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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 4/2019 konané dne 8. 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: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 9:20 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
 
 
 
Program: 
 

1 Koordinační dohoda mezi městem Kuřim a KŘ PČR Jihomoravského kraje 

2 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo se 
zhotovitelem stavby 

3 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – digitalizace kina ve formátu DCI - zahájení 
zadávacího řízení  

4 Různé 

 
 
 

1. Koordinační dohoda mezi městem Kuřim a KŘ PČR 
Jihomoravského kraje 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Mezi městem Kuřim a Policií České republiky, krajským ředitelstvím Jihomoravského kraje byla dne 
15. ledna 2010 uzavřena koordinační dohoda, která upravuje základní principy spolupráce mezi 
městem Kuřim a PČR při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě Kuřim. Vzhledem ke 
změnám, ke kterým v této oblasti došlo, především ukončení provozování městského kamerového 
systému ze strany OO PČR Kuřim, je navrhováno ze strany PČR uzavřít dohodu novou. Ta by 
současně ukončila platnost dohody stávající. 
 
Přílohy: A - koordinační dohoda 

B - příloha č. 1 oblasti spolupráce 
C - příloha č. 2 - formy spolupráce 
D - příloha č. 3 - seznam styčných osob 
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Přijaté usnesení: 54/2019 - RM schvaluje uzavření koordinační dohody mezi městem Kuřim 

a Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, se sídlem Kounicova 24, 
611 23 Brno, IČ 75151499 o společném postupu při zajišťování veřejného pořádku 
a bezpečnosti ve městě Kuřim. 

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

2. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 9 ke 
smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova 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, IČ 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 a termínem dokončení do 10. 10. 2018. 
Dne 5. 9. 2017 bylo předáno staveniště zhotoviteli. 
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, tj. do 20. 12. 
2018. Dne 12. 9. 2018 byl schválen dodatek č. 6 s celkovou cenou po změnách 113.699.251,06 Kč 
bez DPH a dne 18. 9. 2018 dodatek č. 7 s celkovou cenou po změnách 125.232.023,83 Kč bez DPH. 
V rámci dodatku č. 8, který rada města schválila dne 14. 11. 2018, došlo v souvislosti s rozšířením 
předmětu díla v dodatcích č. 6 a 7, k dalšímu posunutí termínu plnění o 66 dnů, tj. do 24. 2. 2019. 
 
Zpracovatelem projektové dokumentace všech stupňů je společnost ARCHTEAM PROJEKTOVÁ 
KANCELÁŘ s.r.o., technický dozor investora vykonává Ing. Pavel Procházka. 
 
OI předkládá nyní radě města ke schválení návrh dodatku č. 9 smlouvy o dílo, jehož předmětem je na 
základě žádosti zhotovitele další posunutí termínu dokončení díla. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Při přípravě realizace okolí kulturního domu byla s BVK dohodnuta výměna vodovodního řadu v ulici 
Legionářská v rozsahu prováděných úprav zpevněných ploch v okolí kulturního domu tak, aby pod 
nově upravenými plochami nezůstal starý vodovod. Bylo dohodnuto, že zemní práce provede na své 
náklady město a výměnu potrubí provede BVK. Rozhodnutí Odboru dopravy o povolení Změny stavby 
před dokončením nabylo právní moci dne 9. 11. 2018 také z toho důvodu, že termín zpracování 
projektové dokumentace musel být posunut z 18. 4. 2018 na 20. 7. 2018, ale i poté projektant doložil 
podklady pro změnu stavby až 19. 9. 2018. Následné stanovení přechodné úpravy provozu na 
místních komunikacích nabylo účinnost dne 6. 12. 2018. Vzhledem k tomu, že prováděné práce na 
výměně potrubí zasahovaly do trasy stávajících chodníků, bylo možné je zahájit až po tomto datu. 
Dohodnutý byl proto termín zahájení prací začátek ledna 2019. 
Při provádění výkopových zemních prací byla však zjištěna kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi. 
Byla provedena provizorní přeložka, demontován stávající vodovod a položeno nové potrubí, konečné 
přepojení se předpokládá do 22. 2. 2019. Nedokončení prací spojených s výměnou potrubí 
a v současné době nevhodné klimatické podmínky brání zhotoviteli v provádění prací na 
autobusovém zálivu a zpevněných plochách. 
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Dalším důvodem k prodloužení termínu je až dne 20. 12. 2018 projektantem odsouhlasené provedení 
akustické okenice do hlavního a malého sálu, která má v sestavě s oknem předepsáno splnění 
hlukových parametrů. Teprve poté mohl být začátkem ledna zadán do výroby vzorek okenice a po 
jeho osazení mohlo být provedeno dne 4. 2. 2019 zkušební měření, které však bude nutné 
z technických důvodů opakovat 8. 2. - 11. 2. Po následném vyrobení a osazení všech okenic 
(předpoklad do konce 03/2019) bude teprve možné provést montáž vnitřních akustických 
obkladů v malém a velkém sále. Problematika akustických okenic je průběžně řešena od 06/2018. 
 
