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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 30/2018 konané dne 18. 9. 2018 
 
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. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 23:15 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků Voleb do zastupitelstev 
obcí konaných dne 5. 10. 2018 - 6. 10. 2018 

2 „Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM“ - uzavření smlouvy 

3 SMLOUVA o spolufinancování webové aplikace Evidence závazných stanovisek 

4 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. - 
pachtovní smlouva  

4/1 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – VINUAR group s.r.o. – smlouva ve věci 
úplatného užívání restaurace a kavárny 

5 Žádost o stanovisko města ke zřízení soukromé ZŠ v Kuřimi 

6 Vyhledávácí studie na cyklostezku Kuřim - Česká 

7 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se 
zhotovitelem stavby 

8 Zahájení zadávacího řízení „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie 
stravování 

9 Různé 

 
 
 

1. Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků 
Voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. 10. 2018 - 6. 10. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
V současné době nemá Městský úřad Kuřim volné PC sestavy a tiskárny, které může použít 
k potřebám sčítání výsledků Voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. 10. - 6. 10. 2018. Celkový 
počet volebních okrsků je 8. Z tohoto důvodu si bude muset 8 ks kompletních počítačových sestav 
a tiskáren na tyto dva dny zapůjčit. Prostřednictvím poptávky bylo osloveno 9 subjektů a byly získány 
nabídky 3 subjektů. Při hodnocení nabídek příloha B byla posuzována především celková cena 
zápůjčky při dodržení minimální konfigurace techniky dané Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Na 
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základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem doporučena radě města jako 
nejvýhodnější nabídka společnosti Comimpex, spol. s r.o., se sídlem Haškova 153/17, PSČ 638 00, 
Brno - Lesná, IČ 46972439, zastoupená Davidem Střelcem - jednatelem společnosti, v celkové 
hodnotě 13.939 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 

B - zhodnocení 
 
Přijaté usnesení: 459/2018 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude 

pronájem 8 ks počítačových sestav pro účel sčítání výsledků voleb do 
zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. 10. - 6. 10. 2018 se společností 
Comimpex, spol. s r.o., se sídlem Haškova 153/17, PSČ 638 00, Brno - Lesná, 
IČ 46972439, zastoupená Davidem Střelcem - jednatelem společnosti, v celkové 
hodnotě 13.939 Kč vč. DPH. 

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

2. „Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM“ - uzavření smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM“ 
Evidenční číslo zakázky: II-KÚ-2018-001 
Zadavatel: Město Kuřim 
Zajištující odbor (ZO): Kancelář úřadu 
Vedoucí ZO: Ing. Karel Torn, CSc. 
Pověřený pracovník ZO: Petra Glosová (ORG 1405 000 000) 
 
V souladu s Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM, zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem - KÚ - realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi 
s názvem Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM“, evidenční číslo zakázky: II-KÚ-2018-001. 
 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 2 uchazečů.  
Na jednání hodnoticí komise dne 10. 9. 2018 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. kontroly 
úplnosti nabídek. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od JAN MELICHAR, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, IČ 02759691, který předložil 
nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 36.000 Kč/měsíc. 
 
Přílohy: A - hodnocení nabídek 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 460/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služby "Senior taxi 

Kuřim" mezi městem Kuřim a Janem Melicharem, xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, 
IČ 02759691 za cenu 36.000 Kč/měsíc. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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3. SMLOUVA o spolufinancování webové aplikace Evidence 
závazných stanovisek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Na základě novely zákona č. 183/2006 Sb. „o územním plánování a stavebním řádu“ účinné od 
1. 1. 2018 vydává orgán územního plánování závazná stanoviska k posouzení souladu záměru 
s vydanou územně plánovací dokumentací. Pro účely evidence závazných stanovisek zajistil 
Jihomoravský kraj pronájem multilicence aplikace T-WIST Evidence závazných stanovisek, 
provozované na technologiích a serverech firmy T-MAPY spol. s r.o. Multilicence umožňuje využití 
aplikace Jihomoravským krajem i obcemi Jihomoravského kraje. 
Předkládáme RM ke schválení smlouvu o spolufinancování pronájmu aplikace v celkové výši 
18.000 Kč, rozložené na dobu 5 let formou splátek v prvním roce provozu ve výši 6.000 Kč a další 
roky 3.000 Kč/rok. 
 
