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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 15/2017 konané dne 28. 4. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

města. 
 
 
 
Omluven: Bc. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 8:20 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Zahájení zadávacího řízení „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 

2 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – návrh členů a náhradníků hodnotící komise 

3 Pavigo s.r.o., Brno – výpověď nájemní smlouvy č. 75/2003 

4 Různé 

 
 
 
 

1. Zahájení zadávacího řízení „Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:   „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2017-003 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Jedná se o opakované zadávací řízení na výše uvedenou akci a to v režimu podlimitní veřejné 
zakázky. Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor Investiční, odpovědná osoba Ing. Havlová. 
Administraci veřejné zakázky provádí Fiala, Tejkal a partneři advokátní kancelář, s.r.o., tato firma 
sestavila zadávací dokumentaci, kterou OI, Ing. arch. Rak a TDI připomínkovali. OI doporučuje radě 
města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo. 
 
Přílohy: A - 00.0 Dokumentace zadávacího řízení 

B - 1.01 příloha č. 1 předloha krycího listu nabídky 
C - 1.02 příloha č. 2 návrh smlouvy 
D - 1.04 příloha č. 4 předloha čestného prohlášení o základní způsobilosti 
E - 1.05 příloha č. 5 předloha seznamu významných stavebních prací 
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F - 1.06 příloha č. 6 předloha seznamu členů realizačního týmu 
G - 1.07 příloha č. 7 předloha seznamu poddodavatelů 
H - 1.08 příloha č. 8 kopie územního rozhodnutí 
CH - 1.09 příloha č. 9 kopie stavebního povolení 
I - 1.10 příloha č. 10 kopie povolení odstranění staveb 
J - 1.11 příloha č. 11 energetický posudek 

 
Přijaté usnesení: 214/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, 
a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo. 

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

2. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – návrh členů 
a náhradníků hodnotící komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
V souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou Společenské a kulturní centrum v Kuřimi OI 
doporučuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci 
komise pro otevírání obálek s nabídkami, v následujícím složení. 
 
Návrh členů hodnotící komise: Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. Rostislav Hanák     2. Ing. Miluše Macková 
3. Stanislav Bartoš       3. Ing. Renata Havlová 
4. Ing. arch. Milan Rak (autor)    4. Ing. Martin Nosek (autor) 
5. Ing. Pavel Procházka (TDI)    5. Ing. Stanislav Mikeš (TDI) 

 
Přijaté usnesení: 215/2017 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“. 

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

3. Pavigo s.r.o., Brno – výpověď nájemní smlouvy č. 75/2003 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Společnost Pavigo s.r.o., se sídlem Popelova 553/49, 620 00 Brno, IČ 26236621 má s městem Kuřim 
uzavřenou nájemní smlouvu č. 75/2003 ze dne 29. 5. 2003, ve znění dodatků č. 1 - 4, jejímž 
předmětem je pronájem 2 m

2
 prostoru v objektu Městského úřadu v Kuřimi za účelem umístění dvou 

automatů na prodej nápojů. 
Vedení města navrhuje předmětnou nájemní smlouvu vypovědět dle čl. 5 odst. 2 písm. b) nájemní 
smlouvy č. 75/2003, ve znění dodatku č. 1 - 4, z důvodu umístění jiných automatů od společnosti 
Nuovo Caffe. 
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne následujícího po měsíci, kdy byla 
výpověď doručena druhé smluvní straně. 
 
Přijaté usnesení: 216/2017 - RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 75/2003 ze dne 29. 5. 

2003, ve znění dodatků č. 1 - 4, jejímž předmětem je pronájem 2 m
2
 prostoru 
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v objektu Městského úřadu v Kuřimi za účelem umístění dvou automatů na prodej 
nápojů, dle čl. 5 odst. 2 písm. b) nájemní smlouvy. Výpovědní lhůta činí tři měsíce. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 8:33 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 28. 4. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Zahájení zadávacího řízení „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
 00.0 Dokumentace zadávacího řízení 
 01.1 Příloha č. 1 - Předloha krycího listu nabídky 
 01.2 Příloha č. 2 - Návrh smlouvy 
 01.3 Příloha č. 3 - Projektová dokumentace a soupis prací 
 01.4 Příloha č. 4 - Předloha čestného prohlášení o základní způsobilosti 
 01.5 Příloha č. 5 - Předloha seznamu významných stavebních prací 
 01.6 Příloha č. 6 - Předloha seznamu členů realizačního týmu 
 01.7 Příloha č. 7 - Předloha seznamu poddodavatelů 
 01.8 Příloha č. 8 - Kopie územního rozhodnutí 
 01.9 Příloha č. 9 - Kopie stavebního povolení 
 01.10 Příloha č. 10 - Kopie povolení účelové komunikace včetně parkování 
 01.11 Příloha č. 11 - Kopie povolení retence povrchových vod 
 01.12 Příloha č. 12 - Kopie povolení odstranění staveb 
2 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
3 Pavigo s.r.o., Brno – výpověď nájemní smlouvy č. 75/2003 


