
 
 

 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 14/2018 konané dne 30. 4. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek - členové rady 
města. 
 
 
 
Omluven: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 15:43 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Uzavření smlouvy o poskytnutí daru 

2 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice 

3 Různé 

 
 
 

1. Uzavření smlouvy o poskytnutí daru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 27. 4. 2018 došlo k masivnímu požáru v bytě pana Pavla Trtílka, narozeného xxxxxxxxxxxxx, 
v bytovém domě v ulici Na Loučkách čp. 1219/25, 664 34 Kuřim. Byt je družstevní, pan Trtílek je jeho 
nájemníkem. Požár byl podle předběžné zprávy HZS způsoben technickou závadou. Při požáru byl 
byt zcela zničen a veškeré jeho zařízení je nepoužitelné. Jako pomoc v tíživé životné situaci navrhuji 
udělit panu Trtílkovi peněžitý dar ve výši 20.000 Kč. 
 
Přílohy: A - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 227/2018 - RM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000 Kč na 

výdaje spojené s vyhořelým bytem v ul. Na Loučkách č. p. 1219/25 panu Pavlu 
Trtílkovi, narozenému dne xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim 
a schvaluje uzavření darovací smlouvy. 

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



 
 

 

2. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 
trafostanice 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
V rámci realizace stavby Městské sportovní haly a přilehlých plánovaných investic je nutné vybudovat 
novou odběratelskou trafostanici města. Stávající trafostanice ve vlastnictví společnosti E.ON, která 
doposud areál zásobuje, bude v souvislosti s výstavbou hotelu demolována a E.ON postaví novou 
trafostanici o nižší kapacitě, která nebude postačovat našim objektům. Toto řešení bylo dohodnuto se 
společností E.ON, protože odběr elektrické energie z úrovně VN bude pro město výhodnější. 
O tomto záměru byla rada informována 30. 12. 2017. 
Předpokládali jsme investici ve výši cca 1 mil. korun. Tento odhad se přibližně rovná v současné době 
nabídnuté ceně od společnosti ELQA - 826.125,69 Kč bez DPH, tj. 999.612,08 Kč včetně DPH. 
V průběhu projektování jsme však zjistili, že kabelové vedení k fotbalovému stadionu je na hranici 
životnosti a protože bude část trasy vykopána je výhodné celé toto kabelové vedení vyměnit. Dále 
bude nutné položit úplně nové vedení pro areál WELLNESS Kuřim, protože nedošlo k dohodě 
o odkoupení stávajících kabelů od společnosti E.ON. Toto vedení by však vyžadovalo výraznou 
úpravu. A dále je nutné doplnit vedení mezi sportovní halou a úsekem, který financuje investor 
zimního stadionu. 
Celkové náklady na tato kabelová vedení představují částku 2.096.148,85 Kč bez DPH, tj. 
2.536.340,03 Kč včetně DPH. 
E.ON nám teprve minulý týden sdělil typ trafostanice, kterou bude instalovat a dodavatele, kterým 
bude společnost ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim. Koncem minulého týdne nám ELQA 
sdělila ceny, za které je schopna popsané práce provést - vizte výše. 
Odbor investiční navrhuje Radě města Kuřim uplatnit odlišný postup dle směrnice o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu č. S4/2018/RM a zadat realizaci trafostanice a souvisejících 
kabelových vedení společnosti ELQA Kuřim za celkovou částku 3.535.952,11 Kč. Akce bude 
financovaná z ORG 1 354 000 000. 
Je výhodné, aby obě trafostanice realizovala jedna firma, protože koordinace více firem, zejména 
s ohledem na nutnost dodávky elektrické energie pro WELLNESS Kuřim, je velmi riziková. V době 
výstavby trafostanic již bude v provozu také sportovní hala. 
Rychlé schválení dodavatele je nutné z důvodu zajištění dodávky trafostanice, kterou máme 
předjednánu na konec srpna (dojednával E.ON). V opačném případě se posuneme o několik měsíců 
dál. 
 
Přílohy: A – rozpočet Kuřim, sportovní zóna, trafostanice - sportovní hala 

B – rozpočet Kuřim, sportovní zóna, trafostanice 
 
Diskuse: 
D. Holman – nebylo by vhodné nechat vše zkontrolovat v ÚRS? 
P. Ondrášek – naléhavost prací tady je. Možná by bylo lépe, kdybychom vedení kabeláže řešili 
zvlášť. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:55 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
D. Holman – na základě čeho vyplývá cena 1 mil. Kč? 
S. Bartoš – na základě diskusí s E.ON a společností Elqa. Společnost E.ON si trafostanice soutěží. 
D. Holman – kabelové vedení bylo zjištěno kdy? 
S. Bartoš – když to začali projektanti rozebírat. 
D. Holman – kdy se rozhodlo, že se bude kabel měnit? 
S. Bartoš – asi někdy v únoru. 
D. Holman – proč se nesoutěžily kabely? 
S. Bartoš – potřebujeme mít stejnou trafostanici pro společné napojení. Máme čerstvý projekt, 
rozpočet máme od minulého týdne. 
D. Holman – o kolika se bavíme metrech? 



 
 

 
S. Bartoš – napojení bude od brouzdaliště k vrchní bráně stadionu. Půl trasy máme vykopáno. Máme 
vyjednáno, že nás pustí do stejné stopy. 
D. Holman – proč nedošlo k dohodě s E.ON? 
S. Bartoš – oni nechtějí kabely prodat. Mají na tom věcná břemena a nedá se s nimi dohodnout jinak. 
Máme troje kabely. Jedny jsou po fotbalový stadion, druhé pro WK a další od sportovní haly po halu 
ledního hokeje. Ty bychom stejně museli dělat. 
D. Holman – návratnost investice by mohla být za 8-9 let? 
S. Bartoš – to se takto nedá říct. Polovinu toho stejně udělat musíme. Navíc je nyní velká výhoda, že 
to děláme společně a můžeme využít stejných stop. 
D. Holman – ceny kabelů jsou prověřené? 
S. Bartoš – ano. Prověřovali jsme to se společností E.ON. Ceny trafostanice a kabelů odpovídají 
vysoutěžené ceně společnosti E.ON. 
P. Ondrášek – to je důležité vědět. Bude trafostanice stejná? 
S. Bartoš – ano, bude. 
 
Přijaté usnesení: 228/2018 - RM schvaluje odlišný postup dle čl. 8 směrnice Rady města Kuřimi 

S4/2018/RM při zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Dopravní a technická 
infrastruktura sportovního areálu - trafostanice“ a schvaluje jako dodavatele 
odběratelské trafostanice a kabelového vedení společnost ELQA s.r.o., Blanenská 
1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 za cenu 3.600.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:30 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 30. 4. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Uzavření smlouvy o poskytnutí daru 
 1A - darovací smlouva 
2 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice 
 2A - rozpočet Kuřim, sportovní zóna, trafostanice - sportovní hala 
 2B - rozpočet Kuřim, sportovní zóna, trafostanice 