Finanční částky budou hrazeny z ORG 9057-0 "GIS". 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 461/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o spolufinancování webové aplikace 

Evidence závazných stanovisek s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo 
nám. 3, Brno, 601 82 Brno, IČ 70888337 v celkové výši 18.000 Kč rozložené na 
dobu 5 let formou splátek. 

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

4. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – Centrum technických 
služeb Kuřim, s.r.o. - pachtovní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Budova společenského a kulturního centra v Kuřimi (dále „SKD“) č. p. 902, která je součástí pozemku 
parc. č. 1808 o výměře 1189 m

2
 - zast. plocha, obč. vybavenost, vše zapsané na LV č. 1 pro obec 

a k. ú. Kuřim, prochází v současné době rekonstrukcí. Předpokládaný termín uvedení do provozu SKD 
je leden 2019. 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 6. 12. 2017 přijala tato usnesení: 
624/2017 
RM schvaluje jako budoucího provozovatele Společenského a kulturního centra v Kuřimi obchodní 
společnost Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o, IČ 26307189, se sídlem Sv. Čecha 600/44, 
Kuřim. 
 
OMP předkládá ke schválení uzavření pachtovní smlouvy celé budovy SKD se společností Centrum 
technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čech 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189. Pachtovní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 
100.000 Kč za měsíc + DPH s účinností od 1. 2. 2019. 
 
Přijaté usnesení: 462/2018 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy, jejímž předmětem bude 

pacht budovy č. p. 902 (Společenské a kulturní centrum Kuřim), která je součástí 
pozemku parc. č. 1808 o výměře 1189 m

2
 - zast. plocha, obč. vybavenost, vše 

v obci a k. ú. Kuřim. Pachtovní smlouva bude uzavřena se společností Centrum 
technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, 
IČ 26307189 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 100.000 Kč za měsíc + DPH 
s účinností od 1. 2. 2019. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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4/1. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – VINUAR group s.r.o. 
– smlouva ve věci úplatného užívání restaurace a kavárny 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 6. 12. 2017 přijala toto usnesení: 
625/2017 
RM pověřuje obchodní společnost Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o, IČ 26307189, se sídlem 
Sv. Čecha 600/44, Kuřim vyhlášením Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve věci nalezení 
budoucího provozovatele restaurace s kavárnou v objektu Společenského a kulturního centra 
v Kuřimi. 
 
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189 
vyhlásilo dne 30. 7. 2018 veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na podnájem a provozování 
restaurace a kavárny ve Společenském a kulturním centru v Kuřimi. 
Termín pro odevzdání nabídek byl stanoven na 17. 8. 2018 do 10:00 hodin. V tomto termínu byla 
podána pouze jedna nabídka, a to nabídka společnosti VINUAR group s.r.o., se sídlem Nádražní 
1259/4, 664 34 Kuřim, IČ 04172027. Předložená nabídka splnila veškeré požadované náležitosti. 
Uchazeč navrhl nájemné ve výši 70 Kč/m

2
/měsíc a nájemné za movité věci ve výši 16.000 Kč + DPH 

(akceptoval minimální požadované nájemné). Plocha restaurace a kavárny činí 202,00 m
2
 a plocha 

zázemí činí 59,70 m
2
, celková plocha k užívání je tedy 261,70 m

2
. 

 
Přijaté usnesení: 463/2018 - RM pověřuje Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. 

Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189 uzavřením smlouvy ve věci úplatného 
užívání restaurace a kavárny ve Společenském a kulturním centru v Kuřimi se 
společností VINUAR group s.r.o., se sídlem Nádražní 1259/4, 664 34 Kuřim, 
IČ 04172027, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou o celkové 
užívané ploše 261,70 m

2
, za úplatu za věci nemovité ve výši 70 Kč/m

2
/měs. 

a úplatu za věci movité ve výši 16.000 Kč + DPH + zálohy na služby s účinností od 
1. 2. 2019. 

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

5. Žádost o stanovisko města ke zřízení soukromé ZŠ v Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Na město Kuřim se obrátil předseda spolku Collegium pro vita creante, z.s., sídlo Štursova 52/6, 
616 00 Brno - Žabovřesky, IČ 26531879 Ing. Pavel Svirák, Ph.D. se žádostí o stanovisko ke zřízení 
soukromé základní školy umístěné na území města Kuřimi. Jedná se o základní školu zaměřenou na 
Waldorfskou pedagogiku. Bližší informace i metodicko - organizační věci jsou popsány v přílohách A, 
B tohoto materiálu. Spolek Collegium pro vita creante, z.s., jako zřizovatel základní školy, si zajistí 
prostory, personální, finanční i materiální zabezpečení provozu. 
Souhlas města je pro zřízení školy nutnou podmínkou, aby byla škola zapsána do rejstříku škol 
a školských zařízení a financována v režimu soukromého školství. 
Městu Kuřim z vyjádření souhlasu nevyplývá žádný finanční závazek. 
 
Přílohy: A - žádost o stanovisko se zřízením alternativní soukromé školy 

B - příloha k žádosti o stanovisko 
 
Přijaté usnesení: 464/2018 - RM souhlasí se vznikem soukromé základní školy, jejíž činnost bude 

vykonávat právnická osoba Collegium pro vita creante, z.s., sídlo Štursova 52/6, 
616 00 Brno - Žabovřesky, IČ 26531879 na území města Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček) Zdržel se: 1 (L. Ambrož). 
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6. Vyhledávácí studie na cyklostezku Kuřim - Česká 
(Předkladatel: Ing. Miloš Kotek, zpracovatel: Ing. Miloš Kotek) 
 
Navrhovaná cyklostezka bude primárně sloužit k rychlé cyklistické dopravě do zaměstnání a škol 
v Brně. Zároveň bude dočasně plnit funkci cyklotrasy ve směru Brno - Kuřim (- Tišnov - Praha) 
nejméně do doby, než bude vybudována cyklostezka do Brna dle krajské koncepce podél železniční 
tratě. Cyklostezka podél železnice nebude dříve, než bude vybudován podjezd pod silnicí I/43, což 
souvisí s celkovou rekonstrukcí této silnice ve vzdálenější budoucnosti. Po dobudování krajského 
cyklokoridoru podél železnice bude cyklostezka sloužit obyvatelům přilehlých sídlišť Brněnská a Díly 
za sv. Janem, protože pro ně bude rychlejší, než krajsk&yacut e; cyklo koridor podél železnice a bez 
nutnosti překonání frekventované silnice II/385. 
Vzhledem k funkci, kterou by cyklostezka měla plnit, se jeví jako nevhodná možnost využít pro ni 
stávající polní cesty kolem lesa pod vrchem Šiberná, ale cílem je najít trasu s nejmenším stoupáním 
dnem Mozovského údolí. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – JMK má rozpracovanou studii. Bylo by dobré domluvit se s městem Brnem, zájem 
by měla obec Česká, Ivanovice. Vyústění by bylo v Medlánkách. 
D. Holman – toto by podpořil. 
D. Sukalovský – žádá toto odložit do dalšího jednání RM. Projedná to se starostou Medlánek, 
případně zjistí, zda by Ivanovice popřípadě Česká podpořili tento záměr. 
D. Holman – bude informovat M. Kotka. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje pořízení vyhledávací studie na cyklostezku Kuřim - Česká. 

