti 
DOLP stavební společnost s.r.o., která operativně přistoupila k provádění bouracích prací. 
 
Fáze 2/ tj sanace vnitřních stěn injektáží zůstává v platnosti a bude provedena ve dnech 10. - 12. 7. 
2015 společností ESOX na základě objednávky, ve výši 59.638 Kč. 
 
Přílohy: A - schéma řešení 

B - ocenění ESOX sanace MŠ Jungmannova 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá uvést, že s dodavatelem bude uzavřena objednávka, ve které budou uvedeny 
všechny podstatné náležitosti uváděné ve smlouvách (záruka, popis technologie, termín, cena). 
S. Bartoš – náklady stavby se předpokládají ve výši 460.000 Kč, ale bylo by lépe, kdyby byla 
vyčleněna částka vyšší, nejsou zde zahrnuty další práce jako malování, apod. 
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Přijaté usnesení: 397/2015 - RM souhlasí s čerpáním investičního fondu Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace ve výši 500.000 Kč na 
veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava podlahy v hernách MŠ Jungmannova" 
a vzhledem k havarijní situaci RM souhlasí, aby Mateřská škola Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, postupovala při zadání této 
veřejné zakázky malého rozsahu podle čl. 8 odst. 2. Interní směrnice RM 
č. S2/2015/RM, kterým umožní zadat zakázku přímou výzvou jednomu dodavateli 
dle zápisu, a to s podmínkou předání díla nejpozději do 31. 8. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 
 
Místostarosta ukončil jednání RM v 9:05 hod. 
 
 
 
 
 
PaedDr. David Holman 
místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. L. Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 10. 7. 2015 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
 
1 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba, 

schválení zadávacího řízení 1. etapa 
 1A - zadávací dokumentace 
 1B - návrh smlouvy o dílo 
1/1 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba - 

1. Etapa, návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
2 MŠ Jungmannova - oprava podlah 
 2A - schéma řešení 
 2B - ocenění ESOX sanace MŠ Jungmannova 


