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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 3/2019 konané dne 1. 2. 2019 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady 
města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 11:00 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Program: 
 

1 Zhotovitel projektové dokumentace stavby Dětské brouzdaliště vč. bazénové 
technologie – zahájení VŘ 

2 Zahájení zadávacího řízení "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" - dodávka 
vnitřního vybavení II. 

3 Různé 

 
 
 

1. Zhotovitel projektové dokumentace stavby Dětské brouzdaliště 
vč. bazénové technologie – zahájení VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Zhotovitel projektové dokumentace stavby Dětské 

brouzdaliště vč. bazénové technologie“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-003 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na službu  

- vypracování projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení dle 
platných předpisů vč. zajištění inženýrské činnosti, spočívající v zajištění kladných stanovisek 
dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí (dále jen „DUR+DSP“) 

- vypracování projektové dokumentace pro zadání a provádění stavby (dále jen „PDPS“), a s ní 
související inženýrská a jiná činnost vč. podrobných soupisů prací s výkazem výměr 
a výpočtem kubatur (slepý rozpočet), kontrolního rozpočtu (oceněný soupis prací) 
zpracovaných v cenové soustavě tak, aby byla relevantním podkladem pro zadávací řízení, 
jehož cílem bude výběr zhotovitele stavby vč. zajištění veškerých nutných průzkumů k jejímu 
zpracování a projednání plánu BOZP s oblastním inspektorátem 

- spolupráci (činnostech) při výběru zhotovitele stavby, 
- výkonu autorského dozoru (dále jen „ATD“). 
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Předpokládané termíny plnění: 

- vypracování DUR+DSP do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, 
- získání stanovisek dotčených orgánů státní správy pro vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení do 60 kalendářních dnů od vypracování DUR+DSP  
- odevzdání PDPS - ode dne podání žádosti pro společné územní rozhodnutí a stavební řízení 

na stavebním úřadě do 1 měsíce. 
 
Jako jediné kritérium je stanovena výše nabídkové ceny, přičemž nabídky budou vyhodnoceny 
prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po 
nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. 
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro hodnocení 
budou rozhodné ceny bez DPH. 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
investiční akce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM, zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky. 
 
Návrh členů hodnoticí komise: Návrh náhradníků hodnoticí komise: 

1. Ing. Petr Ondrášek  1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Sojka Jan 2. David Břenek 
3. Stanislav Bartoš 3. Ing. Moris Réman 
4. Ing. Renata Havlová 4. Ing. Olga Hanáková 
5. Jiří Voneš 5. Mgr. Ing. Markéta Matulová, PhD. 

 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky 

B - návrh SoD 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – materiál bude předložen do jednání komise stavební. 
 
Přijaté usnesení: 52/2019 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

projektové dokumentace zakázky „Dětské brouzdaliště vč. bazénové technologie“ 
a schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí 
komise ve složení podle návrhu. 

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

2. Zahájení zadávacího řízení "Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi" - dodávka vnitřního vybavení II. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení opakované zahájení zadávacího řízení na 
výše uvedenou investiční akci. 
Předchozí zadávací řízení, které bylo rozdělené na části, bylo zahájeno dne 12. 12. 2018 uveřejněním 
výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele. Vzhledem k tomu, že ve lhůtě pro podání nabídek byla 
podána do Části 2 veřejné zakázky pouze nabídka jediného účastníka a do Částí 1 a 3 veřejné 
zakázky nebyla podána žádná nabídka, schválila rada města na své 2. schůzi, konané dne 30. 1. 
2019, na základě návrhu administrátora společnosti Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. 
zrušení zadávacího řízení. 
 
Po úpravě zadávací dokumentace předkládá nyní OI Radě města ke schválení opětovné zahájení 
zadávacího řízení.  
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Úprava spočívá v novém přenastavení předpokládaných hodnot jednotlivých částí veřejné zakázky 
a ve změně termínu dokončení u Části 1 -  Interiérový nábytek pevně spojený se stavbou, který byl dle 
získaných informací nastavený nereálně.  
 
OI dává nyní k rozhodnutí radě města také, zda v zadávací dokumentaci v bodě 20 ponechat původní 
požadavek na předložení vzorků od vybraného dodavatele před podpisem smlouvy pro Část 1 - 
vestavěný nábytek a pro Část 2 - volný nábytek. Pro Část 1 se jedná o segment lavice do foyer a pro 
Část 2 o vzorek židle do hlavního sálu, ze kterých by bylo zřejmé splnění zadavatelem požadovaných 
podmínek. 
Vzhledem ke skutečnosti, že reálný termín dodání vestavěného nábytku činí 8-10 týdnů a odhadovaný 
termín možného podpisu smlouvy je v první polovině měsíce března, nachází se zadavatel již nyní 
v časové tísni, a každé oddálení podpisu smlouvy by mělo negativní vliv na posun termínu dokončení 
dodávky. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, výzvu a zadávací dokumentaci včetně 
všech příloh ve variantě a) tj. bez požadavku na předložení vzorků. 
 
Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města 
pod ORJ 004, ORG 1162 000 000. 
Zastupitelstvo města dne 22. 1. 2019 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na investiční akci 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (stavba, okolí, interiér, gastro, digit. kino) pro rok 2019 
částku 69,5 mil. Kč. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídek 

B - příloha výzvy č. 1 - předloha čestného prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci 
C - dokumentace zadávacího řízení - bez vzorků 
D - dokumentace zadávacího řízení - vzorky 
E - příloha č. 1 - předloha krycího listu nabídky 
F - příloha č. 2a DZŘ - návrh smlouvy - část 1 
G - příloha č. 2b DZŘ - návrh smlouvy - část 2 
H - příloha č. 2c DZŘ - návrh smlouvy - část 3 
I - příloha č. 4 DZŘ - předloha čestného prohlášení o akceptaci návrhu smlouvy 
J - příloha č. 5 DZŘ - informace o zpracování osobních údajů 

 
Diskuse: 
S. Bartoš – z časového hlediska je potřeba zvolit variantu bez požadavku na předložení vzorků 
a vyjednávat s dodavatelem. Dodává, že projektanta ihned vyzvali, aby upravil projekt, ale do 
dnešního dne se neozval. 
 
Přijaté usnesení: 53/2019 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

dodávku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního 
vybavení a schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci včetně příloh bez požadavku 
na předložení vzorků. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 11:51 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 16. 1. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Zhotovitel projektové dokumentace stavby Dětské brouzdaliště vč. bazénové 

technologie – zahájení VŘ 
 1A - výzva k podání nabídky 
 1B - návrh SoD 
2 Zahájení zadávacího řízení "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" - dodávka 

vnitřního vybavení II. 
 2A -  výzva 
 2B - příloha výzvy 
 2C - zadávací dokumentace var. a) 
 2D - zadávací dokumentace var. b) 
 2E - příloha č. 1 ZD 
 2F - příloha č. 2 ZD SOD část 1 
 2G - příloha č. 2 ZD SOD část 2 
 2H - příloha č. 2 ZD SOD část 3 
 2I -  příloha č. 4 ZD 
 2J - příloha č. 5 ZD 


