
 
 

 

1 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 21/2016 konané dne 2. 8. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek – členové rady 

města. 
 
 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
 
 
Omluven: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 13:00 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
 
Program: 
 

1 Zápis komise stavební - bod č. 6 - Mobilní přístřešek pro koně na pozemku parc. č. 
2918/26 v k. ú. Kuřim  

2 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  

3 Wellness Kuřim - Rekonstrukce centrálních sprch - zadání VŘ 

4 Různé 

 
 
 
 

1. Zápis komise stavební - bod č. 6 - Mobilní přístřešek pro koně na 
pozemku parc. č. 2918/26 v k. ú. Kuřim  
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 1. 8. 2016 proběhlo jednání komise stavební. Na programu bylo projednání žádostí na akci 
Mobilní přístřešek pro koně, sedlárnu a zpevněnou plochu na pozemku parc. č. 2918/26 v k. ú. Kuřim 
pod bodem 6: 
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6. Mobilní přístřešek pro koně, sedlárna a zpevněná plochy přístupu na pozemek parc. 
č. 2918/26 v k. ú. Kuřim 
Návrh usnesení:  
a) Komise stavební opakovaně projednala žádost p. Ivety Stráské o mobilní přístřešek, 

sedlárnu a zpevněnou plochu na pozemku parc. č. 2918/26 v k. ú. Kuřim. Konstatujeme, 
že nejde o mobilní přístřešek, nicméně využití pozemku je v souladu s příslušným 
regulativem platného ÚP Kuřim. Komise stavební nedoporučuje RM dát souhlas 
s umístěním přístřešku pro koně, sedlárny a zpevněné plochy, nejde o stavbu pro 
zemědělské využití dle § 18 odst. 5 Stavebního zákona. 

Pro: 6, zdržel se 1 
Usnesení bylo přijato. 
b) Komise stavební doporučuje Radě města iniciovat změnu územního plánu tak, aby 

příslušný regulativ neumožňoval žádné nové stavby v nezastavěném území, tj. pro 
všechny plochy definované ÚP Kuřim pod bodem 8.13 Plochy smíšené nezastavěného 
území a aby byla vyloučena i realizace staveb podle § 18 odst. 5 Stavebního zákona. 

Pro: 7 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

 
Diskuse: 
Rada města konstatuje, že záměr je v souladu s ÚP i s § 18 odst. 5 stavebního zákona – pokud to 
územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Což není náš případ. Vše je v souladu s ÚP i se 
zákonem. Komise sama konstatovala soulad s ÚP. 
S bodem b) RM nesouhlasí z toho důvodu, že se jedná o katastr celého města, bez stanovení 
konkrétní lokality. 
 
Přijaté usnesení: 358/2016 - RM souhlasí s umístěním mobilního přístřešku pro koně dle bodu 

č. 6 a) za podmínky souladu s územním plánem. RM bere na vědomí bod 6 b) 
z jednání komise stavební konané dne 1. 8. 2016. 

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

2. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
Evidenční číslo zakázky: IV - OI - 2016 - 005  
Zadavatel: Město Kuřim 
Zajištující odbor (ZO): Odbor investičního (OI) 
Vedoucí ZO: S. Bartoš 
Pověřený pracovník ZO: Ing. Pavla Kubová 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace s názvem „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu“. 
 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města z ORG 1 332 000 000 „Projekční příprava, 
rekonstrukce kanalizace a vodovody“. 
Výzva byla doručena uchazečům elektronickou poštou 21. 7. a 22. 7. 2016 s možností předložení 
nabídky v případě zájmu do 10 dní od obdržení výzvy k podání nabídky. Osloveno bylo 8 společností, 
cenovou nabídku podalo 7 společností. 
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Seznam přijatých nabídek viz příloha č. 1: 
 
Posouzení nabídek: 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky od 7 uchazečů. Základním hodnotícím 
kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší cenová nabídka. 
 
Na jednání uskutečněném 2. 8. 2016 v 9:00 hodnoticí komise posuzovala nabídky z hlediska splnění 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, provedla kontrolu úplnosti nabídek 
a došla k závěru, že nabídka spol. PROVO spol. s.r.o, se sídlem Hudcova 76, 612 00 Brno, 
IČ:44012900 splnila požadavky výzvy.  
 
Zajišťujícím odborem a výběrovou komisí je Radě města Kuřimi doporučena jako nejvhodnější 
nabídka společnosti PROVO spol. s r.o, se sídlem Hudcova 76, 612 00 Brno, IČ 44012900, v hodnotě 
1.692.000 Kč bez DPH, tj. 2.047.320 Kč vč. DPH, která se umístila na 1. místě dle zprávy 
o posouzení a hodnocení nabídek - viz příloha č. 3. 
 
Přílohy: A- seznam přijatých nabídek 

B - protokol o otevírání obálek 
C - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

 
Přijaté usnesení: 359/2016 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Legionářská I - 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (vypracování projektové dokumentace) 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností PROVO spol. s r.o., se 
sídlem Hudcova 76, 612 00 Brno, IČ 44012900, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě v hodnotě 1.692.000 Kč bez DPH, tj. 2.047.320 Kč vč. 
DPH. 

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

3. Wellness Kuřim - Rekonstrukce centrálních sprch - zadání VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Z důvodu havarijního stavu tlačítkových sprch je nutné tyto vyměnit za sprchové panely. 
Přes stávající tlačítkové sprchy protéká voda ve zdi do 1. PP a podmáčí sádrokartonové stropy. 
Stávající sprchy je nutné nahradit nástěnnými sprchovými panely se samouzavírací funkcí, do kterých 
je voda přivedena shora. Uvnitř panelu je voda rozvedena nerezovými hadicemi do tlačného ventilu 
a z ventilu do integrované sprchové hlavice. Povrch panelu je z eloxovaného hliníku. 
Montáží těchto panelů zabráníme protékání vody do fitness a ničení sádrokartonových stropů. Tlačítka 
měníme několikrát ročně a jejich údržba je značně neekonomická. 
Stávající tlačítka budou vyšroubována a otvor, který po nich vznikne, bude zaslepen. Vyhneme se tím 
bourání obkladů a dalším větším zásahům. 
 
OI doporučuje radě města souhlasit se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 
zakázky Wellness Kuřim - Rekonstrukce centrálních sprch a schválit výzvu k podání nabídky, 
návrh SOD a návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky 

B - návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
C - výřez půdorysu 1. NP 

 
Přijaté usnesení: 360/2016 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky Wellness Kuřim - Rekonstrukce centrálních sprch, schvaluje výzvu 
k podání nabídky, návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise. 
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RM souhlasí s odlišným postupem dle odst. 8 směrnice o zadávání veřejných 
zakázek ve věci zkrácení termínu pro podání nabídek na 10 dnů. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 13:25 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 2. 8. 2016 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Zápis komise stavební - bod č. 6 - Mobilní přístřešek pro koně na pozemku parc. č. 

2918/26 v k. ú. Kuřim  
2 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
 2A - seznam přijatých nabídek 
 2B - protokol o otevírání obálek 
 2C - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
3 Wellness Kuřim - Rekonstrukce centrálních sprch - zadání VŘ 
 3A - výzva - Wellness rekonstrukce centrálních sprch 
 3B - návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
 3C - výřez půdorysu 1.NP 


