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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 32/2016 konané dne 6. 10. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Bc. Jan Vlček – členové rady města. 

 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček. 
 
 
Místostarosta zahájil zasedání RM v 17:13 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Mgr. Ing. Drago Sukalovský. 
 
 
Program: 
 

1 Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 9. 2016 

2 Dva rodinné domy na ul. Legionářská v Kuřimi 

3 Výběrové řízení Městská sportovní hala v Kuřimi - vyhodnocení 

4 Indikátory obrátek ke krytému plaveckému bazénu - vyčlenění z ORG Drobné investice 

5 Různé 

 
 
 

1. Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 9. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložen návrh k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 12. 9. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 4 – RM schvaluje realizaci místní úpravy v ul. U Stadionu na 30km/h: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí 
PRO: 3. 
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Bod č. 6 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 7 – RM nedoporučuje změnu ÚP: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 8 – souhlasí s rozhodnutím komise: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 9 – schvaluje: 
D. Holman – není problém z naší strany, ale musí být splněny příslušné normy. V místě samém je 
velký problém a náš souhlas asi nebude stačit. 
PRO: 3. 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:28 hod. D. Sukalovský – starosta. 
 
 
Bod č. 10 – o tomto bodu nebylo hlasováno. 
 
Bod č. 11 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Přijaté usnesení: 435/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 12. 9. 

2016 v bodech 3, 5, 6, schvaluje body 1, 2, 7, 8, 9, 11 dle zápisu v příloze. 
Schvaluje realizaci v bodě 4. 

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

3. Výběrové řízení Městská sportovní hala v Kuřimi - vyhodnocení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-002 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci, a to v režimu významné podlimitní veřejné 
zakázky. Odůvodnění významné veřejné zakázky bylo schváleno na jednání zastupitelstva dne 28. 6. 
2016 usnesením č. 1088/2016. Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor investiční, odpovědná 
osoba Ing. Havlová, administraci VŘ provádí společnost RTS, a.s. 
 
Zadávací řízení na výše uvedenou akci bylo zahájeno 29. 7. 2016, z důvodů dodatečných informací 
byla prodlužována lhůta pro podání nabídek s konečným termínem 20. 9. 2016. Dne 20. 9. 2016 
proběhlo první jednání a otevírání obálek s nabídkami. Nabídku podalo celkem 9 uchazečů. 
Dne 27. 9. 2016 proběhlo druhé jednání komise. Komise se na úvod seznámila s výsledky posouzení 
kvalifikace. Jeden z dodavatelů neprokázal stanoveným způsobem svoji kvalifikaci, proto mu byla 
podle § 59 odstavec 4 zákona o zadávání veřejných zakázek zaslána žádost o vyjasnění kvalifikace. 
Při posuzování nabídek v rozsahu soupisů prací a dodávek byly dvě firmy vyzvány k písemnému 
vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 výše uvedeného zákona. 
Nabídky uchazečů obsahovaly nabídkové ceny od 66.688 do 75.098 mil. Kč bez DPH. Žádná 
z nabídek neobsahuje mimořádně nízkou cenu. 
Dne 6. 10. 2016 proběhlo třetí jednání komise. Vyzvané firmy dodaly písemné vysvětlení či doplnění 
nabídky. 
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Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, 
IČ 25395602, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 66.688.342 Kč bez DPH. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 436/2016 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku s názvem „Městská sportovní hala 
v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností E.PROXIMA s.r.o., 
se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 66.688.342 Kč bez DPH. 

