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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 39/2015 konané dne 12. 11. 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 15:27 hodin, úvodem byli přítomni 3 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 Obnova stávajících místních komunikací a obrub komunikace II/385 

2/1 Obnova stávajících místních komunikací a obrub komunikace II/385 

3 Systém varování a vyrozumění obyvatel 

4 Sanace atikového zdiva na střeše ZUŠ Kuřim - org. „Drobné investice“ 

5 Různé 

 
 
 

1. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
– novostavba, schválení zadávacího řízení 2. etapa 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
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 
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- podpis smlouvy - zhotovitel TREPART s.r.o.   2. 9. 2015 
- předání stavby       7. 9. 2015 
- doba realizace     80 dní 
 
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 (003) 

B - návrh smlouvy o dílo 
C - odůvodnění VZ 

 
Přijaté usnesení: 619/2015 - 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: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

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: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
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. Vladislav Zejda 
3. Stanislav Bartoš 
4. Ing. arch. Petr Němec 
5. Ing. Pavel Šudák 

 
Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 
2. Ing. Miluše Macková 

3. Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Ing. Eduard Najt 
5. Mgr. Karina Kiesslingová 

 
Přijaté usnesení: 620/2015 - 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: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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2. Obnova stávajících místních komunikací a obrub komunikace 
II/385 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
V roce 2015 realizovala Správa a údržba silnic JMK p. o. opravu průtahu II/385. Součástí projektu byla 
jen částečná výměna silničních obrubníků. Město Kuřim bylo nuceno obnovit zbylé obruby. 
 
Důsledkem uzavření průtahu Kuřimí bylo také nutné dopravní opatření na místních komunikacích tak, 
aby byla zajištěna obslužnost území. Jednalo se o dopravní značení, semafory, opravu místní 
komunikace Luční, a také bude třeba opravit dlažbu místní komunikace Podhoří. Jihomoravský kraj 
jsme požádali o individuální dotaci na tyto výdaje, které bylo vyhověno. 
 
OI doporučuje radě města schválit přijetí dotace a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
Přijaté usnesení: 621/2015 - RM schvaluje přijetí individuální dotace z Jihomoravského kraje na 

projekt "Obnova stávajících místních komunikací a obrub komunikace II/385". 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2/1. Obnova stávajících místních komunikací a obrub komunikace 
II/385 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 622/2015 - RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. na 

projekt "Obnova stávajících místních komunikací a obrub komunikace II/385". 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

3. Systém varování a vyrozumění obyvatel 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Usnesením RM ze dne 23. 9. 2015 bylo schváleno vyčlenění 80.000 Kč z ORG 1 008 000 Projekty 
a studie na zpracování projektové dokumentace Systému varování a vyrozumění obyvatel a na 
zpracování žádosti o dotaci. 
 
Tyto dokumenty jsou již připravené, termín podání žádostí o dotaci do výzvy na "Budování a rozšíření 
varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové 
plány" je do 13. 11. 2015.  
 
OI doporučuje radě města schválit podání žádosti o dotaci. 
 
Přijaté usnesení: 623/2015 - RM schvaluje podání žádosti o dotaci SFŽP do výzvy na "Budování 

a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální 
úrovni, digitální povodňové plány" s projektem "Dovybudování sítě varovného, 
předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni včetně zpracování 
digitálního povodňového plánu pro město Kuřim." 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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4. Sanace atikového zdiva na střeše ZUŠ Kuřim - org. „Drobné 
investice“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Při realizaci investiční akce „Opravy objektu ZUŠ - chemická úprava fasády, stínící technika“ byla na 
střeše objektu ZUŠ zjištěna závada na atikovém zdivu. Riziku zatékání je třeba zamezit sanací 
atikového zdiva, které spočívá v instalaci krycí lišty, umytí tlakovou vodou, penetraci, natažení 
stavebního lepidla se síťovinou a nanesení nové silikonové omítky v celkových nákladech 33.031 Kč + 
DPH (tj. 39.968 Kč vč. DPH). Proto navrhuji realizovat tuto akci z prostředků org. Drobné investice 
ještě v letošním roce. 
 
Přijaté usnesení: 624/2015 - RM schvaluje sanaci atikového zdiva na střeše ZUŠ za cenu 39.968 

Kč vč. DPH z org. „Drobné investice“. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:38 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 12. 11. 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 o dílo 
 1C - odůvodnění VZ 
1/1 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba - 

2. etapa: novostavba“ - návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
2 Obnova stávajících místních komunikací a obrub komunikace II/385 
2/1 Obnova stávajících místních komunikací a obrub komunikace II/385 
3 Systém varování a vyrozumění obyvatel 
4 Sanace atikového zdiva na střeše ZUŠ Kuřim - org. „Drobné investice“ 