Předpokládaná trasa cyklostezky je od železniční stanice v Kuřimi přes sídliště Na 
Loučkách, Brněnská, Díly za sv. Janem, dnem Mozovského údolí do České 
s napojením u železniční zastávky Česká na cyklotrasu č. 5231 do Brna. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

7. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 7 ke 
smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi č. 26/2017 dne 1. 8. 2017 schválila smlouvu o dílo se společností 
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059 na realizaci stavby 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“. Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 22. 8. 2017 
s celkovou cenou díla 96.714.814,07 Kč bez DPH. Dne 5. 9. 2017 bylo předáno staveniště zhotoviteli 
a v současné době probíhají stavební práce s termínem dokončení 10/2018. 
Dne 10. 4. 2018 schválila Rada města dodatek č. 2 se zhotovitelem stavby, kterým se navyšovala 
celková cena díla z důvodu změn na 97.558.567,75 Kč bez DPH. Dne 22. 5. 2018 byl schválen 
dodatek č. 3 s celkovou cenou po změnách 98.990.309,28 Kč bez DPH, dne 13. 6. 2018 dodatek č. 4 
s celkovou cenou po změnách 100.110.078,51 Kč bez DPH a dne 25. 7. 2018 dodatek č. 5 s celkovou 
cenou po změnách 103.726.264,56 Kč bez DPH a posunem termínu plnění o 71 dnů. Dne 12. 9. 2018 
byl schválen dodatek č. 6 s celkovou cenou po změnách 113.699.251,06 Kč bez DPH. 
 
OI předkládá Radě města ke schválení návrh dodatku č. 7 smlouvy o dílo, jehož předmětem je změna 
rozsahu stavebních prací a s tím spojené navýšení ceny díla. 
 
Specifikace a odůvodnění změny: 
 
Změna č. 019 
S postupující rekonstrukcí kulturního domu (dále jen KD) vyvstala nutnost realizace stavebních prací 
na okolí KD. Po zvážení všech skutečností přistoupil zadavatel k rozhodnutí provést stavební práce na 
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okolí KD stávajícím dodavatelem stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ formou 
dodatečného plnění dle § 222 odst. 5, a to z dále uvedených důvodů: 
 
1/ Projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována zhotovitelem PD jako celek, 
zahrnující jak vlastní rekonstrukci objektu KD, tak i projekt jeho okolí - venkovní kanalizace 
a kanalizační přípojka (obj. SO04), veřejné osvětlení (obj. SO06), zpevněné plochy a parkování (obj. 
SO07) a sadové úpravy, zpevněné plochy a oplocení (obj. SO08). Z finančních důvodů bylo později 
rozhodnuto o provedení zadávacího řízení pouze na rekonstrukci objektu KD. Na základě 
provedeného výběrového řízení byl v 08/2017 vybrán dodavatel rekonstrukce objektu KD. 
2/  Všechny objekty okolí (SO04, SO06, SO07 i SO08) byly součástí stavebního řízení, které proběhlo 
pro stavbu „Společenského a kulturního centra v Kuřimi“. Objekty SO04 a SO06 byly povoleny 
územním rozhodnutím a část objektu SO04 i vodoprávním stavebním povolením. Objekt SO07 byl 
povolen samostatným stavebním povolením OD MěÚ Kuřim. Zrealizování stavebních úprav okolí KD 
spolu s vlastní rekonstrukcí KD je proto nezbytnou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu na celou 
stavbu „Společenského a kulturního centra v Kuřimi“, přičemž dokončení celého kompletu ve stejném 
časovém horizontu je pro zadavatele podstatné.  
 