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

4. Indikátory obrátek ke krytému plaveckému bazénu - vyčlenění 
z ORG Drobné investice 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Wellness Kuřim a Plavecký klub jedná o pořízení obrátkových praporků, indikátorů obrátek 
u plaveckého bazénu. V rámci stavby Wellness Kuřim byly připraveny úchyty, ale indikátory nebyly 
součástí dodávky. Jde o běžné vybavení plaveckých bazénů, jehož smyslem je zvýšení bezpečnosti 
provozu. V Kuřimi tyto indikátory stále chybí, a to i přesto, že uchycení je zde připravené. Z pohledu 
Wellness Kuřim, s.r.o., nejde o investici komerčně přínosnou, ani o opravu. Jde ovšem o dokončení 
započatého záměru města. Pořízení do majetku Plaveckého klubu (např. s dotací města) nedává 
smysl, protože část tohoto zařízení (úchyty) je již v majetku města. Proto navrhuji pořízení z drobných 
investic. 
 
Celková hodnota zakázky je 20.000 Kč bez DPH a doporučujeme Radě města vyčlenění této částky 
z ORG 1 006 000 000 Drobné investice. 
 
Přijaté usnesení: 437/2016 - RM schvaluje vyčlenění částky 24.200 Kč včetně DPH z ORG 1 006 

000 000 Drobné investice na akci "Indikátory obrátek u plaveckého bazénu". 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

2. Dva rodinné domy na ul. Legionářská v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 14. 9. 2016 projednala komise stavební záměr stavby dvou rodinných domů na ul. Legionářská 
na pozemcích parc. č. 270/1 - 270/5 vše v k. ú. Kuřim s požadavkem doložení zákresu do fotografie 
z hlediska okolní zástavby, doplnění zákresu napojení na technickou infrastrukturu včetně dopravní 
obsluhy (i dopravy v klidu) každého jednotlivého objektu. Současně komise doporučila přizpůsobit 
výšku objektu převažující okolní zástavbě. 
Následně 21. 9. 2016 Radě města Kuřim tyto připomínky odsouhlasila. 
Dne 21. 9. 2016 zaslal zástupce investora Ing. Kazimír Horák doplňující informace, které v příloze 
předkládáme k projednání. 
 
Přílohy: A - žádost na Radu města Kuřim 

B - vyjádření stavebního úřadu - územní informace 
C - dopravní inspektorát ČR 
D - foto přístupu 
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E - foto okolní zástavby.JPG 
F - foto okolní zástavby.JPG 
G - foto přístupu 

 
 
Na jednání se dostavil p. Horák – zástupce investora. 
 
 
Diskuse: 
p. Horák – je navržena maximalistická varianta, ale může dojít k úpravám. Nicméně domy vyšší 
nebudou. Ke každému domu budou 2 zastřešená parkovací stání. K tomu jedno další nezastřešené. 
D. Holman – dodali jste výpočet parkovacích stání? 
p. Horák – ten jsme nedoložili. Nevíme, jaké jsou koeficienty. Myslí si, že by měly vyjít max. 3 stání na 
jeden rodinný dům. 
D. Holman – výjezd na ul. Legionářskou není šťastný. 
p. Horák – šířka odpovídá stavebnímu zákonu, což je 2,5 m. Skutečný stav je 2,8 m. 
 
Přijaté usnesení: 438/2016 - RM souhlasí se záměrem stavby 2 rodinných domů na ulici 

Legionářská na pozemcích parc. č. 270/1 - 270/5 vše v k. ú. Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:45 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 6. 10. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Zápis z jednání komise dopravy dne 12. 9. 2016 
 1A - zápis 
2 Dva rodinné domy na ul. Legionářská v Kuřimi 
 2A - žádost na Radu města Kuřim 
 2B - vyjádření stavebního úřadu územní informace 
 2C - dopravní inspektorát ČR 
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 2D - foto přístupu 
 2E - foto okolní zástavby 
 2F - foto okolní zástavby 
 2G - foto přístupu 
3 Výběrové řízení Městská sportovní hala v Kuřimi - vyhodnocení 
 3A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 3B - návrh smlouvy o dílo 
4 Indikátory obrátek ke krytému plaveckému bazénu - vyčlenění z ORG Drobné investice 


