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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 37/2017 konané dne 31. 10. 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, Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 12:42 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“ - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

2 Pronájem části pozemku parc. č. 293/1 k. ú. Kuřim 

3 Vyhodnocení VŘ "ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu" 

4 Uzavření smlouvy o vystoupení 

5 Souhlas s čerpáním prostředků fondu investic ZŠ Tyršova 

 
 
 

1. „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“ - dodatek 
č. 2 ke smlouvě o dílo 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
V souvislosti s realizací akce „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“, evidenční číslo 
zakázky: IV-OI-2017-005, předkládá odbor investiční Radě města Kuřimi ke schválení Dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo č. 2017/D/0047. 
 
Předmětem návrhu Dodatku č. 2 jsou vícepráce v hodnotě 43.450 Kč bez DPH (tj. 52.574,5 Kč vč. 
DPH), spočívající v opravě betonových šachet.  
 
Jedná se o šachty (vizte příloha), ve kterých bylo potřeba vybourat celé nesoudržné dno či jeho část, 
vybetonovat nové, a to včetně osazení nových keramických žlabů. Dále se jedná např. o výměnu 
starých zkorodovaných stupadel za nová, zapravení částí šachet, vybourání ztracené šachtičky, 
propojení a zapravení kanalizace. Tyto práce nebyly požadovány investorem v rámci výběrového 
řízení. Nesoudržnost betonu a skutečný stav stupadel byl zjištěn až při samotné opravě jednotlivých 
šachet. 
 
Návrh nově sjednané ceny: 

Cena díla dle SoD   1.196.174 Kč bez DPH  1.447.371 Kč vč. DPH 
Cena díla dle Dodatku č. 1  1.299.442 Kč bez DPH  1.572.325 Kč vč. DPH 
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Cena díla dle Dodatku č. 2  1.342.892 Kč bez DPH  1.624.899 Kč vč. DPH 

 

Vícenáklady ve výši 43.450 Kč bez DPH (tj. 52.574,5 Kč vč. DPH) budou čerpány z ORG č. 1 363 000 
000 „ Tišnovská - oprava kanalizace“. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 

B - seznam oprav 
C - soupis požadovaných prací 

 
Přijaté usnesení: 552/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0047 

se společností WOMBAT s.r.o., se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno, 
IČ 47912553 na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné 
kanalizace“, který spočívá v navýšení ceny za dílo. 

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

2. Pronájem části pozemku parc. č. 293/1 k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Společnost Siemens Electric Machines, s.r.o., se sídlem Drásov 126, PSČ 664 24, IČ 26230755 
požádala o pronájem části pozemku parc. č. 293/1 k. ú. Kuřim (na nám. 1. května) o výměře 20 m

2
 na 

den 12. 11. 2017 za účelem umístění dvou prezentačních stanů (v rámci Kuřimského svátku vína). 
OMP navrhuje jednorázové nájemné ve výši 10.000 Kč bez DPH. 
Jelikož se jedná o pronájem části pozemku pouze na jeden den, není nutné zveřejňovat záměr. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 553/2017 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

části pozemku parc. č. 293/1, k. ú. Kuřim o výměře 20 m
2
, se společností Siemens 

Electric Machines, s.r.o., se sídlem Drásov 126, PSČ 664 24, IČ 26230755, za 
nájemné ve výši 12.100 Kč vč. DPH, na dobu jednoho dne, a to 12. 11. 2017, za 
účelem umístění dvou prezentačních stanů (v rámci Kuřimského svátku vína). 

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

3. Vyhodnocení VŘ "ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy 
bytu" 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Předmět (název) zakázky: „ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu“ 
Evidenční číslo zakázky: 01/092017 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu“. 
Jedná se o zakázku v limitu IV do 6 mil. Kč. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 13. 10. 2017 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Sejmuta byla dne 30. 10. 2017. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 5 firem. 
Bylo podáno celkem 6 nabídek. 
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Otevírání obálek s nabídkami bylo provedeno hodnoticí komisí a proběhlo standardním postupem, 
všechny nabídky prošly prvním kolem posouzení. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán 
v Protokolu o otevírání obálek. 
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01, Velká Bíteš, IČ 27721043, která předložila 
nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 695.575 Kč bez DPH (tj. 841.646 Kč vč. DPH). 
 
Přílohy: A – protokoly k VŘ 
 
 
Na jednání se dostavil v 12:44 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: 554/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „ZŠ 
Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
se společností Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01, Velká Bíteš, IČ 27721043 
v celkové hodnotě 695.575 Kč bez DPH (tj. 841.646 Kč vč. DPH). 