3/ Předpokládané trvání realizace stavebních úprav okolí je 3 - 4 měsíce. Vzhledem k tomu, že 
projektová dokumentace okolí byla zadavateli předána v 07/2018 a soupis prací v 09/2018, není 
z pohledu provedení samostatného zadávacího řízení a následného výběru zhotovitele okolí reálné, 
aby bylo dosaženo časového sladění rekonstrukce objektu a okolí. 
V rámci vlastní realizace stavebních prací na okolí bude nutné rozkopat terén bezprostředně kolem 
budovy pro položení dešťové kanalizace, budou probíhat úpravy podloží s následným prováděním 
podkladních vrstev pro betonové komunikace a ostatní zpevněné plochy. Kolem objektu bude nutné 
vytvořit pás š. 1m z mechanicky zpevněného kameniva a ve dvou místech budou vybudovány 
k objektu přiléhající dřevěné terasy. Vzhledem k tomu, že současný dodavatel má v zadní části 
staveniště za objektem KD jak skladovací plochy, tak i hlavní přístupové a zásobovací cesty do 
budovy, bylo by předání této části staveniště třetí osobě pro něho neakceptovatelné. Z výše 
uvedeného vyplývá, že při pohybu dvou různých dodavatelů na staveništi není možné vyloučit situace, 
kdy by některý ze zhotovitelů nemohl provádět práce z důvodu kolize s postupem prací druhého, což 
by v konečném důsledku mohlo mít negativní dopad do termínů dokončení díla obou zhotovitelů. 
 
Vzhledem k tomu, že zhotovitel nese od okamžiku převzetí staveniště nebezpečí škody na díle, 
výrobcích, technickém vybavení a materiálech nacházejících se na staveništi, mohly by dále nastat 
problémy i při případném poškození části díla zhotovitelem okolí, což je situace, kterou není možné 
uhlídat, natož dokázat. Obdobně by se týkalo i případné krádeže již namontovaných komponentů 
z objektu KD.  
 
Stavební úpravy okolí KD, které zamýšlí nyní zadavatel zadat jako dodatečné stavební práce 
současnému dodavateli KD, lze označit za veřejnou zakázku na stavební práce. Jejich předmětem 
jsou činnosti, uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému. Vzhledem 
k tomu, že předmětem veřejné zakázky „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ byly v souladu se 
zadávací dokumentací stavební práce, nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky. Jde 
o rozšíření předmětu veřejné zakázky, které zachovává charakter předmětu veřejné zakázky. 
 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 5 zákona - jedná se o dodatečné stavební práce, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není 
z technických důvodů možná (viz výše) a způsobila by zadavateli značné obtíže, které by měly dopad 
do termínu dokončení celého díla. Změna, která je součástí „Požadavku na změnu“ a „Podkladu 
k rozhodnutí“ č. 019, vyvolává zvýšení nákladů o 11.532.772,77 Kč bez DPH. 
 
V době předkládání nemohly být z důvodu pozdějšího předání podkladů zahrnuty do této 
změny i náklady na provedení venkovních teras u klubu a mateřského centra. Změna týkající se 
teras bude proto předložena v rámci následujícího dodatku. 
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Předmětem této změny není též úprava plochy před hlavním schodištěm do objektu KD, která od 
počátku nebyla projektantem zahrnuta do projektové dokumentace okolí, a která proto bude řešena 
samostatným dodatkem. 
 
 
Kontrola splnění podmínek pro všechny změny dle § 222 odst. 5 a 6 zákona: 

1/ Součet hodnoty všech změn závazku (součet absolutních hodnot nového a nerealizovaného plnění) 
nepřekročí 50% původní hodnoty.  
50% z 96.714.814,07 Kč bez DPH = 48.357.407,03 Kč 
 
