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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 35/2017 konané dne 13. 10. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman- místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc. - členové rady 

města. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 12:46 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Drobná investice města Kuřimi - „ZŠ Komenského, přívod vody pro hřiště“ 

2 Dodatek č. 1 k SOD „Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim“  

 
 
 

1. Drobná investice města Kuřimi - „ZŠ Komenského, přívod vody 
pro hřiště“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
V areálu ZŠ a MŠ Komenského, k. ú. Kuřim, na zpevněné venkovní ploše/hřišti se každý rok v zimním 
období ve spolupráci s dobrovolnými hasiči města Kuřimi buduje otevřené kluziště. Voda je vždy 
odebírána z podzemního hydrantu veřejného vodovodu, z kterého je možno čerpat vodu v případě 
požáru, v případě havárie slouží k uzavření úseku vodovodního řadu a následnému odkalení vody. 
Odběr nebyl zcela legální. V zimním období při odběrech vody docházelo i k znehodnocení tohoto 
hydrantu. Voda vytékala na cyklostezku vedoucí kolem potoka Kuřimka, kde zamrzala. Chodník 
využívají hlavně děti z MŠ, ZŠ a procházející chodci. Tím hrozilo nebezpečí uklouznutí a ublížení na 
zdraví. 
Z výše uvedeného důvodu odbor investiční navrhuje vybudování nového přívodu vody na hřiště. Dále 
OI nechal vypracovat PD pro územní souhlas. Jedná se o vybudování odbočky v hlavní vodoměrné 
šachtě, položení a propojení vodovodní přípojky v délce cca 13,5m a vybudování plastové šachty 
s hydrantovým nástavcem pro odběr vody. Celkové náklady na realizaci vybudování přívodu vody jsou 
ve výši cca 60.000 Kč vč. DPH (+ PD cca 6.000 Kč vč. DPH). 
Tímto odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi schválení akce „Kuřim, ZŠ Komenského - přívod 
vody pro hřiště“. Částka ve výši 90.000 Kč bude čerpána z OGR 1 006 000 000 „Drobné investice“. 
 
Přijaté usnesení: 529/2017 - RM schvaluje vyčlenění částky ve výši 90.000 Kč z OGR 1 006 000 

000 „Drobné investice“ na zahájení akce „Kuřim, ZŠ Komenského - přívod vody pro 
hřiště“. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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2. Dodatek č. 1 k SOD „Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Na základě zadávacího řízení je cena veřejné zakázky na zadavatele ........ 1.139.840,09 Kč vč. DPH. 
V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že 

a) Při zatěžovacích zkouškách nevyhověla únosnost pláně v celé ploše parkoviště a na základě 
požadavku projektanta je potřeba vyměnit podloží za vhodnou zeminu v tl. 30 cm; 

b) Asfaltová plocha bývalého hřiště nemá pod asfaltovou vrstvou nepravidelné tloušťky 
podkladní konstrukci, je zcela nestabilní a zhotovitel odmítá převzít záruku za projektem 
předepsané řešení, které předpokládá zarovnání asfaltové vrstvy vrstvou asfaltobetonovou tl.  
4 cm s vyrovnáním nerovností. Proto je potřeba nahradit v celé ploše hřiště neúnosnou 
zeminu podle bodu a) a na takto upravený podklad provést skladbu podle návrhu projektanta 
uvedeného ve stavebním deníku. 

 
S použitím smluvních jednotkových cen je cena víceprací vyčíslena na 262.262,26 Kč bez DPH, což 
představuje částku 317.337,33 Kč vč. DPH. 
Předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vyčísluje vícepráce ve výši 468.308,26 Kč a méněpráce ve 
výši 206.046,00 Kč. Celkem tedy tento dodatek č. 1 navyšuje cenu díla o 262.262,26 Kč bez DPH, tj. 
317.337,33 Kč vč. DPH. Cena díla celkem podle dodatku č. 1 SOD je tedy 1.457.177,42 Kč včetně 
DPH. 
OI doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0103. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 B - rozpočet 
 
Přijaté usnesení: 530/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0103 

ze dne 4. 10. 2017 se zhotovitelem zakázky „Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim“, 
EUROVIA CS, a.s., ve výši 317.337,33 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 13:11 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 13. 10. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Drobná investice města Kuřimi - „ZŠ Komenského, přívod vody pro hřiště“ 
2 Dodatek č. 1 k SOD „Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim“ 
 2A - dodatek č. 1 


