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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 31/2015 konané dne 11. 9. 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 09:30 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Úprava fasády ZUŠ Kuřim 

2 Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

3 Návrh dodatku č. 17 k mandátní smlouvě 

4 Různé 

 
 

1. Úprava fasády ZUŠ Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Úprava fasády ZUŠ Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2015-002 
Zajišťující odbor (ZO):   OI, Peřinová 
ORG 1300 000 000:   500 tis. Kč 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM, o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh 
členů hodnotící komise. 
 
Součástí předmětu zakázky je: 

- lokální opravy poničené fasády, osazení nových mřížek do větracích otvorů; 
- mechanické očištění fasády, aplikace fungicidního přípravku, umytí tlakovou vodou; 
- penetrace a nátěr fasádní silikátovou barvou odolnou plísním a řasám ve stávajícím barevném 

řešení. 
 
Návrh členů hodnotící komise: Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. PaedDr. David Holman  Mgr. Ing. Drago Sukalovský 



 
 

 

2 

2. Pavlina Zámečníková, DiS.  Mgr. Hana Němcová 
3. Stanislav Bartoš   Ing. Dagmar Ševčíková 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 530/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné 

zakázky malého rozsahu „Úprava fasády ZUŠ Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy 
k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle 
návrhu. 

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

2. Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, Dodatek č. 3 ke Smlouvě 
o dílo 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
V souvislosti s realizací akce „Sanace spodní stavby MŠ Zborovská“ žádá OI o schválení uzavření 
dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené 
v původní zadávací dokumentaci. 
Jedná se o tyto práce: 

- navýšení poplatku za uložení zeminy na skládku s příměsí stavební suti, 
- příplatek za bourání železobetonu, 
- zvětšení výměr geotextílie, 
- demontáž a montáž branek, 
- parkové úpravy v blízkosti výkopů, 
- zazdění skrytých kapes - tavern, základového zdiva, 
- úpravy vnitřních a vnějších parapetů, 
- zřízení spadišťové šachty a odvodnění malé terasy u kotelny, 

položení vodorovné izolace pod drenážemi, 
- osekání základů z kamene a betonu - vytvoření roviny pro zateplení, 
- odpočet neprovedené povrchové úpravy soklu, 
- zmenšení rozsahu ochran. izolace nopovou folií. 

 
Návrh nově sjednané ceny: 
 
   Cena dle SoD vč. Dod. č. 1  Dodatek č. 3  Nová cena 
 
Cena bez DPH  2.575.895 Kč    153.787,60 Kč  2.729.682,60 Kč 
DPH 21 %     540.938 Kč      32.295,40 Kč     573.233,40 Kč 
Cena vč. DPH  3.116.833 Kč    186.083,00 Kč  3.302.916,00 Kč 
  
Na zajištění financování akce bylo ZM dne 25. 8. 2015 schváleno rozpočtové opatření, 
ORG 1302 000 000 - 3 550 000 Kč. 
 
Příloha: A - dodatek č. 3 
 
Přijaté usnesení:  531/2015 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo „Sanace spodní 

stavby MŠ Zborovská“ se společností DOLP stavební společnost s.r.o., se sídlem 
Bednářova 30a, okres Brno-město, 619 00, IČ 49453190, který spočívá přípočtu 
víceprací za cenu 186.083 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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3. Návrh dodatku č. 17 k mandátní smlouvě 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi k odsouhlasení návrh Dodatku č. 17 k mandátní smlouvě pro „Výkon 
inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury 
v majetku města Kuřimi“, uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, 
a. s., dne 24. 4. 2002. 
Výše uvedeným dodatkem se mění některé body k Mandátní smlouvě. Přehled skutečně 
vynaložených finančních nákladů pro rok 2015 dle stavu a znalostí ve srovnání s náklady plánovanými 
v příloze „Roční plán investic - seznam svěřených staveb pro rok 2015“ a příloha č. 1 „Roční plán 
investic - seznam svěřených staveb“ pro rok 2016 k mandátní smlouvě bude předmětem Dodatku 
č. 18. 
 
Přijaté usnesení: 532/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 17 k mandátní smlouvě pro 

„Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do 
vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřimi“, mezi městem Kuřim 
a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 
Brno, IČ 46347275, spočívající ve změně bodů jednotlivých ustanovení Mandátní 
smlouvy. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 11. 9. 2015 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
 
Materiály: 
 
1 Úprava fasády ZUŠ Kuřim 

1A – výzva 
1B – návrh SoD 

2 Sanace spodní stavby MŠ Zborovská, Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
 2A – dodatek č. 3 
3 Návrh dodatku č. 17 k mandátní smlouvě „Výkon inženýrská činnosti …BVaK, a.s.“ 
 3A – návrh dodatku 