2/ Společný limit cenového nárůstu závazku (při odečtení nerealizovaných stavebních prací) 
nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty závazku.  
30% z 96.714.814,07 Kč bez DPH = 29.014.444,22 Kč 
 
změna důvod změna rozšíření/zúžení v Kč hodnota změny  

(absolutní) v Kč 
cenový nárůst (při odečtu 
méněprací) v Kč 

Č. 001 § 222 odst. 6 + 420.042,30/-26.202,78 446.245,08 393.839,52 

Č. 002 § 222 odst. 6 + 495.105,27/-45.191,11 540.296,38 449.914,16 

Č. 003 § 222 odst. 6 + 544.182,87/0 544.182,87 544.182,87 

Č. 004 § 222 odst. 6 + 559.408,42/-338.716,37 898.124,79 220.692,05 

Č. 005 § 222 odst. 4 + 355.396,67/0 355.396,67 355.396,67 

Č. 006 § 222 odst. 6 + 311.469,94/0 311.469,94 311.469,94 

 Č. 
007 

§ 222 odst. 6 + 3.870.103,61/-2.750.334,38 6.620.437,99 1.119.769,23 

Č. 008 § 222 odst. 6 +1.227.762,68/-65.385,17 1.293.147,85 1.162.377,51 

Č. 009 § 222 odst. 4 +2.507.112,45/-53.303,91 2.560.416,36 2.453.808,54 

Č. 010 § 222 odst. 6 +485.040,49/-1.796,83 486.837,32 483.243,66 

Č. 011 § 222 odst. 4 +2.914.950,00/-1.980.000,00 4.894.950,00 934.950,00 

Č. 012 § 222 odst. 6 +661.088,23/-235.381,05 896.469,28 425.707,18 

Č. 013 § 222 odst. 4 +114.649,08/-67.734,02 182.383,10 46.915,06 

Č. 014 § 222 odst. 6 +131.854,27/0 131.854,27 131.854,27 

Č. 015 § 222 odst. 4 +3.428.193,00/0 3.428.193,00 3.428.193,00 

Č. 016 § 222 odst. 6 +6.994.065,09/-4.117.666,06 11.111.731,15 2.876.399,03 

Č. 017 § 222 odst. 4 +1.015.460,00/-561.330,80 1.576.790,80 454.129,20 

Č. 018 § 222 odst. 4 +1.191.595,10/0 1.191.595,10 1.191.595,10 

Č. 019 § 222 odst. 5 +11.532.772,77/0 11.532.772,77 11.532.772,77 

                                                                           
 
Porovnání dle 1/………………………………  34.813.569,69 Kč ≤ 48.357.407,03 Kč - splňuje 
 
Porovnání dle 2/………………………………. 19.652.222,19 Kč < 29.014.444,22 Kč - splňuje 
 
Kontrola splnění podmínek pro změny dle § 222 odst. 4 zákona 
Součet hodnoty všech změn závazku dle tohoto odstavce musí být nižší než 15% původní hodnoty 
závazku. 
15% z 96.714.814,07 Kč bez DPH = 14.507.222,11 Kč 
 
14.189.725,03 Kč < 14.507.222,11 Kč - splňuje 
 
Rekapitulace ceny díla:  
Cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 6 113.699.251,06 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 7 smlouvy o dílo     11.532.772,77 Kč 
Celková cena bez DPH  125.232.023,83 Kč 
  
Stavební práce, které jsou předmětem dodatku č. 7, nemohou být technicky a ekonomicky odděleny 
od původní veřejné zakázky a jejich provedení je zcela nezbytné pro řádné dokončení a zkolaudování 
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díla. OI proto doporučuje Radě města schválení dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo. 
 
Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města 
pod ORJ 004, ORG 1162 000 000. 
 
Zastupitelstvo města dne 23. 1. 2018 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na investiční akci 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (stavba, okolí, interiér, gastro, digit. kino) pro rok 2018 
částku 137.500.000 Kč a dne 26. 6. 2018 v rámci rozpočtového opatření č. 6 schválilo navýšení této 
částky o 1.800.000 Kč na nové projekční dodatky, celkem tedy na 139.300.000 Kč. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 7 

B – příloha dodatku 
 
Přijaté usnesení: 465/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 

na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností 
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, 
kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 125.232.023,83 Kč bez DPH. 

