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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 4/2017 konané dne 26. 1. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož – člen rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 9:12 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Výběrové řízení - Dodávka počítačových sestav III-KÚ-2016-001 

2 Smlouva o provozování kanalizace ve sportovním areálu 

3 Různé 

 
 
 

1. Výběrové řízení - Dodávka počítačových sestav III-KÚ-2016-001 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. S2/2015/RM o zadávaní veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem KÚ realizováno zadávací řízení na Dodávku počítačových sestav 
pro město Kuřim s ev. č. III-KÚ-2016-001. Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 
500 tis. Kč z ORG 9062000000. Výzva k podání nabídky byla dne 16. 12. 2016 vyvěšena na úřední 
desce a zveřejněna na webových stránkách města. Současně bylo přímou výzvou obesláno 
6 kvalifikovaných dodavatelů. V průběhu zadávacího řízení byly zpracovány a rozeslány 3 dodatečné 
informace a zodpovězeny všechny doplňující otázky uchazečů. Nakonec bylo podáno celkem 
11 nabídek. Nabídky prošly kontrolou při otevírání obálek (příloha A). Žádná z nabídek nebyla 
vyřazena. U 7 nabídek bylo komisí rozhodnuto o možnosti doplnění technických parametrů 
uchazečem. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je podrobně popsán v přiložené zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek (příloha B a příloha C). Návrh kupní smlouvy je uveden jako 
(příloha D). 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnoticí komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti DILERIS, a.s., IČ 26828677, Novoveská 
1262/95, PSČ 709 00 Ostrava - Mariánské Hory v celkové hodnotě 394.849,62 Kč včetně DPH. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení nabídek 
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C - pomocná tabulka hodnocení 
D - návrh kupní smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 46/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka počítačových sestav pro 
město Kuřim ev. č. III-KÚ-2016-001“ a souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy se 
společností DILERIS, a.s., se sídlem Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava - 
Mariánské Hory, IČ 26828677, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 394.849,62 Kč včetně DPH. 

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

2. Smlouva o provozování kanalizace ve sportovním areálu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Wellness Kuřim bude má záměr, na základě platného živnostenského oprávnění, provozovat část 
rekolaudované kanalizace a retenční nádrž v majetku města. Wellness Kuřim chce dosáhnout značné 
úspory na stočném a možnost vypouštět část bazénových vod přes RN do Kuřimky. 
Smlouva mezi městem a Wellness Kuřim o provozování této části kanalizace a RN bude sloužit jako 
jeden z podkladů v probíhajícím schvalovacím procesu (Povodí Moravy, JMK a Vodoprávní úřad 
města Kuřim). 
 
Přílohy: A - smlouva o provozování kanalizace WK 
 
Diskuse: 
L. Ambrož – ve smlouvě žádá uvést správné datum konání rady města. 
 
Přijaté usnesení: 47/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o provozování kanalizace mezi městem 

Kuřim a společností Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, 664 34 
Kuřim, IČ 29213380. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 9:30 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
V Kuřimi dne 26. 1. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Výběrové řízení - Dodávka počítačových sestav III-KÚ-2016-001 
 1A - protokol o otevírání obálek 
 1B - zpráva o posouzení nabídek 
 1C - pomocná tabulka hodnocení 
 1D - návrh kupní smlouvy 
2 Smlouva o provozování kanalizace ve sportovním areálu 
 2A - smlouva o provozování kanalizace WK 


