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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 3/2018 konané dne 23. 1. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 21:47 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Schválení kácení dřevin 

2 Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem 
stavby 

3 Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim 

4 Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek 

 
 
 

1. Schválení kácení dřevin 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jaroslav Hamřík) 
 
Město Kuřim vlastní pozemek p. č. 2985/2, k. ú. Kuřim. Tento pozemek se nacházející v prostoru před 
Wellness Kuřim a poliklinikou. Na tomto pozemku roste keř (jalovec) o rozloze 100 m

2
, který brání ve 

výstavbě dvou trafostanic. Z tohoto důvodu je nutno keř pokácet. 
 
Přijaté usnesení: 29/2018 - RM schvaluje pokácení jalovce rostoucího na pozemku p. č. 2985/2 

k. ú. Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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2. Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim - dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo se zhotovitelem stavby 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi č. 30/2017 dne 12. 9. 2017 schválila smlouvu o dílo č. 2017/D/0107 
se zhotovitelem Vítězslav Maloň, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČO 42314542 na realizaci stavby 
„Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“. Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 27. 9. 2017 na 
celkovou cenu 1.915.704,62 Kč bez DPH a lhůta plnění činila 120 dnů od předání staveniště 
objednatelem, tj. do 31. 1. 2018. 
 
Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost STŘELNICE SKOUPÝ, 
s.r.o., technický dozor investora provádí Ing. Pavel Šudák. 
 
Během realizace stavby (ve 12/2017 a 01/2018) bylo zjištěno, že je třeba provést dodatečné stavební 
práce, které jsou nutné ke zdárnému dokončení díla, a které mají dopad jak do ceny díla, tak i na 
termín jeho dokončení. Tyto dodatečné práce nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od 
původní veřejné zakázky a jejich provedení je zcela nezbytné pro řádné dokončení a zkolaudování 
díla. V současné době zpracovává zhotovitel změnové listy, které OI předloží v nejbližší době Radě 
města ke schválení v rámci dodatku č. 2. 
 
Vzhledem k tomu, že dle smlouvy o dílo je původní termín dokončení 31. 1. 2018 a vzhledem k tomu, 
že konečná podoba změnových rozpočtů se nyní tvoří, je nutné dodatkem č. 1 prodloužit alespoň 
termín dokončení díla, a to do 29. 3. 2018, což je celkem 177 dnů. Důvodem tohoto prodloužení jsou 
jak nutnost provedení dodatečných stavebních prací, tak i prodleva stavby z důvodu projednávání 
změny PBŘ. V prodlouženém termínu je zahrnuta i rezerva pro případ nevhodných klimatických 
podmínek pro realizaci v měsíci únoru. 

OI proto nyní žádá Radu města o schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107, jehož 
předmětem je změna termínu plnění zhotovitele. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 30/2018 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ 
s Vítězslavem Maloněm, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, jehož 
předmětem je změna termínu plnění zhotovitele. 

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

3. Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2018-001 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku i montáž 
interiérového vybavení pro kanceláře č. 305-307 v budově radnice Kuřimi. 
 
Předpokládaná doba zahájení akce 15. 2. 2018 
Předpokládané dokončení a předání díla 13. 4. 2018. 
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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 

B - návrh SoD 
 
Přijaté usnesení: 31/2018 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky na dodávku a montáž interiéru „Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice 
Kuřim“ a dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky. 

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

4. Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních 
předmětů a razítek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 21. 12. 2017 bylo vyhlášeno VŘ na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních předmětů 
a razítek. Do stanoveného termínu byla doručena pouze jedna nabídka, a to od společnosti Reakce 
s.r.o., IČ 26882931, Ke Klínku 1313, Předklášteří. Nabídka splnila zadání, proto radě města 
doporučujeme schválit výsledek VŘ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. Cena za vzorovou 
zakázku je 26.650 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 32/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek na zakázku s názvem „Dodávka sortimentu tiskovin, 
reklamních předmětů a razítek“ a souhlasí s uzavřením rámcové kupní smlouvy se 
společností Reakce s.r.o., IČ 26882931, se sídlem Ke Klínku 1313, Předklášteří. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 22:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 23. 1. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
1 Schválení kácení dřevin 
2 Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem 

stavby 
 2A - dodatek č. 1 
3 Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim 
 3A - výzva k podání nabídky 
 3B - návrh SoD 
4 Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek 
 4A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 