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

8. Zahájení zadávacího řízení „Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“ – technologie stravování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení výzvu k podání nabídky na veřejnou 
zakázku na dodávku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - technologie stravování, ve 
zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Po zveřejnění na profilu zadavatele 
bude výzva odeslána 6 níže uvedeným dodavatelům: 
 
1.   GASTRONOM - TECHNIK s.r.o., Táborská 192/127, 615 00 Brno, IČO 25570633 
2.   PROMOS trading, spol. s r.o., Karolíny Světlé 1638/28a, 736 01 Havířov, IČO 62362089 
3.   Gastro Podzemný s.r.o., Juřinka 89, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 26783177 
4.   AMEREX trade s.r.o., V zahradách č. 2052,  Ostrava - Poruba, IČO 25388461 
5.   GASTRO Klimatech s.r.o., Chebská 270/85, 360 06 Karlovy Vary, IČO 25228803 
6.   GASTROFORM, s.r.o., Ondrova 159/9, Kníničky, 635 00 Brno, IČO 01637801 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - technologie stravování 
je dodávka a instalace nového gastro zařízení do kuchyně, přípravných prostor, kavárny, restaurace 
a kuchyněk v objektu rekonstruovaného kulturního domu, a to v rozsahu dle projektové dokumentace 
zpracované v 08/2018 generálním projektantem - společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ 
KANCELÁŘ s.r.o. 
Administraci veřejné zakázky provádí OI. 
 
Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města 
pod ORJ 004, ORG 1162 000 000. 
Zastupitelstvo města dne 23. 1. 2018 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na investiční akci 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (stavba, okolí, interiér, gastro, digit. kino) pro rok 2018 
částku 137.500.000 Kč. Tato částka byla v rámci rozpočtového opatření č. 6, které schválilo 
Zastupitelstvo města dne 26. 6. 2018 navýšeno o 1.800.000 Kč. 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentaci, jejíž přílohou 
č. 2 je i návrh smlouvy o dílo. 
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Přílohy: A – zadávací dokumentace 
 B - příloha 1 ZD 
 C - příloha 2 SOD 
 D - příloha 
 
Přijaté usnesení: 466/2018 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky 

na dodávku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - technologie 
stravování a schvaluje zadávací dokumentaci včetně příloh č. 1, č. 2 (návrhu 
smlouvy o dílo) a č. 4. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 23:55 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 18. 9. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků Voleb do 

zastupitelstev obcí konaných dne 5. 10. 2018 - 6. 10. 2018 
 1A - návrh smlouvy pronájem volby 2018 
 1B - zhodnoceni zapůjčení volby 2018 
2 „Zajištění služby SENIOR TAXI KUŘIM“ - uzavření smlouvy 
 2A - hodnocení nabídek 
 2B - smlouva senior taxi 
3 SMLOUVA o spolufinancování webové aplikace Evidence závazných stanovisek 
 3A - smlouva 
4 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. - 

pachtovní smlouva  
4/1 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – VINUAR group s.r.o. – smlouva ve věci 

úplatného užívání restaurace a kavárny 
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5 Žádost o stanovisko města ke zřízení soukromé ZŠ v Kuřimi 
 5A - P. Svirák - žádost o stanovisko se zřízením alternativní soukromé školy 
 5B - P. Svirák - příloha k žádosti o stanovisko 
6 Vyhledávácí studie na cyklostezku Kuřim - Česká 
7 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se 

zhotovitelem stavby 
 7A - dodatek č. 7 
 7B - příloha č. 1 dodatku 
8 Zahájení zadávacího řízení „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie 

stravování 
 8A - zadávací dokumentace 
 8B - příloha 1 ZD 
 8C - příloha 2 (SOD) 
 8D - příloha 


