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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 37/2015 konané dne 26. 10. 2015 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: PaedDr. David Holman 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 17:10 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Na jednání přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Program: 
 

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

2 Různé 

 
 
 

1. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
– novostavba, zrušení zadávacího řízení 2. etapa 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Zrušení 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 
Administrátor VŘ   společnost KANSPO s.r.o. (Bc. Nikol Macháčková) 
 
OI doporučuje radě města na základě návrhu administrátora VŘ zrušit zadávací řízení na výše 
uvedenou akci v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. e). 
K tomuto rozhodnutí vedou nejasnosti a nesoulad výkazů výměr s projektovou dokumentací, které se 
projevily množstvím dotazů od uchazečů, tzv. dodatečných informací. Z těchto důvodů již bylo nutné 
prodloužit lhůtu pro podání nabídek, celkově zatím byla prodloužena o 7 pracovních dnů. 
V souladu se zákonem je povinnost zadavatele poskytnout uchazečům kvalitní podklad pro 
zpracování cenové nabídky, což nebylo splněno.  
V případě pokračování zadávacího řízení se vystavujeme riziku podání dalších dodatečných 
informací, na základě kterých by musela být lhůta pro podání nabídek opět prodlužována. Také hrozí 
podání námitek od uchazečů proti zadávacím podmínkám např. z důvodu nejasnosti v zadávací 
dokumentaci a porušení transparentnosti. 
 
Dnes proběhla schůzka s Bc. Macháčkovou a projektantem, na které byl dohodnut následující postup: 

- doporučení zrušení zadávacího řízení, 
- oprava výkazu výměr, 



 

2 

- oprava zadávací dokumentace - termíny, smluvní podmínky, 
- schválení nového zadávacího řízení - předpoklad na jednání RM dne 4. 11. 2015. 

 
Diskuse: 
S. Bartoš – je špatný rozpočet, tento se dopracuje. 
J. Vlček – nepřijdeme o dotaci? 
S. Bartoš – máme odklad do konce roku 2016. 
P. Ondrášek – dělal se oponentní rozpočet? 
S. Bartoš – v tomto případě na to nebyl čas. 
L. Ambrož – kdo se hlásil o podklady? 
S. Bartoš – asi 15 společností. 
D. Sukalovský – pokud se vybírá společnost s nejnižší cenou, je to vždy problematické. Na zakázce 
Služba škole máme společnost z Prahy, která zaměstnává lidi ze Zlína. Už jednou se jim posunoval 
termín a teď žádají znovu. 
 
Přijaté usnesení: 589/2015 - RM schvaluje zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - novostavba - 2. etapa“, dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:25 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Mgr. Ladislav Ambrož 
starosta města radní 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 26. 10. 2015 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, zrušení 

zadávacího řízení 2. etapa 


