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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 33/2015 konané dne 1. 10. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Bc. Jan Vlček – členové rady města. 

 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 18:55 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 
schválení zadávacího řízení 2. etapa 

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

2 Poskytnutí dotace - zrušení usnesení RM 

3 Různé 

 
 
 

1. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
– novostavba, schválení zadávacího řízení 2. 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 - 2. etapa: novostavba“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2015-004 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
Akce byla rozdělena na etapy: 

- 1. etapa - bourací práce a rekonstrukce kanalizace - probíhá realizace; 
- 2. etapa - novostavba. 

 
Současný stav akce - 1. etapa: 

- zveřejnění výzvy    13. 7. 2015 
- podpis smlouvy - zhotovitel TREPART s.r.o. 2. 9. 2015 
- předání stavby     7. 9. 2015 
- doba realizace     50 dní 
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2. etapa - novostavba: 

Administraci VŘ 2. etapy provádí společnost KANSPO s.r.o. (Bc. Nikol Macháčková) tato společnost 
sestavila zadávací dokumentaci. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
veřejné zakázky, dále doporučuje schválit zadávací dokumentaci, návrh smlouvy o dílo a odůvodnění 
veřejné zakázky. Předpokládaná cena veřejné zakázky je 38,145 mil. Kč bez DPH (46.155.411 Kč vč. 
DPH). 
 
Přílohy: A - zadávací dokumentace 

B - návrh smlouvy 
C - odůvodnění VZ 

 
Přijaté usnesení: RM schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
novostavba - 2. etapa“, dále schvaluje odůvodnění veřejné zakázky, zadávací 
dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo. 

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

1/1. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit – novostavba - 2. Etapa: novostavba, 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 2. Etapa - novostavba OI doporučuje jmenovat komisi pro 
posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek 
s nabídkami, v následujícím složení. 
 
Návrh členů hodnotící komise: 

1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. Miluše Macková 
3. Stanislav Bartoš 
4. Ing. arch. Petr Němec 
5. Ing. Pavel Šudák 

 
Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 
2. Vladislav Zejda 
3. Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Ing. Viliam Šoltýs 
5. Ing. Pavel Landa 

 
Přijaté usnesení: RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit 

funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku s názvem 
„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba 
2. Etapa: novostavba“. 

Hlasováno: 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček)  Nepřítomen 1 (P. Ondrášek). 
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2. Poskytnutí dotace - zrušení usnesení RM 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Společnost Wellness Kuřim požádala o individuální dotaci z rozpočtu města Kuřimi na zajištění 
cvičebního programu "Move-it" pro žáky základních škol v Kuřimi. Tělovýchovný program měl 
v minulém roce velký úspěch a má podporu rodičů. 
V minulém roce byla poskytnuta částka ve výši 20.000 Kč. 
 
Rada města Kuřimi na svém jednání dne 23. 9. 2015 přijala usnesení ve znění: 
Přijaté usnesení: 552/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč 

na zajištění cvičebního programu Move-it pro žáky základních škol v Kuřimi se 
společností Wellness Kuřim, s.r.o., IČ 29213380, 664 34 Kuřim, Blanenská 1082. 

 
Dle doporučení vedoucí odboru finančního Ing. A. Varmužky a interní auditorky Ing. S. Ondráškové by 
ale bylo lépe, kdyby se spíše o požadovanou částku zvedl rozpočet přímo základní škole ZŠ Tyršova, 
která tohoto cvičebního programu bude využívat pro žáky II. stupně. 
 
Nyní je tedy předložen návrh na zrušení přijatého usnesení č. 552/2015. Poté by byl na zasedání 
Zastupitelstva města Kuřimi dne 20. 10. 2015 navýšen rozpočtovým opatřením příspěvek ve výši 
20.000 Kč základní škole Tyršova, Kuřim. 
 
Přílohy: A - žádost o dotaci vč. financování 
 
Diskuse: 
D. Holman – nechal by to tak, jak to bylo schváleno. 
D. Sukalovský – co kdyby vzniklo zapsané sdružení, které by takovéto případy řešilo? 
D. Holman – je to zbytečně složité. 
A. Zimmermannová – založit sdružení není složité. 
D. Holman – škola bude muset převzít odpovědnost za tuto činnost. Pokud usnesení zrušíme, potom 
se nebude nic dít, škola ani SRPŠ nic neudělá. 
D. Sukalovský – nyní stahuje materiál z jednání. Bude předloženo do další rady, pokud budeme mít 
jiné řešení. 
 
Návrh usnesení: RM ruší usnesení č. 552/2015 ze dne 23. 9. 2015 týkající se s uzavřením smlouvy 

na zajištění cvičebního programu Move-it. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 19:01 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
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V Kuřimi dne 1. 10. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
1 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 

schválení zadávacího řízení 2. etapa 
 1A - zadávací dokumentace 
 1B - návrh smlouvy 
 1C - odůvodnění VZ 
1/1 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba - 

2. Etapa: novostavba, návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
2 Poskytnutí dotace - zrušení usnesení RM 
 2A - žádost o dotaci vč. rozpočtu 


