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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 13/2016 konané dne 17. 5. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – 

členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 21:00 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů 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, 2. etapa 
– novostavba, Dodatek č. 1 ke SoD 

2 Smlouva o umístění reklamní plochy – Sportovní klub Kuřim 

3 Postoupení práv a povinností ze smlouvy – Slévárna Kuřim, a.s. x PFM-SmartZone s.r.o. 

4 Dodatek č. 3 k SOD II/385 Kuřim průtah 

5 Kuřim - oprava komunikace v ul. Hybešova 

6 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba – interiér, 
výsledek zadávacího řízení 

7 Různé 

 
 
 

1. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
– novostavba, 2. etapa – novostavba, Dodatek č. 1 ke SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
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 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a méněpráce. 
 
Vícepráce 

- propojení stávající kanalizace - při provádění piloty na ose 12 v jižní části budovy a následně při 
zemních pracích bylo nalezeno stávající potrubí dešťového svodu D 110, které je nutno přeložit, 
aby nedocházelo ke kolizi se základovým pasem a pilotou - vícepráce 3.759,02 Kč vč. DPH. 
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- dopočet podkladních betonů - při přepočtu výměr podkladních betonů byl zjištěn nesoulad ve 
výkazu výměr oproti zadání PD - vícepráce 14.717,72 Kč vč. DPH. 

- přibetonování základové spáry stávající budovy - při provádění zemních prací bylo zjištěno, že 
základová spára štítové stěny stávající budovy se nenachází v uvažované hloubce a základ není 
zateplen polystyrénem. Z důvodu zajištění stávajícího základového pasu bylo provedeno 
rozšíření základu podél štítové stěny stávající budovy včetně podlití rohů budovy a zazdívky 
otvoru stávajícího kolektoru - vícepráce 23.613,21 Kč vč. DPH. 

- dopočet výztuže základových pasů - při provádění výztuže byl zjištěn nesoulad PD s tabulkou 
výztuže - vícepráce 5.823,73 Kč vč. DPH. 

- zlepšení podloží podkladní desky a zesílení podkladní desky - na základě posouzení geotechnika 
a potvrzení statickou zkouškou bylo potvrzeno nevyhovující podloží oproti předpokladu PD 
a požadavkům statika. Únosnost skladby je vyhovující, nevychází míra zhutnění původní zeminy 
- vícepráce 348.277,45 Kč vč. DPH. 

 
Méněpráce: 
V souvislosti s provedením prací na zlepšení podloží podkladní desky nebyl proveden násyp ze 
štěrkopísku. 
 
Celková výše víceprací 327.428,20 Kč bez DPH, tj. 396.188,12 Kč vč. DPH 

Celková výše méněprací  -35.408,20 Kč bez DPH, tj.  -42.843,92 Kč vč. DPH 

Celkem   292.020,00 Kč bez DPH, tj. 353.344,20 Kč vč. DPH 
 
Návrh nově sjednané ceny:    Cena ze SoD          Dod. č. 1 

Cena celkem bez DPH   29.685.307,00 Kč  29.977.327,00 Kč 

DPH       6.233.914,00 Kč    6.295.238,20 Kč 

Cena celkem vč. DPH:   35.919.221,00 Kč  36.272.565,20 Kč 
 
Zakázka je krytá rozpočtem ORG 1303 000 000  44 mil. Kč 
 
OI v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách organizoval 
zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) na tyto dodatečné stavební práce. 
Vzhledem k tomu, se jedná o dodatečné práce, které jsou nezbytné pro dokončení původně 
sjednaných stavebních prací, zakázka vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, nemohou být 
technicky odděleny od původní zakázky a celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne 30% ceny 
původní zakázky, byly splněny předpoklady pro zadání zakázky témuž zhotoviteli jako původní 
zakázka v jednacím řízení bez uveřejnění. 
OI doporučuje radě města souhlasit s odůvodněním nezbytnosti zadaných víceprací uvedeným ve 
Zprávě o posouzení a odůvodnění nezbytnosti zadání dodatečných stavebních prací a souhlasit 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B - zpráva 
 
Přijaté usnesení: 204/2016 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2015/D/0067 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - novostavba“ se 
společností PKS stavby a.s, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 46980059, který spočívá v přípočtu víceprací 396.188,12 Kč vč. DPH 
a odpočtu méněprací 42.843,92 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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2. Smlouva o umístění reklamní plochy – Sportovní klub Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Za Sportovní klub Kuřim podal pan Ing. Petr Ondrášek žádost o umístění 1 ks reklamní plochy na 
silničním zábradlí na nám. 1. května v Kuřimi v  rozsahu 1 pole. Reklamní plochu žádá umístit 
v termínu od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016. 
 
Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 je cena za kulturní, společenské a sportovní akce 
100 Kč/1 pole. Celková cena dle uvedené sazby činí 363 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
 
Z jednání se vzdálil v 21:05 P. Ondrášek. 
 
 
Přijaté usnesení: 205/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí na nám. 1. května v Kuřimi se Sportovním klubem Kuřim, sídlem 
U Stadionu 697, 664 34 Kuřim, IČ 44947712. Reklamní tabule v počtu 1 ks 
v rozsahu 1 pole bude umístěna od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016 za cenu 363 Kč. 

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

3. Postoupení práv a povinností ze smlouvy – Slévárna Kuřim, a.s. 
x PFM-SmartZone s.r.o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim jako povinný uzavřelo dne 11. 11. 2015 Smlouvu o právu provést stavbu č. 2015/B/0045 
se Slévárnou Kuřim, a.s. jako Oprávněným, jejímž předmětem bylo právo realizovat na pozemku parc. 
č. 3046/13 k. ú. Kuřim stavbu přemostění (dále jen „Stavba“), která je součástí stavební akce 
s názvem „Napojení pozemku p.č. 3048 na dopravní technickou infrastrukturu“. 
Pozemek parc. č. 3048 k. ú. Kuřim byl pozemkem ve vlastnictví Slévárny Kuřim, a.s., která 
deklarovala, že na pozemku budou vybudovány stavby pro výrobu a skladování a případně jako 
vedlejší záležitost stavby občanského vybavení. Právo stavby zřízené podle zák. č. 89/2012 Sb. bylo 
dne 6. 1. 2016 řádně zapsáno do katastru nemovitostí. 
 
V současné době však Slévárna Kuřim, a.s. požádala město Kuřim o souhlas s převodem práva 
stavby na společnost PFM - SmartZone s.r.o., IČ 04972643, se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno. 
Důvodem k tomuto kroku, je převod pozemku parc. č. 3048 k. ú. Kuřim o výměře 18.932 m

2
 na PFM - 

SmartZone s.r.o., číslo řízení V-8647/2016. Řízení o povolení vkladu práva bylo zahájeno dne 4. 5. 
2016. 
 
Současně firmy městu předložily návrh smlouvy o postoupení práv a povinností ze smluv, které město 
Kuřim uzavřelo se Slévárnou Kuřim, a.s. v souvislosti se stavbou „Napojení pozemku parc. č. 3048 na 
dopravní technickou infrastrukturu“ - vizte př. A. 
 
Jedná se o dvě smlouvy, které byly schváleny radou města a dvě smlouvy, které schválilo 
zastupitelstvo města. OMP doporučuje, aby zastupitelstvo vyjádřilo svůj souhlas s postoupením práv 
a povinností u smluv ve své kompetenci a rada taktéž. 
 
OI nemá námitek. 
 
Rada města schválila tyto smlouvy: 
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1. Smlouva o umístění a provedení stavby na pozemku a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. 2015/B/0044. Předmětem této smlouvy je oprávnění stavebníka provést 
stavbu „Napojení pozemku parc. č. 3048 v k. ú. Kuřim na dopravní a technickou infrastrukturu 
- umístění příjezdové komunikace“ a závazek uzavřít na stavbu příjezdové komunikace 
smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníka pozemku parc. č. 3048 v k. ú. 
Kuřim. Smlouvu schválila RM dne 23. 9. 2015 usn.č. 542/2015 - vizte př. B. 
 
