
 
 

 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 18/2019 konané dne 25. 6. 2019 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 16:04 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
 
 
 
Program: 
 

1 Vyčlenění částky z drobných investic na zřízení nové el. přípojky 

2 Odvod finančních prostředků z fondu investic Centra sociálních služeb Kuřim 

3 Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim 

4 Dodatek č. 1 - ke Smlouvě o poskytování datových služeb č.256/04 

5 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace – rozšíření 
předmětu smlouvy a snížení ceny  

5/1 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace – rozšíření 
předmětu smlouvy a snížení ceny  

6 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zrušení VŘ 

7 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského – nové zahájení VŘ 

8 "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" - dodávka vnitřního vybavení - dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo na zhotovení interiérového nábytku 

9 Různé 

 
 
 

1. Vyčlenění částky z drobných investic na zřízení nové el. přípojky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení vyčlenění částky 50.000 Kč z drobných 
investic na zřízení nové přípojky el. energie pro rybník Srpek. 



 
 

 
 
Přijaté usnesení: 287/2019 - RM schvaluje vyčlenění částky 50.000 Kč z ORG 1006000000 

drobných investic na zřízení nové přípojky el. energie pro rybník Srpek. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

2. Odvod finančních prostředků z fondu investic Centra sociálních 
služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - vzhledem k tomu, že se letos nepočítá s větší investicí do rekonstrukcí v domě 
s pečovatelskou službou, převedeme peníze z investičního fondu do rozpočtu města. 
 
Přijaté usnesení: 288/2019 - RM ukládá dle § 31 odst. 2) písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod finančních prostředků ve výši 
4,5 mil. Kč z fondu investic Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, 
664 34 Kuřim, IČ 49457276 do rozpočtu zřizovatele. 

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

3. Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 11. 12. 2018 Smlouvu o pachtu č. 2018/O/0061 (pacht budovy kulturního 
domu) se společností Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 
Kuřim, IČ 26307189 (dále jen „CTSK“) s účinností od 1. 2. 2019. Účinnost smlouvy byla Dodatkem č. 1 
ze dne 7. 2. 2019 posunuta nejprve na 1. 5. 2019, následně Dodatkem č. 2 ze dne 30. 4. 2019 byla 
účinnost smlouvy posunuta od 1. 7. 2019. Po několika jednáních z poslední doby vyvstala nutnost 
uzavřít další dodatek. Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva již byla 2x dodatkována, navrhuje OMP 
místo dalšího dodatku uzavřít novou pachtovní smlouvu, která v plném rozsahu nahradí Smlouvu 
o pachtu č. 2018/O/0061, ve znění Dodatku č. 1 a 2. 
Do nově uzavírané smlouvy bude do Článku 7 doplněn odst. 7.4., kterým bude pachtýř oprávněn 
přenechat část předmětu pachtu k úplatnému užívání spolku Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, 
z.s., se sídlem Farského 481/20, 664 34 Kuřim, IČ 22687467. Dále je nezbytné do smlouvy o pachtu 
zapracovat snížení pachtovného, které má pachtýř hradit propachtovateli ve výši 100.000 Kč bez DPH 
již od 1. 7. 2019, tedy od účinnosti Smlouvy o pachtu č. 2018/O/0061, ve znění Dodatku č. 1 a 2.  
Vzhledem k tomu, že budova kulturního domu (dále jen „KD“) není doposud vybavena nábytkem, tudíž 
není možno zahájit provoz restaurace ani Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvková 
organizace, jejichž provozovatelé budou CTSK hradit úplatu za užívání části KD, požádal jednatel 
CTSK o snížení pachtovného do doby, kdy bude plně provoz KD zahájen, tedy do 31. 8. 2019. 
 
Přílohy: A - smlouva o pachtu 
 
Přijaté usnesení: 289/2019 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy, jejímž předmětem bude 

pacht pozemku parc. č. 1808 o výměře 1189 m
2
 - zast. plocha, obč. vybavenost, 

jehož součástí je budova č. p. 902 (kulturní dům), a pacht pozemku parc. č. 1810 
o výměře 245 m

2
 - ostatní komunikace, ostatní plocha, 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 s účinností od 1. 7. 2019. Pachtovné za období od 1. 7. 2019 do 31. 8. 
2019 činí měsíčně 2.000 Kč + DPH a pachtovné od 1. 9. 2019 činí měsíčně 



 
 

 
100.000 Kč + DPH. Tato pachtovní smlouva v plném rozsahu nahradí Smlouvu 
o pachtu č. 2018/O/0061 ze dne 11. 12. 2018, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku 
č. 2. 

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

4. Dodatek č. 1 - ke Smlouvě o poskytování datových služeb 
č. 256/04 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Zajišťující odbor Kancelář úřadu provedl revizi smlouvy o poskytování datových služeb č. 256/04, 
pomocí které je budova radnice v Kuřimi připojena k veřejné síti Internet. Stávající konektivita budovy 
radnice v Kuřimi je zajišťována přes optický kabel od společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., 
IČ 48150029, se sídlem Ruská 8, 101 00 Praha 10. Parametry této služby jsou: download 80 Mbit/s, 
upload 80 Mbit/s. s cenou 7.021 Kč s DPH/ měsíc. Potřeba zlepšit konektivitu do této veřejné sítě 
vyžadují stále zvyšující se nároky informačních agendových systémů, které jsou na Městském úřadě 
provozovány. Zajišťující odbor oslovil s poptávkou dva možné dodavatele této služby. Jejich nabídky 
jsou seřazeny v příloze A. 
 