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

4. Uzavření smlouvy o vystoupení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi smlouvu o vystoupení mezi městem Kuřim a Hudební skupinou 
Brünnfield, zastoupenou Zdeňkem Sochorem, Dlouhá 75, 691 25 Vranovice. Hudební skupina 
vystoupí na Kuřimském svátku vína konaném dne 12. 11. 2017 na náměstí 1. května. 
 
Přílohy: A - smlouva o vystoupení 
 
Přijaté usnesení: 555/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Kuřim a Hudební 

skupinou Brünnfield, zastoupenou Zdeňkem Sochorem, Dlouhá 75, 691 25 
Vranovice, která vystoupí na akci „Kuřimský svátek vína“ dne 12. 11. 2017 za cenu 
ve výši xxxxxx Kč. 

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

5. Souhlas s čerpáním prostředků fondu investic ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (dále jen ZŠ 
Tyršova) žádá o souhlas Rady města Kuřimi s uvolněním finančních prostředků z fondu investic na 
opravu střechy školy na ulici Komenského. Střecha byla poškozena vichřicí Herwart v neděli 29. 10. 
2017. Při kontrole škod se ukázalo, že stav střechy si urgentně žádá důkladnější opravu. V danou 
chvíli ZŠ Tyršova žádá o uvolnění finančních prostředků, aniž by byl nyní znám přesný rozpočet. 
Pro výběr dodavatele doporučuji s ohledem na havarijní situaci souhlasit s uplatněním čl. 8 směrnice 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a postup při výběru dodavatele oprav podřídit dané 
situaci, tj. uplatnit postup dle článku 3 této směrnice (Postup pro zadávání veřejné zakázky - finanční 
limit I). 
 
Přílohy: A - žádost 

B – foto, foto1 
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Diskuse: 
S. Bartoš – řešení vyžadovalo rychlé jednání, proto povolali společnost Pelán, ti udělali sondy. 
Bohužel se střechou propadli, krovy jsou napadené dřevomorkou. V opravě by proto měla pokračovat 
tato společnost. Zjistili jsme, že je zateplení v záruce. Hledáme v archivu dokumentaci, kdo konstrukci 
dělat. 
D. Sukalovský – betony už oddělali? 
S. Bartoš – musíme to zabezpečit, aby nemohlo ze střechy nic uletět. 
D. Sukalovský – může tam tedy chodit škola i školka, i když dvorem. 
D. Holman – schvalme to podle návrhu. Až budeme vědět, o jakých cenách se bavíme, potom se 
budeme domlouvat dál. 
S. Bartoš – stav dostavené části školy je ve špatném stavu. Společnost Pelán na tom dnes pracuje 
celý den. 
D. Holman – schvalujeme odlišný postup podle limitu I. 
 
Přijaté usnesení: 556/2017 - RM souhlasí s čerpáním prostředků fondu investic Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, se sídlem 
Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888 dle žádosti ředitele školy, a to ve 
výši 400.000 Kč na opravu střechy na ZŠ Komenského po živelné katastrofě 
a současně souhlasí s odlišným postupem zadávání této veřejné zakázky, tj. 
s postupem pro finanční limit 1 dle směrnice RM Kuřim č. S2/2015/RM, o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu. 

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

6. Vyplacení odměny společnosti ARCHTEAM PROJEKTOVÁ 
KANCELÁŘ s.r.o. 
 
Přijaté usnesení: 557/2017 - RM souhlasí s vyplacením odměny společnosti ARCHTEAM 

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., Dominikánská 342/19, Brno, IČ 27755690 ve 
výši 59.900 Kč bez DPH, tj. 72.479 Kč s DPH za činnosti při výběru zhotovitele 
stavby rekonstrukce kulturního domu Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 13:08 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 31. 10. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“ - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 1A - dodatek č. 2 
 1B - seznam oprav 
 1C - soupis požadovaných prací 
2 Pronájem části pozemku parc. č. 293/1 k. ú. Kuřim 
 2A - nájemní smlouva 
3 Vyhodnocení VŘ "ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu" 
 3A - protokoly k VŘ 
4 Uzavření smlouvy o vystoupení 
 4A - smlouva o vystoupení 
5 Souhlas s čerpáním prostředků fondu investic ZŠ Tyršova 
 5A - žádost 
 5B - foto 
 5B - foto1 


