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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 26/2017 konané dne 1. 8. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, 

MSc. – členové rady města. 
 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 19:15 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
Na jednání přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 
Program: 
 

1 MŠ Kuřim – herní prvky - zrušení VŘ 

1/1 MŠ Kuřim – herní prvky - nové zahájení VŘ 

1/2 MŠ Kuřim – herní prvky – návrh členů a náhradníků hodnoticí komise 

2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních 
služeb č. 042870/17/OSV 

3 Oznámení o uplatňování práv osoby zúčastněné na řízení 

4 Výběrové řízení Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - vyhodnocení 

5 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 

6 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 

7 Různé 

 
 
 

1. MŠ Kuřim – herní prvky - zrušení VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová, Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky:  „MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahradu MŠ Jugmannova“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 2/2017 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahradu MŠ Jugmannova“. 
Předmětem díla je dodávka i montáž herních prvků pro školní zahradu MŠ Kuřim Jungmannova 885 
parc. č. 1822/2, 1823, 1824/1, 1825/1, 1825/2, k. ú. Kuřim, pro věkovou skupinu 3-6 let. 



 
 

 

2 

 
Výzva k podání nabídky byla odeslána 6 potencionálním dodavatelům a uveřejněna na profilu 
zadavatele. 
V určeném termínu pro podání nabídky ke dni 28. 7. 2017 byly podány dvě nabídky. 
 
Hodnotící komise doporučuje Radě města Kuřimi zrušení výběrového řízení z důvodu výrazného 
překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, která činila 1.500.000 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 396/2017 - RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahradu MŠ Jugmannova“. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

1/1. MŠ Kuřim – herní prvky - nové zahájení VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová, Ing. Olga Hanáková) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahradu MŠ 

Jungmannova“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 3/2017 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku i montáž 
herních prvků pro školní zahradu MŠ Kuřim Jungmannova 885 parc. č. 1822/2, 1823, 1824/1, 1825/1, 
1825/2, k. ú. Kuřim, pro věkovou skupinu 3-6 let. 

 
Zahájení akce se předpokládá v 1. 3. 2018. 

Předpokládané dokončení a předání díla do 15. 4. 2018. 

 
Předpokládaná hodnota zakázky 1.500.000 Kč vč. DPH. 
Dílčí hodnotící kritéria: 

 Nabídková cena      65% 

 Estetická úroveň a kvalita návrhu provedení 30% 

 Cena za provozní kontrolu     5% 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
investiční akce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky MŠ hřiště 

B - návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 397/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky na stavební práce „MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahradu MŠ 
Jungmannova“ a dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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1/2. MŠ Kuřim – herní prvky – návrh členů a náhradníků hodnoticí 
komise 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová, Ing. Olga Hanáková) 
 
V souvislosti s veřejnou zakázkou MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahradu MŠ Jungmannova 
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 hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman  1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 
2. Alena Matějíčková   2. Mgr. Ladislav Ambrož  
3. Mgr. Lenka Slámová 3. Mgr. Petra Vysloužilová 
4. Ing. Olga Hanáková 4. Ing. Renata Havlová 
5. Ing. Ing. Rostislav Hanák  5. Ing. Miluše Macková 
 
Přijaté usnesení: 398/2017 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
s názvem „MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahradu MŠ Jungmannova“. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na 
poskytování sociálních služeb č. 042870/17/OSV 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb pro rok 2017. Jedná se 
o dofinancování pečovatelské služby. Dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského 
kraje v souladu s ustanovením § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 
na 6. zasedání konaném dne 22. 6. 2017 usnesením č. 536/16/Z6. 
Příjemcem finanční podpory je Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. Účelová 
finanční podpora je určena na druh služby - Pečovatelská služba, s názvem Pečovatelská služba, dům 
s pečovatelskou službou, ID 6989675 ve výši 97.700 Kč. 
Finanční podpora bude vyplacena na účet zřizovatele tj. Města Kuřim. Zřizovatel poskytne tuto 
finanční podporu příjemci dotace tj. Centrum sociálních služeb Kuřim. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 399/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí finanční 

podpory na poskytování sociálních služeb 042870/17/OSV pro Centrum sociálních 
služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim na poskytování pečovatelské služby pro rok 
2017 ve výši 97.700 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