542/2015 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o umístění stavby se společností Slévárna Kuřim, 
a.s., IČ 29291721, se sídlem Kuřim, Blanenská 157/93 ve věcí umístění stavby příjezdové 
komunikace na pozemcích p. č. 3046/2, 3046/3, 3046/4 a 3047 k. ú. Kuřim a uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene v rozsahu dle geometrického plánu ve prospěch 
společnosti Slévárna Kuřim, a.s., IČ 29291721, se sídlem Kuřim, Blanenská 157/93, jako 
oprávněného z věcného břemene k části pozemků p. č. 3046/2,3046/3,3046/4 a 3047 k. ú. 
Kuřim ve smyslu služebnosti spočívající v právu umístění stavby komunikace za účelem 
příjezdu a přístupu na pozemek p. č. 3048 k. ú. Kuřim. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Umístění stavby bude 
umožněno rovněž bezúplatně. 
 

2. Smlouva č. 2015/B/0043 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Předmětem 
smlouvy je závazek stavebníka, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající 
v právu umístění a zřízení dvou přípojek splaškové kanalizace v pozemcích města Kuřimi - 
vizte př. C. 
 
540/2015 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Slévárny Kuřim, a.s., se sídlem 
Blanenská 157/93, Kuřim, IČ 29291721, jako oprávněného z věcného břemene, spočívající 
v uložení a provozování dvou přípojek splaškové kanalizace DN 200 dle přílohy v pozemcích 
parc. č. 3046/4 3046/2, 3046/3 a 3047 vše v k. ú. Kuřim, které vlastní povinný z věcného 
břemene - město Kuřim. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu dle znaleckého 
posudku, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
Do doby zřízení věcného břemene bude uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného 
břemene. 

 
Přílohy: A - smlouva 

B - Smlouva o umístění stavby a budoucí smlouva o zřízení věcného řemene 
č. 2015B0044 

C - smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2015B0043 
 
 
Na jednání se vrátil v 21:06 hod. P. Ondrášek. 
 
 
Přijaté usnesení: 206/2016 - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o postoupení práv a povinností ze 

smlouvy č. 2015/B/0044 a 2015/B/0043 mezi Slévárnou Kuřim, a.s., se sídlem 
Blanenská 157/93, 664 34 Kuřim, IČ 29291721 a PFM - SmartZone s.r.o., se 
sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ 04972643, dle přílohy A. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

4. Dodatek č. 3 k SOD II/385 Kuřim průtah 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Do třetího dodatku ke smlouvě o dílo zařazujeme další dopravní značení, které nebylo součástí 
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rozpočtu akce a které jsme museli přizpůsobovat konkrétní dopravní situaci v celkové výši 
257.961 Kč. 
Dále úpravu odvodnění parkoviště u Mertů v celkové částce 26.649 Kč. 
Další navýšení ve výši 79.093 Kč souvisí s odstraněním zastávky autobusů u sokolovny 
a vyasfaltováním nájezdu k sokolovně a dále úprava nájezdu ke starému statku v návaznosti na již 
vybudovanou zastávku ze strany SÚS. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 k SOD 
 
Přijaté usnesení: 207/2016 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 smlouvy o dílo na veřejnou 

zakázku s názvem „II/385 Kuřim - průtah“ se společností H3 Inženýrské stavby 
spol. s r.o., se sídlem Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko na vícepráce ve výši 
362.996,24 Kč včetně DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5. Kuřim - oprava komunikace v ul. Hybešova 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční žádá o schválení odlišného postupu výběru zhotovitele v souladu se směrnicí 
S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje uzavření smlouvy na stavbu 
„Oprava komunikace v ulici Hybešova“ se společností AQUASYS, spol. s r.o., Jamská 2488/65, Žďár 
nad Sázavou, za celkovou cenu 404.050 Kč vč. DPH v rámci investiční akce „Komunikace - opravy“ 
(ORG 1 270 000 000). 
 
V souvislosti s realizací akce „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, evidenční číslo zakázky: VZ-OI-
2014-001, byl lokálně poničen úsek stávající místní komunikace pojezdem těžké techniky z právě 
probíhající stavby v ul. Hybešova po most přes drážní těleso. 
 
