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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 27/2016 konané dne 8. 9. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož- člen rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluveni: Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – členové rady města. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 13:05 hodin, přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční většina. RM 
je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Zahájení ZŘ „Kuřim, ul. Zahradní – rekonstrukce kanalizace“ 

2 Zahájení ZŘ „Kuřim, ul. Úvoz – rekonstrukce vodovodu“ 

3 Pověření Zahájení VŘ na TDI stavby „Městská sportovní hala v Kuřimi“  

 
 
 

1. Zahájení ZŘ „Kuřim, ul. Zahradní – rekonstrukce kanalizace“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:  IV-OI-2016-008 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby veřejné zakázky města Kuřimi. 
 
Stávající kanalizace v ul. Zahradní z roku 1950 je ve špatném stavebním stavu a vyžaduje 
rekonstrukci v úseku od ul. Legionářská po ul. Nádražní, DN 400 v délce 75m a DN 300 v délce 117m, 
a to včetně zálivů. Stávající kanalizace je částečně vedena v těsném souběhu s vodovodním řadem. 
Je nutné provést i přeložku vodovodu v délce cca 50m DN 125 a zvětšit průměr na 150. Ve veřejné 
části budou vyměněny domovní kanalizační přípojky. V rámci projektové dokumentace bude 
optimalizována trasa a spád kanalizace. Rekonstrukce bude koordinována s rekonstrukcí ostatních 
sítí. Celoplošná rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch v této ulici budou součástí jiného 
projektu. 
 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválit zahájení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace výše uvedené zakázky podle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi 
č. S2/2015/RM, o zakázkách města Kuřimi. Dále doporučuje radě města schválit znění výzvy k 
podání nabídky a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící komise. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman   1. Mgr. Alena Zimmermannová 
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2. Mgr. Ing. Drago Sukalovský   2. Stanislav Bartoš 
3. Ing. Pavel Cigánek    3. Ing. Libor Krejčík 
4. Mgr. Barbora Maršálková  4. Silvie Peřinová 
5. Mgr. Ladislav Ambrož  5. Ing. Miloš Kotek 
6. Mgr. Dagmar Montagová 
 
Vypracování projektové dokumentace na základě uzavřené smlouvy o dílo bude hrazeno z ORG 1 
332 000 000 „Projekční příprava - rekonstrukce kanalizace a vodovody“. 
 
Přijaté usnesení: 392/2016 – RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

projektové dokumentace „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu. 

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

2. Zahájení ZŘ „Kuřim, ul. Úvoz – rekonstrukce vodovodu“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2016-011 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby veřejné zakázky města Kuřimi. 
 
V ul. Úvoz bude provedena rekonstrukce vodovodního řadu DN 80 z roku 1963 v celé délce 288m, tj. 
od ul. Legionářská po ul. Luční. Profil vodovodního řadu bude v celé délce zvětšen na DN 150 LI. 
Trasa vodovodního řadu bude vedena ve stávající trase. V ul. Úvoz se nacházejí i pozemky ve 
vlastnictví soukromých osob. Součástí rekonstrukce vodovodu bude výměna všech vodovodních 
přípojek, a to vzhledem k jejich materiálu, stáří a technickému stavu. 
 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválit zahájení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace výše uvedené zakázky podle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi 
č. S2/2015/RM, o zakázkách města Kuřimi. Dále doporučuje radě města schválit znění výzvy k 
podání nabídky a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící komise. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman   1. Mgr. Alena Zimmermannová 
2. Mgr. Ing. Drago Sukalovský   2. Stanislav Bartoš 
3. Ing. Pavel Cigánek    3. Ing. Libor Krejčík 
4. Mgr. Barbora Maršálková  4. Silvie Peřinová 
5. Mgr. Ladislav Ambrož  5. Ing. Miloš Kotek 
6. Mgr. Dagmar Montagová    
 
Vypracování projektové dokumentace na základě uzavřené smlouvy o dílo bude hrazeno z ORG 1 
332 000 000 „Projekční příprava - rekonstrukce kanalizace a vodovody“. 
 
Přijaté usnesení: 393/2016 – RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

projektové dokumentace „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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3. Zahájení VŘ na TDI stavby „Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:   Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi 
Evidenční číslo v knize zakázek:   IV-OI-2016-007 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na službu na výkon 
technického dozoru investora (dále jen „TDI“) pro stavbu „Městská sportovní hala v Kuřimi“. 
 
Výkon TDI zahrnuje činnosti: 

A. činnosti při provádění stavby 
B. činnosti při řešení reklamací po dobu záruky díla, účast na kontrolních prohlídkách ze 

strany poskytovatele dotace případně další součinnost požadovaná investorem v době 
záruky díla 

 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky malého rozsahu na stavební práce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřim 
S2/2015/RM, o zakázkách města a dále doporučuje schválit znění výzvy, zadávací dokumentaci k 
podání nabídky a návrh členů hodnotící komise. 
 
Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. PaedDr. David Holman  1.  Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Rostislav Hanák   2.  Ing. Petr Ondrášek 
3. Ing. Dagmar Ševčíková  3.  Silvie Peřinová 
4. Ing. Renata Havlová   4.  Ing. Pavla Kubová 
5. Bartoš Stanislav   5.  Ing. Miluše Macková 
 
Přijaté usnesení: 394/2016 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala 
v Kuřimi“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Starosta ukončil jednání RM ve 13:20 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
V Kuřimi dne 8. 9. 2016 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
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Materiály: 
1 Zahájení ZŘ „Kuřim, ul. Zahradní – rekonstrukce kanalizace“ 
 1A - výzva  
 1B – návrh smlouvy 
2 Zahájení ZŘ „Kuřim, ul. Úvoz – rekonstrukce vodovodu“ 
 2A - výzva  
 2B – návrh smlouvy 
3 Zahájení VŘ na TDI stavby „Městská sportovní hala v Kuřimi“ 

3A - výzva  
 3B – návrh smlouvy 


