
Z á p i s   č í s l o  09/2011 
 

z mimořádné schůze Rady města Kuřimi konané dne 12. 4. 2011 v zasedací místnosti 
MěÚ Kuřim 

 
Přítomni: Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Koláček   1. místostarosta 
  Ing. Oldřich Štarha místostarosta  
   PaedDr. David Holman  člen rady 
  Zdeněk Kříž   člen rady 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman  
 
Starosta zahájil jednání ve 21,20 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
 
2.  Žádost o výpůjčku billboardu 
 
3. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi„Výběr poskytovatele telekomunikačních  

služeb“ 
 

4. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Oprava výtluků na místních 
komunikacích v Kuřimi v roce  2011“ 

 
5. „WELLNESS Kuřim – šatní skříňky pro venkovní bazén“ -  schválení výzvy“ 

 
 
 
1. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města 
Kuřimi 
(Příloha č.1, 1A, 1B, 1C, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Z. Perková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Kuřim, rekonstrukce čerpací stanice v ul. Na Vyhlídce - přechod na napájení 

z distribuce NN“ (projektová dokumentace) 
Evidenční číslo v knize zakázek: B-OIRR-2011-002 
Zajišťující odbor (ZO): Odbor investiční a regionálního rozvoje (OIRR) 
 
Z důvodu zastaralého typu současné VN rozvodny čerpací stanice v ulici Na Vyhlídce ( neexistují náhradní díly) 
provozovatel vodovodů a kanalizací v městě Kuřimi Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., doporučil vybudování 
nového domovního rozvodu od el. rozvaděče do objektů čerpací stanice včetně vystrojení rozvaděče, 
rekonstrukce strojně technologické a elektrotechnické části. 
Projektová dokumentace bude kryta finanční částkou z rozpočtu města v roce 2011 ve výši 250 000,-Kč, ORG – 
1155 000 000 Vodojem Na Vyhlídce. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor investiční a regionálního rozvoje, odpovědná osoba Zdeňka 
Perková. 
OIRR doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše uvedené zakázky 
podle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o zakázkách města Kuřimi, dále doporučuje radě 
města schválit znění výzvy k podání nabídky a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící 
komise. 
Příloha č.1: Výzva k podání nabídky 
Příloha č.2: Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
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Přijaté usnesení: 167/2011 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové 
dokumentace „ Kuřim, rekonstrukce čerpací stanice v ul. Na Vyhlídce - přechod na napájení 
z distribuce NN“ (projektová dokumentace) dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
2. Žádost o výpůjčku billboardu 
(Příloha 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
SK HC Tišnov – pořadatel charitativního hudebního festivalu „Hudbou pro UNICEF 2011“, konaného 11. 6. 
2011 v Tišnově, požádal město Kuřim o bezplatnou výpůjčku billboardu na ulici Tyršova u sokolovny, v termínu 
od 15. 4. do 12. 6. 2011. Na billboard by byl v uvedené době umístěn banner s upoutávkou na festival. 
V případě, že město žádosti vyhoví, bude uvedeno jako partner akce. 
 
Přijaté usnesení: 168/2011 - RM schvaluje bezplatnou výpůjčku billboardu na ulici Tyršova u sokolovny SK 

HC Tišnov, za účelem instalace reklamního banneru na akci „Hudbou pro UNICEF 2011“ 
v době od 15. 4. do 12. 6. 2011. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
3. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: „Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb“ 
Evidenční číslo zakázky: D-KÚ-2011-003 
(Příloha č.3, 3A, 3B, 3C, 3D, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizují M. Svoboda, Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim, včetně jeho organizací, v současné době využívá různé poskytovatele telekomunikačních služeb, 
což neumožňuje optimální využívání vynakládaných finančních prostředků. Proto je snahou města poptat balík 
veškerých telekomunikačních služeb (včetně městských organizací), aby došlo k úspoře nákladů. Do projektu je 
zapojeno: Město Kuřim, ZŠ Jungmannova, ZŠ Tyršova, MŠ Kuřim, Centrum sociálních služeb a Wellness 
Kuřim. 
Na vyhlášenou veřejnou zakázku schválenou RM dne 16. 3. 2011 pod č. usnesení 102/2011 reagovaly 4 firmy 
(GTS Czech s.r.o., Vodafone Czech Republic a.s., Telefónica O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic 
a.s.). 
Na základě zhodnocení získaných nabídek jsou hodnotící komisí doporučeny radě města jako nejvhodnější 
nabídky firem Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha, IČ: 26933179, 
v celkové hodnotě 15.596,- Kč měsíčně na poskytování služeb v oblasti mobilních telefonů a Telefónica O2 
Czech Republic, a.s., se sídlem za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336, v celkové hodnotě 
32.375,- Kč měsíčně na poskytování služeb v oblasti pevných linek. Hodnotící pětičlenná komise se 
jednomyslně shodla na výsledném pořadí po zhodnocení jediného hodnotícího kritéria – nabídkové ceny 
včetně DPH, uvedeného společně s konečným pořadím nabídek v příloze č.1. Hodnotící komise doporučuje radě 
města také uzavřít smlouvu na poskytnutí mobilního internetového připojení s firmou Telefónica O2 Czech 
Republic a.s., se sídlem za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336, v celkové hodnotě 3.780,- Kč 
měsíčně. Nabídka tohoto poskytovatele byla vyhodnocena jako celkově nejvýhodnější (ze 3 zúčastněných 
operátorů) s přihlédnutím k rozsáhlému testování pokrytí signálem mobilních datových služeb včetně jeho 
přenosové rychlosti v rámci správního obvodu ORP Kuřim, zároveň byla také vyhodnocena jako cenově druhá 
nejvýhodnější po firmě T-Mobile Czech Republic a.s. (2.793,- měsíčně). Výše uvedené ceny mohou být 
upraveny na základě definitivního počtu zapojených organizací Města do projektu. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek D-KÚ-2011-003 
Příloha č. 2: Protokol o jednání hodnotící komise 
Příloha č. 3: Návrh smlouvy firmy Vodafone 
Příloha č. 4: Návrh smlouvy firmy Telefónica 
 