V rámci opravy komunikace budou provedeny tyto stavební práce: 

· Lokální -  odstranění stávajícího podloží cca 68,4 m
2
 v místě poničené komunikace 

položením štěrkodrtě o tl. 20 cm a asfaltobetonu o tl. 5 cm; 
· odstranění obrusné plochy stávající komunikace vzhledem k vyrovnání nivelety žulových 

kostek před mostem přes drážní těleso + bourání stávající poničené živice z žulových kostek 
na mostě; 

· srovnání vjezdu k rodinnému domu do nové nivelety terénu komunikace 6 m
2
; 

· Celoplošné - položení finální asfaltobetonové vrstvy o tl. 6 cm (úsek od nynější stavby v ul. 
Hybešova po most přes drážní těleso cca 746 m

2
). 

 
Zhotovitel se bude podílet na lokální opravě konstrukce komunikace do výše ½ dohodnuté ceny. 
Povrchovou úpravu provede město Kuřim v celé ploše na vlastní náklady. 
 

Oprava  Kč (bez DPH) Kč (DPH) Kč (vč. DPH) 
lokální oprava komunikace MK   51.095,5 10.730,0   61.825,60 
lokální oprava komunikace zhotovitel - 25.547,8 - 5.365,0 - 30.912,80 
celoplošná oprava komunikace MK 308.377,3 64.759,2 373.136,40 
celkem MK  333.925,0 70.124,2 404.049,20 

 
Částka na opravu komunikace ve výši 404.050 Kč vč. DPH bude čerpána z „Komunikace - opravy“ 
(ORG 1 270 000 000). 
 
Přílohy: A - situace 

B - rozpočet 
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Přijaté usnesení: 208/2016 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru zhotovitele a schvaluje 
uzavření smlouvy na stavbu „Oprava komunikace v ulici Hybešova“ se společností 
AQUASYS, spol. s r.o., Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou, za celkovou cenu 
437.877 Kč vč. DPH v rámci investiční akce „Komunikace - opravy“ (ORG 1 270 
000 000). 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

6. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
– novostavba – interiér, výsledek zadávacího řízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Ve spolupráci s administrátorem výběrového řízení společností KANSPO s.r.o. bylo zajišťujícím 
odborem na základě usnesení RM 168/2016 ze dne 20. 4. 2016 realizováno výběrové řízení na 
podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem 
„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba - interiér“. 
Zakázka byla rozdělena na tři části: 
• Dílčí část A - Truhlářské výrobky 
• Dílčí část B - Vybavení tělocvičny 
• Dílčí část C - Boulderingová stěna 
Základním hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Každá z dílčích částí byla hodnocena 
samostatně. Hodnoticí komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH 
a nabídky seřadila od nejnižší po nejvyšší. V rámci každé dílčí části zakázky zvítězila nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou. 
Zakázka je kryta z rozpočtu města ORG 1303 000 000 52.600.000 Kč. 
Výzva včetně zadávací dokumentace byla dne 21. 4. 2016 uveřejněna na elektronické úřední desce, 
dále bylo na každou dílčí část vyzváno 5 kvalifikovaných dodavatelů k podání nabídky. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky: 

- na dílčí část A od 5 uchazečů, 
- na dílčí část B od 2 uchazečů, 
- na dílčí část C od 3 uchazečů. 

Na základě prvního jednání: 
- hodnoticí komise jednomyslně rozhodla, že všichni uchazeči prokázali splnění kvalifikačních 

předpokladů a jejich nabídky mohou být dále posuzovány, 
- hodnoticí komise vyžaduje písemné vysvětlení nabídky a předložení čestného prohlášení od 

uchazečů: 
dílčí část A - uchazeč č. 8, 
dílčí část B - uchazeč č. 4, 
dílčí část C - uchazeč č. 1, 3, 4. 

- hodnoticí komise vyžaduje písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny od 
uchazečů: 
dílčí část A - uchazeč č. 2, 6, 7. 

 
Na druhém jednání komise posoudila zaslaná vysvětlení nabídek a odůvodnění mimořádně nízkých 
nabídkových cen. Všechna vysvětlení a odůvodnění byla komisí posouzena jako dostačující a nabídky 
všech vyzvaných uchazečů byly hodnoceny. Dále byl proveden výběr nejvýhodnější nabídky pro 
každou část veřejné zakázky. 
Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 
 
Výsledek hodnocení: 
Hodnoticí komise jednomyslně doporučuje radě města, aby uchazeči: 
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- ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., se sídlem Jamborova 25, 615 00 Brno, IČ 26943344, 
jehož nabídka splňuje všechny zadávací podmínky, a je nabídkou s nejnižší nabídkovou 
cenou, byla přidělena dílčí část A této veřejné zakázky za cenu 1.335.356 Kč vč. DPH, 

