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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 35/2015 konané dne 12. 10. 2015 
 
Přítomni: 
PaedDr. David Holman – místostarosta 

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

 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Bc. Jan Vlček. 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Místostarosta zahájil zasedání RM v 17:08 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Úprava fasády ZUŠ Kuřim, výsledek VŘ 

2 Zápis z jednání komise stavební dne 30. 9. 2015 

3 Různé 

 
 

1. Úprava fasády ZUŠ Kuřim, výsledek VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Úprava fasády ZUŠ Kuřim 
Evidenční číslo zakázky: III-OI-2015-002 
Zajišťující odbor:  OI, Peřinová 
Zajištěno z rozpočtu města: 500 tis. Kč, ORG 1300 000 000 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. S1/2015/RM zadávaní veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem realizováno opakované zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Úprava fasády ZUŠ Kuřim“. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 15. 9. 2015 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Současně byli e-mailem obesláni 4 kvalifikovaní dodavatelé. 

Prostřednictvím výzvy byly získány nabídky 4 uchazečů. 
Na prvním jednání hodnoticí komise dne 29. 9. 2015 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. 
kontroly úplnosti nabídek. Po prostudování nabídkových soupisu prací proběhlo dne 5. 10. 2015 druhé 
jednání, na kterém byly nabídky hodnoceny. 
 
Do hodnocení nebyla zařazena nabídka č. 4, NEČAS PRÁCE VE VÝŠKÁCH s.r.o. - z důvodů 
nesplnění zadávacích podmínek. Uchazeč předložil nabídku v celkové hodnotě 267.190 Kč vč. DPH, 
v předloženém soupisu prací nebyl oceněn oddíl 5 Lešení, práce byly v nabídce oceněny výhradně 
pomocí horolezecké techniky. Zadavatel v zadávacích podmínkách požadoval ocenění předloženého 
soupisu prací, který obsahoval použití lešení (dodávku a montáž). Nabídka není porovnatelná 
s ostatními nabídkami, došlo by k porušení zásady rovného zacházení. 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka č. 2, Ing. Miloslav Vantuch, se sídlem Loučná 11a, 644 00 Brno, který předložil nabídku 
v celkové hodnotě 428.378,66 Kč vč. DPH. 
 



 
 

2 

Přílohy: A - zpráva 
B - smlouva o dílo 

 
 
Na jednání se dostavil v 17:10 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – vyřadit firmu p. Nečase, protože nabídl něco jiného, než bylo ve výzvě, opravdu musíme. 
S. Bartoš – p. Vantuch nabízí kvalitnější barvy. Ošetření fasády pouze z lana je nereálné. Pozná se to 
na výsledku. 
P. Ondrášek – společnost Profiflex nyní instaluje žaluzie. Počítá tato firma s tím, že to budou muset 
sundávat? 
S. Bartoš – pokud bychom zateplovali, potom by se žaluzie sundávaly, ale bude se jen natírat. Pan 
Vantuch se musí popřípadě domluvit se společností Profiflex. 
 
Přijaté usnesení: 573/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava 
fasády ZUŠ Kuřim“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s Ing. Miloslavem 
Vantuchem, se sídlem Loučná 11a, 644 00 Brno, IČ 44080255, který předložil 
nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 428.378,66 Kč vč. DPH. 

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

2. Zápis z jednání komise stavební dne 30. 9. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 30. 9. 2015 proběhlo jednání Komise stavební města Kuřimi. 
 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
0. Hlasování o programu 
1. Územní studie „Podlesí - F016“ 
2. Napojení pozemku parc. č. 2309/1 v k. ú. Kuřim 
3. Novostavba dvojdomu na ul. Dušínova parc. č. 4487/33, 4487/34, 4487/35 vše v k. ú. Kuřim 
4. Studie „Rekreační hala ledního hokeje“ 
5. Přístavba pergoly na ul. Jungmannova č. p. 1283/11 v Kuřimi 
 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 2 
S. Bartoš – jedná se o spodní část ul. Vojtova, žádají napojení RD na přípojky města. V minulosti prý 
bylo slíbeno napojení. Nyní se jedná o jeden RD, ale co když budou chtít napojit i ostatní? Pokud toto 
povolíme, potom vybudování opěrných zdí a chodníku bude stát nemalé finanční prostředky. Vedoucí 
OMP bude zjišťovat stav. Ve chvíli, že budou chtít připojení i ostatní, potom to nebudeme moci udělat. 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 3 
S. Bartoš – na ul. Dušínova chtějí umístit přístřešky na hranici pozemků. 
P. Ondrášek – doporučení komise je, že mají dodržet linii uliční, ale je z fotodokumentace jasné, že 
některé další domy nectí uliční linii a prakticky žádná linie není. Nesouhlasí proto se stavební komisí. 
Samotné umístění domu tak je v místě, kde bylo už dříve vydáno územní rozhodnutí. Posuzovat 
můžeme ale umístění toho přístřešku na hranici pozemku.  
S. Bartoš – schválit toto by bylo precedentem. 
P. Ondrášek – můžeme chtít, aby zkrátili přístřešek. 