Na základě zhodnocení nabídek je radě města předkládán ke schválení Dodatek č. 1/2019 ke 
Smlouvě o poskytování datových služeb č. 256/04 prostřednictvím TKR ve městě Kuřim - příloha B. 
Podpisem výše uvedeného dodatku č. 1 se parametry této služby změní na následující: download 200 
Mbit/s, upload 200 Mbit/s. s cenou 4.387 Kč s DPH/ měsíc. Měsíční úspora nákladů tak činí 2.634 Kč 
s DPH/ měsíc. 
 
Přílohy: A - zhodnocení nabídek na poskytování datových služeb pro budovu radnice v Kuřimi 

B – dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 290/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1/2019 ke Smlouvě o poskytování 

datových služeb č. 256/04 prostřednictvím TKR ve městě Kuřimi na dobu neurčitou 
se společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Ruská 8, 101 00 Praha 
10, IČ 48150029, která předložila nejvýhodnější nabídku za datovou službu. 

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

5. „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová 
dokumentace – rozšíření předmětu smlouvy a snížení ceny 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Rada města Kuřimi schválila na svém jednání dne 15. 5. 2019 zadání projektových prací na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce nám. Osvobození“ odlišným postupem ve smyslu ustanovení 
čl. VIII směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
a schválila uzavření smlouvy o zpracování projektové dokumentace se společností ATELIER RAW 
s.r.o. 
Na jednání se zástupci společnosti ATELIER RAW s.r.o., které proběhlo před podpisem schválené 
smlouvy, bylo následně dohodnuto snížení původní celkové smluvní ceny a rozšíření předmětu 
smlouvy zahrnutím i výkonu autorského dozoru. 
Odbor investiční nyní předkládá radě města ke schválení nový návrh smlouvy o zpracování projektové 
dokumentace a o výkonu autorského dozoru. Původně schválený text smlouvy byl pouze rozšířen 
o odstavce, týkající se výkonu autorského dozoru a smluvní ceny (snížení o 423.500 Kč). 
 



 
 

 
Na investiční akci „Rekonstrukce nám. Osvobození“ - ORG 1376000000 vyčlenilo Zastupitelstvo 
města Kuřim pro rok 2019 částku 1.000.000 Kč. Vzhledem k nastaveným termínům plnění jednotlivých 
částí díla a platebním podmínkám, se část úhrad předpokládá v roce 2020. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 291/2019 - RM ruší usnesení č. 251/2019 ze dne 15. 5. 2019 ve věci zadání 

projektových prací a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Rekonstrukce nám. Osvobození“. 

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

5/1. „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová 
dokumentace – rozšíření předmětu smlouvy a snížení ceny 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Přijaté usnesení: 292/2019 - RM schvaluje zadání projektových prací na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Rekonstrukce nám. Osvobození“ odlišným postupem ve smyslu 
ustanovení čl. VIII směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a schvaluje uzavření smlouvy o zpracování projektové 
dokumentace a o výkonu autorského dozoru se společností ATELIER RAW s.r.o., 
se sídlem Domažlická 148/12, 612 00 Brno, IČ 28299442 za cenu 1.936.000 Kč 
s DPH. 

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

6. Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zrušení VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 1/2019 (IV-OI-2019-006) 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Podle vnitřní směrnice S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, bylo realizováno 
zadávací řízení na zakázku „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“. Předmětem díla ma být 
revitalizace předprostoru MŠ Komenského - Kuřim, Komenského 1011, spočívající ve výměně 
oplocení a vytvoření části nového oplocení, sanaci stávající zídky a venkovního schodiště, vytvoření 
krytého prostoru před oběma vchody do MŠ, novém uspořádání pochůzích ploch a zeleně včetně 
nového materiálu pochůzích ploch, doplnění předprostoru novou drobnou i větší vzrostlou zelení 
a novým mobiliářem. 
 
Výzva k podání nabídky byla odeslána 15 potencionálním dodavatelům a uveřejněna v elektronickém 
nástroji, dále jen „NEN“. 
V určeném termínu pro podání nabídky ke dni 21. 6. 2019 nebyla podána žádná nabídka. 
 
Hodnoticí komise doporučuje radě města zrušení výběrového řízení s ohledem na skutečnost, že po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek nebyly podány žádné nabídky, a tedy není žádný účastník 
zadávacího řízení. 
 
Přílohy: A - protokol 
 



 
 

 
Přijaté usnesení: 293/2019 - RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

7. Revitalizace předprostoru MŠ Komenského – nové zahájení VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-010 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce pro MŠ 
Kuřim, Komenského 1011, parc. č. 2301/1. Rozsah stavebních úprav je vymezen projektovou 
dokumentací, kterou zpracovala společnost 7points, s.r.o. architektonická kancelář Archlive, 
v 07/2017. 
 
