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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 28/2015 konané dne 25. 8. 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: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Místostarosta zahájil zasedání RM v 20:30 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 
Program: 
 

1 Stínící technika ZUŠ Kuřim, Dodatek č. 1 k SoD 

2 Wellness - Rekonstrukce posuvného dna školního bazénu - schválení zhotovitele 

3 Přidělení zakázky a uzavření SoD na akci „Oprava oken a dveří v sociálním zázemí 
letního koupaliště v Kuřimi“ 

 
 
 

1. Stínící technika ZUŠ Kuřim, Dodatek č. 1 k SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Zajišťujícím odborem bylo realizováno zadávací řízení na zakázku s názvem „Stínící technika - ZUŠ 
Kuřim“. 
Vítězný uchazeč: PROFIFLEX s.r.o., se sídlem Vojtova 1198/25, 664 34 Kuřim 
 nabídková cena  220.889,13 Kč vč. DPH 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
jsou vícepráce. 
Zhotovitel požadoval provedení sondy do nadpraží oken a fasády z důvodu prověření uchycení 
venkovních žaluzií a markýzy. Na základě provedené sondy byl zjištěn rozpor oproti PD. Vzniknou tak 
vícepráce, které budou spočívat v úpravě kotvení - vyřezávání otvoru do fasády, přídavného kotvení, 
delšího pronájmu lešení. 
Tyto vícepráce nejsou v kolizi s připravovanou akcí Úprava fasády ZUŠ. 
 
Dále zhotovitel s ohledem na zabezpečení výrobku doporučuje osazení čidla na ochranu markýzy 
před silným větrem. Markýza má velké rozměry 9 m x 11 m a pod markýzou se bude pohybovat velké 
množství osob, zejména dětí. 
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Rozpis položek: 

- Vícepráce - úprava kotvení       18.453 Kč 
- Čidlo - ochrana markýzy před silným větrem       4.277 Kč 

Celkem vícepráce        22.730 Kč vč. DPH 
 
Na zajištění financování akce byly RM dne 19. 8. 2015 Stínící technika - ZUŠ Kuřim vyčleněny 
finanční prostředky z ORGu „Drobné investice“ ve výši 275.000 Kč. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 1 k SoD 
 
Přijaté usnesení: 490/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2015/D/0038 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stínící technika - ZUŠ 
Kuřim“ se společností PROFIFLEX s.r.o., se sídlem Vojtova 1198/25, 664 34 
Kuřim, IČ 29363667, který spočívá v přípočtu víceprací. 

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

2. Wellness - Rekonstrukce posuvného dna školního bazénu - 
schválení zhotovitele 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Na investiční akce pro Wellness vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2015 částku 
2.974.000 Kč. Rekonstrukce posuvného dna řeší havarijní stav kovové konstrukce dna, jejíž nátěry se 
odlupují a ohrožují zejména dětské plavce. Nerezový materiál konstrukce tento stav definitivně 
odstraní a zajistí bezpečnost zákazníků. 
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 hodnoticí 
komise. 
Hodnoticí komise hodnotila nabídky podle základního hodnoticího kritéria nejnižší nabídková cena. 
Nejnižší nabídku předložila společnost BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., která splnila všechny 
požadavky zadavatele. 
OI doporučuje radě města přidělit zakázku společnosti BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., se sídlem 
Bystřice 1312, 739 95 Bystřice, IČ 25855247, v hodnotě 413.752,24 Kč vč. DPH, která se umístila 
na 1. místě. Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí nabídek uchazečů. 
 
Přílohy: A. - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - protokol o jednání hodnotící komise 
C - podepsaný návrh SOD 

 
Přijaté usnesení: 491/2015 - RM schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek a Protokolu o jednání hodnotící komise na zakázku 
„Wellness Kuřim - Rekonstrukce posuvného dna školního bazénu“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., se sídlem 
Bystřice 1312, 739 95 Bystřice, IČ 25855247, která předložila nejvýhodnější 
nabídku. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
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3. Přidělení zakázky a uzavření SoD na akci „Oprava oken a dveří 
v sociálním zázemí letního koupaliště v Kuřimi“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman, Ing. Jan Sojka) 
 