Od samého počátku realizace stavby naráží též objednatel i zhotovitel na prodlevy generálního 
projektanta se zapracováváním změn vzniklých v průběhu realizace do výkresové části zejména 
elektro silnoproud a jejich odevzdáváním. Například potřeba řešení návrhu zábradlí do malého sálu 
trvá od 08/2018 a k odsouhlasení výrobní dokumentace došlo až 7. 2. 2019. 
Ke značným prodlevám stavby dále dochází díky dlouhému procesu odsouhlasování 
předkládaných vzorků projektantem. Vzorkování podlahových stěrek probíhá od 04/2018. Vzorky 
projektantovi nevyhovovaly buď materiálově, nebo nevhodným odstínem barvy. Barevný vzorek na 
povrchy schodů byl odsouhlasen teprve 24. 1. 2019 a k odsouhlasení vzorku na stěrky pro ostatní 
plochy zatím definitivně nedošlo. 
 
Na termín dokončení má vliv i skutečnost, že k upřesnění konstrukce, členění a provedení vnitřních 
posuvných stěn došlo až 10. 1. 2019. Vzhledem k délce dodávky 9 - 11 týdnů od objednání, je 
předběžný termín montáže posuvných stěn první polovina dubna. 
 
V neposlední řadě je nutné též zohlednit skutečnost, že cca od 3. 1. 2019 není možné z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek provádět venkovní práce bez dopadu na kvalitu 
prováděných prací. 
 
Z výše uvedených důvodů žádá proto zhotovitel o prodloužení termínu plnění o 57 dnů, tj. do 22. 4. 
2019 a současně o posun lhůt pro dokončení některých realizačních milníků. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 9 
 B – příloha dodatku 
 
Přijaté usnesení: 55/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 9 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 prodlužuje termín plnění o 57 dnů. 

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

3. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – digitalizace kina ve 
formátu DCI - zahájení zadávacího řízení  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení výzvu k podání nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - 
digitalizace kina ve formátu DCI, zadávanou v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi 
č. S4/2018/RM. 
Na základě předložené žádosti obdrželo Město Kuřim dne 7. 9. 2018 na digitální kino dotaci ze 
Státního fondu kinematografie. Výše podpory činí 820.000 Kč (plánované náklady 1.714.340 Kč bez 
DPH). 
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Předmětem plnění veřejné zakázky „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - digitalizace kina ve 
formátu DCI je dodávka a montáž zařízení, včetně programového vybavení, pro zavedení digitální 
projekce podle standardu Digital Cinema Initiatives (DCI) do „Společenského a kulturního centra 
v Kuřimi“. Součástí dodávky bude i dodávka vstupenkového a rezervačního systému včetně jeho 
zprovoznění a provozování z vlastního serveru a nákupu licencí. 
 
Po zveřejnění na profilu zadavatele bude výzva odeslána 5 níže uvedeným dodavatelům: 
1/ AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ 48108375 
2/ ALTEI spol. s r.o., Přemyslovská 897/7, 130 00 Praha 8, IČ 25637274 
3/ KINOSERVIS s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín, IČ 28299949 
4/ XC tech s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, IČ 05529778 
5/ Nowatron Elektronik, spol. s r.o., Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5, IČ 45270007 
 
Předpokládaný termín realizace dodávky je cca 03-04/2019. Z důvodu nutnosti montáže zařízení do 
bezprašného a čistého prostředí je zahájení montáže závislé na stavu dokončenosti nyní probíhajících 
stavebních prací. 
 
Základním hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
 
Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, jíž je digitální kino součástí, 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 69,5mil. Kč. 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení a výzvu, jejíž přílohou č. 2 je i návrh 
smlouvy o dílo. 
OI dále doporučuje radě města schválit členy a náhradníky členů hodnoticí komise, která bude 
současně i komisí pro otevírání obálek, a to ve složení: 
 
Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  Mgr. Ladislav Ambrož 
2. Ing. Petr Ondrášek Ing. Jan Vlček, MSc. 
3. Stanislav Bartoš  Ing. Moris Réman 
4. Bc. Kateřina Rovná  Bc. Jitka Šmídová 
5. Ing. Jana Markelova  Ing. Renata Havlová 
 
Přílohy: A - výzva digi kino 

B - příloha č. 1 krycí list 
C – smlouva o dílo 
D - příloha č. 3 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský - v rezervačním systému se mluví o 60 místech. Kolik je tam celkem míst? 
S. Bartoš - myslí si, že tam bude 80 míst. 
D. Sukalovský - spíše by bylo lépe, kdyby šlo v rezervačním systému rezervovat všech 80 míst. Co 
bude stát podpora, víme to? O tom bychom měli taky vědět. 
S. Bartoš - zatím to nevíme. Až předloží návrhy, tak se na tom budeme domlouvat. 
D. Sukalovský - upozorňuje, že soutěžit budeme cenu, proto bychom měli spíše toto vyspecifikovat. 
Chce, aby se na podmínky ještě podívali, počkejme s tím. 
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Přijaté usnesení: 56/2019 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na dodávku s názvem "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - 
digitalizace kina ve formátu DCI, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
včetně jejích příloh a jmenuje členy a náhradníky členů hodnoticí komise ve 
složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 9:45 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 8. 2. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Koordinační dohoda mezi městem Kuřim a KŘ PČR Jihomoravského kraje 
 1A - koordinační dohoda 
 1B - příloha č. 1 oblasti spolupráce 
 1C - příloha č. 2 - formy spolupráce 
 1D - příloha č. 3 - seznam styčných osob 
2 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo se 

zhotovitelem stavby 
3 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – digitalizace kina ve formátu DCI - zahájení 

zadávacího řízení 