3. Oznámení o uplatňování práv osoby zúčastněné na řízení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
V měsíci červnu byla ke Krajskému soudu v Brně podána žaloba na Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje ze dne 5. 10. 2016. Žalobci se v ní domáhají zrušení ZÚR JMK jako celku. 
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Protože by případné zrušení celých ZÚR JMK nebo jejich části mohlo způsobit městu významný 
negativní zásah do práva na jeho samosprávu, včetně možností zajistit udržitelný rozvoj města, 
navrhuji, abychom podle § 34 soudního řádu správního uplatnili práva osoby zúčastněné na řízení. To 
nám mj. umožní vyjádřit se k předmětné žalobě a tím v soudním řízení hájit svoje zájmy. 
Z pozice vedlejšího účastníka řízení nám neplynou žádné další povinnosti či rizika finančního plnění 
vůči žalobcům. 
Text podání ke Krajskému soudu v Brně je v příloze č. 1. 
 
Přílohy: A - přistoupení osoby zúčastněné na řízení - Kuřim 
 
Přijaté usnesení: 400/2017 - RM schvaluje připojení se města Kuřimi k řízení vedenému Krajským 

soudem v Brně pod sp. zn. 65 A 3/2017 o návrhu na zrušení opatření obecné 
povahy - Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ze dne 5. 10. 2016. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

4. Výběrové řízení Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - 
vyhodnocení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
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. 
Zahájení zadávacího řízení této zakázky Rada města schválila dne 28. 4. 2017 usnesením 
č.214/2017, z důvodů vysvětlování zadávací dokumentace byla prodlužována lhůta pro podání 
nabídek s konečným termínem 10. 7. 2017. Dne 10. 07. 2017 proběhlo otevírání obálek s nabídkami. 
Nabídku podalo celkem 8 uchazečů. 
První jednání proběhlo 20. 7. 2017. Zadavatel stanovil v souladu s § 115 zákona jako jediné kritérium 
hodnocení nabídkovou cenu, přičemž nabídky byly vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle 
výše nabídkové ceny od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou 
cenou. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky 
uchazečů obsahovaly nabídkové ceny od 96,714 do 112,442 mil. Kč bez DPH. Žádná z nabídek 
neobsahuje mimořádně nízkou cenu. 
Na základě § 39 odst. 4 zákona komise provedla posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím 
řízení po hodnocení nabídek, a to pouze u účastníků, jejichž nabídky se po provedeném hodnocení 
nabídek umístily v pořadí na prvním a druhém místě. Vzhledem k tomu, že posuzovaní účastníci 
nesplnili podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky, komise se usnesla, že v souladu s § 46 
odst. 1 zákona vyzve tyto účastníky k písemnému objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků 
nebo modelů nebo doplnění dalších nebo chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů (dále jen 
„výzva k objasnění “). 
Dne 1. 8. 2017 proběhlo druhé jednání komise. Vyzvané firmy dodaly písemné objasnění nabídky. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena Radě města Kuřimi 
nejvhodnější nabídka PKS stavby a.s., IČ 46980059, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 96.714.814,07 Kč bez DPH. 
 
Přílohy: A - protokol o jednání komise č. 2 

B - smlouva o dílo 
C - protokol o jednání komise č. 1 

 
Přijaté usnesení: 401/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolech 

z prvního a druhého jednání na zakázku s názvem „Společenské kulturní centrum 
v Kuřimi“, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky dle návrhu komise 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PKS stavby a.s., se sídlem 
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Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 96.714.814,07 Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková, Ing. Markelová Jana) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou investiční akci. Předmětem plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce je zhotovení díla v rozsahu dle projektové dokumentace 
zpracované společností STŘELNICE SKOUPÝ, s.r.o. Jedná se o novostavbu střeleckého přístřešku, 
soustavy balistických ochran, terčových zařízení a lapače střel v místě stávajících objektů sportovní 
střelnice. Součástí předmětu jsou i demoliční práce, v rámci kterých budou odstraněny stávající 
přístřešek včetně základové desky, sklad a opěrná stěna. Vydané stavební povolení nabylo právní 
moci dne 25. 7. 2017. 
 