 
 

3 

L. Ambrož – spíše odstranili. 
P. Ondrášek – nesouhlasí, mohou zkrátit na 1 nebo 2 metry od hranice pozemku. 
S. Bartoš – je jasné, že auta budou stát téměř na chodníku. Střecha příspěvku bude na hranici 
pozemku. Mají platné územní rozhodnutí a tam je stanoveno 5 metrů od hranice. 
P. Ondrášek – barák je na půdorysu platného územního rozhodnutí. Přístřešek může být zkrácený z 5 
na 3 metry. Navrhuje hlasovat o jiném usnesení a v tomto bodě schválit navržené umístění domu s 
podmínkou, aby byla dodržena dvoumetrová vzdálenost přístřešku od hranice pozemku. 
Bod č. 3 – se změnami: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 4 
D. Holman – nyní je plocha v ÚP vedena jako plocha „rekreace v krajině“. Přesto advokátní kancelář 
Fiala a Tejkal dala společnosti Štarha Engineering i arch. Kynčl, zpracovatel našeho nového ÚP, 
pozitivní vyjádření ke stavbě hokejové haly v oblasti Díly za Sv. Jánem. Jejich stanoviska nejsou 
významná z pohledu stavebního řízení. Rozhoduje stavební úřad. Konstatuje, že výše uvedená 
stanoviska považuje za velice sporná. 
S. Bartoš – je to o tom, že výklady se dají různě pochopit. 
D. Holman – proč by ale zastupitelstvo v lednu v tomto místě změnilo „plochy sportovního vybavení“ 
na „plochy rekreace v krajině“, když by i tam šlo postavit hokejovou halu? To nedává smysl. 
P. Ondrášek – komise doporučuje koncepčně řešit plochu G069 v souladu se všemi urbanistickými 
souvislostmi. 
D. Holman – o co žádali? 
S. Bartoš – vyjádřit se ke studii stavby. 
D. Holman – komise se vyjádřila, ale souhlas svým vyjádřením nijak nedoporučila, takže rada města 
teď nemá, co schvalovat. 
L. Ambrož – navrhuje tento bod nyní neprojednávat. 
P. Ondrášek – žádá dodržení územního plánu, který vymezuje stavby přípustné na tomto území. 
D. Holman – měli bychom umět říct, co tam chce město mít. Souhlasí se stavbou kluziště a nesouhlasí 
se stavbou hokejové haly. Ta patří do sportovního areálu. 
P. Ondrášek – vyjádření komise je nejasné. Žádá, aby komise stavební upřesnila své vyjádření, 
a navrhuje nad tímto bodem dále jednat. 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
ZDRŽELI SE: 3. 
 
Bod č. 5 
P. Ondrášek – upozorňuje, že komise již nebyla usnášeníschopná. 
S. Bartoš – myslí si, že zase nejsou dodrženy 2 m od hranice pozemku. 
D. Holman – o tomto bodě se nebude hlasovat, komise nebyla usnášeníschopná, proto komise 
nemohla vydat žádné relevantní stanovisko. 
 
Přijaté usnesení: 574/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 30. 9. 

2015 v bodě 1, schvaluje bod 2. V bodě č. 3 RM požaduje podle stavebního 
zákona dodržení 2 metrové vzdálenosti přístřešku pro parkování od hranice 
městského pozemku. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 
Místostarosta ukončil jednání v 18:20 hod. 
 
 
 
 
PaedDr. David Holman Mgr. Ladislav Ambrož 
místostarosta člen rady města 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
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V Kuřimi dne 12. 10. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Úprava fasády ZUŠ Kuřim, výsledek VŘ 
 1A - zpráva 
 1B - smlouva o dílo 
2 Zápis z jednání komise stavební dne 30. 9. 2015 
 2A - zápis komise stavební 