Předkládám RM Kuřim zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu: 
„Oprava oken a dveří v sociálním zázemí letního koupaliště v Kuřimi“, vč. návrhu na schválení 
uzavření Smlouvy o dílo se společností OKNOSTYL group s.r.o. 
Společnost OKNOSTYL group s.r.o. splnila všechna požadovaná kritéria, podala nejnižší nabídku 
a hodnotící komise doporučuje uzavřít s vybraným uchazečem Smlouvu o dílo. 
Akce byla schválena usnesením RM č. 14/2015 ze dne 13. 5. 2015. 
Financování projektu: 

- celkové výdaje projektu činí 321.850 Kč vč. DPH 
- schválená výše podpory Jihomoravským krajem činí 190.000 Kč (tj. 59%). 

Nositelem projektu je Wellness Kuřim s.r.o. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení nabídek 

B - protokol o otevírání obálek 
C - kontrola úplnosti nabídek 

 
Přijaté usnesení: 492/2015 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností OKNOSTYL 

group s.r.o. na realizaci projektu „Oprava oken a dveří v sociálním zázemí letního 
koupaliště v Kuřimi“ v celkové výši 321.850 Kč vč. DPH. 

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

4. Město Kuřim-ZŠ Kuřim-vybudování nových výukových kapacit-
novostavba, projektová dokumentace, Dodatek č. 1 k SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Dne 2. 6. 2015 byla podepsána smlouva o dílo č. 2015/D/0027 pro veřejnou zakázku „Město Kuřim - 
ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba“ se společností 7points, s.r.o., 
Tišnovská 305, 664 34 Kuřim na vyhotovení projektové dokumentace (dále jen dílo)pro novostavbu 
učebního pavilonu v areálu ZŠ Jungmannova. 
 
Tato smlouva stanovuje, že dílo je rozděleno na tři části, odevzdání každé části má stanovený termín 
a každá část díla je deset pracovních dnů před dnem odevzdání poskytnuta zadavateli ke kontrole. 
Dne 26. 8. 2015 má být zadavateli odevzdána poslední část díla - PD pro provádění stavby. Všechny 
předešlé části díla byly odevzdány řádně a v termínu. 
 
Ukázalo se, že termín potřebný pro kontrolu poslední části díla nebyl ve smlouvě dostatečně 
zohledněn. Souběh faktorů, kdy kontrolu projektové dokumentace provádí také externí pracovník, 
čerpání dlouhodobých dovolených a následné korekce řešení a zapracování připomínek ze strany 
zadavatele, které vyžádaly nutnost zásahu do projektu, a zejména do rozpočtu stavby způsobil, že dílo 
nemůže být odevzdáno včas. 
 
Společnost 7points dne 25. 8. 2015 požádala o prodloužení termínu odevzdání díla nejpozději do 
18. 9. 2015. OI doporučuje Radě města schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je 
změna termínu plnění díla. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 1 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – dokumentace byla odevzdána v termínu, ale pečlivě se kontroluje výkaz výměr a to 
znamená delší čas na tuto kontrolu. Navrhujeme prodloužení termínu do 18. 9. 2015. 
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Přijaté usnesení: 493/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2015/D/0027 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - novostavba“ se společností 7points s.r.o., 
se sídlem Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793, který spočívá ve změně 
termínu dokončení díla. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 
 
Místostarosta ukončil jednání v 20:49 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. David Holman Mgr. Ladislav Ambrož 
místostarosta radní města Kuřimi 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 25. 8. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
1 Stínící technika ZUŠ Kuřim, Dodatek č. 1 k SoD 
 1A - dodatek č. 1 k SoD 
2 Wellness - Rekonstrukce posuvného dna školního bazénu - schválení zhotovitele 
 2A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 2B - protokol o jednání hodnotící komise 
 2C - podepsaný návrh SOD 
3 Přidělení zakázky a uzavření SoD na akci „Oprava oken a dveří v sociálním zázemí 

letního koupaliště v Kuřimi“ 
 3A - zpráva o posouzení nabídek 
 3B - protokol o otevírání obálek 
 3C - kontrola úplnosti nabídek 
4  Město Kuřim-ZŠ Kuřim-vybudování nových výukových kapacit-novostavba, projektová 

dokumentace, Dodatek č. 1 k SoD 
 4A – dodatek č. 1 