 
Přijaté usnesení: 169/2011 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek na zakázku Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o poskytování mobilních telekomunikačních služeb se společností 
Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha, IČ: 26933179, 
která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 15.596,- Kč vč. DPH 
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a s uzavřením smlouvy o poskytování hlasového řešení (pevných linek) a mobilního 
internetu se společností Telefónica O2 Czech Republic a.s., se sídlem za Brumlovkou 
266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336, v celkové hodnotě 36.155,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
4. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „ Oprava výtluků na místních komunikacích v Kuřimi v roce 2011 “ 
Číslo akce v rozpočtu města:  9021 000 000 
Evidenční číslo zakázky: C-OIRR-2011-002 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. D. Ševčíková) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, bylo zajišťujícím odborem – OIRR na základě 
schválení akce usnesením RM č. 131/2011, realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem: 
Oprava výtluků na místních komunikacích v Kuřimi v roce 2011. 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 9021000000. Prostřednictvím výzvy k podání nabídky 
byly získány nabídky 5 uchazečů. Při otevírání obálek byly posouzeny všechny nabídky. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena radě města 
jako nejvhodnější nabídka firmy Karel Porč, se sídlem Badalky 340, 679 71 Lysice, IČ: 64472752, 
v hodnotě : JC za objem hmoty 1 dm3  ……….7,43 Kč 

JC za tl. 5cm se zářezem  ….......468,00 Kč 
JC za tl. 10 cm se zářezem …….756,00 Kč 
JC za tl. 15 cm se zářezem …..1 044,00 Kč 
JC/m2 tryskovou metodou ……...74,40 Kč 

s termínem dokončení díla do 31. 5. 2011, která se umístila na 1. místě. Výběrová komise se jednomyslně 
shodla na výsledném pořadí po zhodnocení kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena. 
 
Příloha č.1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek včetně přílohy 
Příloha č.2: Protokol o jednání hodnotící komise 
Příloha č.3: Smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení:  170/2011 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na zakázku „ Oprava výtluků 
na místních komunikací v Kuřimi v roce 2011“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
s firmou Karel Porč, se sídlem Badalky 340, 679 71 Lysice, IČ: 64472752, která předložila 
nejvýhodnější nabídku. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

5. „WELLNESS Kuřim – šatní skříňky pro venkovní bazén“ -  schválení 
výzvy“ 
(Příloha č.5, 5A, 5B, 5C, 5D, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Na základě schváleného rozpočtu města na rok 2011 byla zpracována výzva, návrh smlouvy o dílo a návrh 
hodnotící komise pro zadávací řízení na uvedenou akci. 
Předpokládané náklady na dodávku šatních skříněk pro venkovní bazén jsou do 500.000,- Kč vč. DPH. 
Z rozpočtu města bylo vyčleněno 2.000.000,- Kč na revitalizaci prostoru venkovního bazénu. Již byl vybrán 
dodavatel skluzavky. Dalším krokem bude dodávka hřiště pro nejmenší u dětského brouzdaliště. 
Termín dodání : 31. 5. 2011 (dle možnosti dodání). 
OIRR se zástupci WELLNESS Kuřim zpracovalo výzvu a návrh smlouvy o dílo, pro zahájení zadávacího řízení, 
který předkládáme RM ke schválení současně s návrhem hodnotící komise. Doručení nabídek do 27. 4. 2011, 
schválení dodavatele v RM  4. 5. 2011. 
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 
Přílohy: výzva, návrh SOD, návrh hodnotící komise. 
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Přijaté usnesení: 171/2011 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci díla „WELLNESS 
Kuřim – šatní skříňky pro venkovní bazén“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM ve 21, 35 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský        Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman  
 
 
 
 
V Kuřimi dne  12. 4. 2011 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A, 1B, 1C,  Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
2, 2A   Žádost o výpůjčku billboardu 
3, 3A, 3B, 3C, 3D  Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb 
4, 4A, 4B, 4C  Oprava výtluků na místních komunikacích v Kuřimi v roce 2011 
5, 5A, 5B, 5C, 5D WELLNESS Kuřim – šatní skříňky pro venkovní bazén“ - schválení výzvy 
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