- SPORT CLUB s.r.o., se sídlem Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 26845431, jehož 
nabídka splňuje všechny zadávací podmínky, a je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, byla 
přidělena dílčí část B této veřejné zakázky za cenu 129.215,90 Kč vč. DPH, 

- Trisport Havel s.r.o., se sídlem Slovanská 31, 326 00 Plzeň, IČ 25217666, jehož nabídka 
splňuje všechny zadávací podmínky, a je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, byla 
přidělena dílčí část C této veřejné zakázky za cenu 84.373,30 Kč vč. DPH. 

 
Přílohy: A - zpráva 1. část 

A - zpráva 2. část 
 
Přijaté usnesení: 209/2016 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - novostavba - interiér“ a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., 
se sídlem Jamborova 25, 615 00 Brno, IČ 26943344, která předložila na dílčí část 
A této veřejné zakázky nejnižší cenovou nabídku 1.335.356 Kč vč. DPH, se 
společností SPORT CLUB s.r.o., se sídlem Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad 
Ostravicí, IČ 26845431, která předložila na dílčí část B této veřejné zakázky 
nejnižší cenovou nabídku 129.215,90 Kč vč. DPH a se společností Trisport Havel 
s.r.o., se sídlem Slovanská 31, 326 00 Plzeň, IČ 25217666, která předložila na dílčí 
část C této veřejné zakázky nejnižší cenovou nabídku 84.373,30 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7. VŘ ZŠ Tyršova - výměna osvětlení učeben 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Přílohy: A – výzva 
 
Diskuse: 
D. Holman – podklady dorazily od pana ředitele teprve dnes, ale letní prázdniny se blíží, kdy by 
výměnu světel bylo možné udělat, proto pružně připojuje do jednání. 
J. Vlček – nezdá se mu použití LED osvětlení ve třídách vhodné. Technologie se rozvíjí a rok od roku 
nabízí jiné možnosti a je to hodně peněz. Pokud je to letos největší investiční akce školy, mělo by být 
připraveno lépe. 
P. Ondrášek – jakým odborným názorem jsou podložena navržená hodnotící kritéria? 
S. Bartoš – odbor může škole pomoci, ale musí dostat čas a prostor, může doporučit odborníky, kteří 
s přípravou pomohou. 
D. Holman – přípravě výběrového řízení je potřeba věnovat náležitou pozornost. Každá třída má jiné 
požadavky na osvětlení. Termín dokončení bude v září 2016, což také není nejlepší řešení. Je ale 
možnost, že to stihnou o letních prázdninách předvrtat a v září by se pouze instalovalo. Doporučoval 
by výběrové řízení dostatečně připravit a realizovat v příštím roce. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku "ZŠ Kuřim Tyršova - výměna 

osvětlení učeben" dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 1 (L. Ambrož)  Proti: 2 (D. Sukalovský, D. Holman) 
Zdrželi se: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
Nebylo schváleno. 
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Starosta ukončil jednání RM v 21:25 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 17. 5. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa 

– novostavba, Dodatek č. 1 ke SoD 
 1A - dodatek č. 1 
 1B - zpráva 
2 Smlouva o umístění reklamní plochy – Sportovní klub Kuřim 
 2A - smlouva 
3 Postoupení práv a povinností ze smlouvy – Slévárna Kuřim, a.s. x PFM-SmartZone s.r.o. 
 3A - Smlouva o postoupení práv a povinností ze smlouvy 
 3B - Smlouva o umístění stavby a budoucí smlouva o zřízení věcného řemene č. 2015B0044 
 3C - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 2015B0043 
4 Dodatek č. 3 k SOD II/385 Kuřim průtah 
 4A - dodatek č. 3 k SOD 
5 Kuřim - oprava komunikace v ul. Hybešova 
 5A - situace 
 5B – rozpočet 
6 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba – 

interiér, výsledek zadávacího řízení 
 A – zpráva 1. část 
 A – zpráva 2. část 
7 VŘ ZŠ Tyršova - výměna osvětlení učeben 

7A – výzva 