Předpokládané zahájení realizace stavebních prací 08/2017, dokončení 12/2017. 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
 
Na investiční akci vyčlenilo Zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2017 částku 2.100.000 Kč. V průběhu 
zpracování projektové dokumentace a rozpočtu došlo ke zvýšení předpokládaných celkových 
rozpočtových nákladů stavby na 3.000.000 Kč s DPH. Do ZM dne 1. 8. 2017 proto byla předložena 
žádost o navýšení ORG 1364 o částku 1 mil. Kč, aby zakázka byla kryta rozpočtem a bylo možno 
zahájit její realizaci. 
 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválit zahájení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města 
Kuřimi č. S2/2015/RM, dále doporučuje Radě města schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh 
smlouvy o dílo a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky členů hodnoticí komise, která bude 
současně i komisí pro otevírání obálek. Komise musí být min. pětičlenná. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:   Návrh náhradníků členů hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman   1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Doc. Ing. Alois Skoupý, CSc   2. Ing. Vladimír Kryštof 
3. Mgr. Dagmar Montagová   3. Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Ing. Jana Markelová     4. Ing. Olga Hanáková 
5. Ing. Miluše Macková    5. Ing. Rostislav Hanák 
 
Přílohy: A – výzva střelnice 

B – smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 402/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“, dále schvaluje 
znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící 
komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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6. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková, Ing. Markelová Jana) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci. Předmětem plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce je zhotovení díla v rozsahu dle soupisu prací zhotoveném společností Jan 
Holík s.r.o., z 06/2017. Předmětem díla je oprava fasády budovy šaten a sociálních zařízení. Mimo 
opravu ploch fasády je nutné zajistit opravu styků oken (nově instalovaná hliníková okna) se stěnou 
a klempířských prvků, které jsou z části nové. Dále je nutné provést opravu dvou přilehlých schodišť, 
výměnu krytiny z vlnitého plechu a opravu komínové hlavy. 
Náklady na akci budou čerpány z ORG č. 1237 000 000 „Rekonstrukce stadionu - další etapa“. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor Investiční, odpovědná osoba p. Šrámková. 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 Kuřimi č. S2/2015/RM, 
o zakázkách města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnoticí 
komise. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman   1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Rostislav Hanák    2. Ing. Miluše Macková 
3. David Břenek    3. Ing. Petr Němec 
4. Ing. Dagmar Ševčíková   4. Tomáš Kovanda 
5. Ing. Renata Havlová    5. Radka Svobodová 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky 

B - návrh smlouvy o dílo 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá zjistit vše kolem případné výměny dveří. 
S. Bartoš – odhadem budou náklady cca 200 tisíc Kč. 
P. Ondrášek – bylo by dobré, kdyby se dveře také udělaly a odpovídaly by stylu původní budovy. 
 
Přijaté usnesení: 403/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce stadionu - oprava fasády“, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí 
komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 19:40 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
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V Kuřimi dne 1. 8. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 MŠ Kuřim – herní prvky - zrušení VŘ 
 1A - protokol o otevírání obálek 
 1B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
1/1 MŠ Kuřim – herní prvky - nové zahájení VŘ 
 1/1A - výzva k podání nabídky MŠ hřiště 
 1/1B - návrh smlouvy o dílo 
1/2 MŠ Kuřim – herní prvky – návrh členů a náhradníků hodnoticí komise 
2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních 

služeb č. 042870/17/OSV 
 2A - dodatek č. 1 
3 Oznámení o uplatňování práv osoby zúčastněné na řízení 
 3A - přistoupení osoby zúčastněné na řízení - Kuřim 
4 Výběrové řízení Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - vyhodnocení 
 4A - protokol o jednání komise č. 2 
 4B - smlouva o dílo 
 4C - protokol o jednání komise č. 1 
5 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
 5A - výzva střelnice 
 5B - smlouva o dílo 
6 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
 6A - výzva k podání nabídky 
 6B - návrh smlouvy o dílo 