Zahájení akce se předpokládá 9. 9. 2019. 
Předpokládané dokončení a předání díla do 11. 11. 2019. 
 
Předpokládaná hodnota zakázky 1.700.000 Kč vč. DPH. 
 
Předmětem díla bude revitalizace předprostoru MŠ Komenského - Kuřim, Komenského 1011, 
spočívající ve výměně oplocení a vytvoření části nového oplocení, sanaci stávající zídky a venkovního 
schodiště, vytvoření krytého prostoru před oběma vchody do MŠ, novém uspořádání pochůzích ploch 
a zeleně včetně nového materiálu pochůzích ploch, doplnění předprostoru novou drobnou i větší 
vzrostlou zelení a novým mobiliářem. 
Realizace zakázky bude probíhat za provozu MŠ Komenského. Instalování krytého prostoru před 
oběma vstupy do MŠ - pergol bude provedeno v termínu 25. 10. - 3. 11. 2019. Tento termín je pevně 
stanoven. V tuto dobu budou vstupy do školky uzavřeny. 
 
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. 
Realizace zakázky bude hrazena z investičního fondu mateřské školy. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Ing. Petr Ondrášek  1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 
2. Mgr. Lenka Slámová   2. Mgr. Petra Vysloužilová 
3. Stanislav Bartoš 3. Ing. Dagmar Montagová 
4. Ing. Renata Havlová 4. Ing. Olga Hanáková 
5. Ing. Petr Němec 5. Ing. Petr Macek 
 
Přílohy: A - výzva MŠ 

B - návrh SoD 
 
Přijaté usnesení: 294/2019 - RM schvaluje zahájení nového zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“ 



 
 

 
a dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky 
hodnoticí komise ve složení podle návrhu. 

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

8. "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" - dodávka vnitřního 
vybavení - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení 
interiérového nábytku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své 8. schůzi, konané dne 22. 3. 2019 schválila smlouvu o dílo na zhotovení 
interiérového nábytku na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka 
vnitřního vybavení, se společností FERSTO, s.r.o. 
Předmětem je zhotovení, dodávka a instalace interiérového nábytku pevně spojeného se stavbou. 
Smlouva o dílo se zhotovitelem byla podepsána dne 30. 4. 2019. Od počátku května probíhají 
schůzky s architektem, průběžně je zhotovitelem zasílána projektantovi výrobní výkresová 
dokumentace k odsouhlasení a jsou předkládány vzorky materiálů a kování. 
Již při prvním zaměření prostorů pro vestavěný nábytek, bylo zhotovitelem zjištěno u převážné většiny 
položek, že skutečný stav neodpovídá výkresové dokumentaci, která byla součástí zadávacího řízení. 
Kromě odlišných rozměrů, zrcadlově osazených instalací u kuchyňských linek, nutnosti zajištění 
přístupu k některým vypínačům a zásuvkám, jsou zjišťovány i kolize vestavěného nábytku 
s osazenými elektrickými rozvaděči a trubním vedením. Součástí dodávky zhotovitele je i opláštění 
všech barů v objektu, jejichž konstrukce je dodávkou technologie stravování a pro zaměření 
skutečného stavu bylo nutné jejich finální usazení včetně rozmístěných spotřebičů. 
I přes snahu ze strany zhotovitele však docházelo k odsouhlasování výrobní dokumentace 
u některých položek zdlouhavě a např. pol. INT/26b nebyla doposud architektem vyřešena 
a odsouhlasena. 
Vzhledem ke skutečnosti, že objednání různě probarvených MDF desek, které se používají do 
pohledových částí většiny nábytku, trvá 30 dnů, upozornil zhotovitel objednatele emailem zaslaným 
dne 29. 5. 2019 na nereálnost dodržení smluvního termínu předání díla u položek do té doby 
neujasněných. 
K původnímu termínu předání dle smlouvy o dílo, tj. k 26. 6. 2019 je možno proto z výše uvedených 
důvodů předat následující položky: 
INT/19a, 19b, 25d, 26c, 27a, 29c, 30c, 34a, 34b, 35a, 35b, 42a, 51, OV08 - 2 ks, OV09 - 1 ks, OV14 - 
3 ks. 
OI předkládá Radě města ke schválení návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem jsou 
změny provedené u některých položek, s tím spojené změny ceny díla a posunutí termínu plnění 
u změnami dotčených položek. 
 
změna důvod změna rozšíření/zúžení v Kč hodnota změny 

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

INT/20b § 222 odst. 4 + 7.300 /0 7.300 7.300 

INT/20d § 222 odst. 4 +32.600/0 32.600 32.600 

INT/21a § 222 odst. 4 + 5.300/-1.500 6.800 3.800 

INT/21b § 222 odst. 4 + 10.800/0 10.800 10.800 

INT/22a § 222 odst. 4 + 5.300/-1.500 6.800 3.800 

INT/22b § 222 odst. 4 + 15.500/0 15.500 15.500 

INT/23a § 222 odst. 4 + 3.000/-900 3.900 2.100 

INT/25a § 222 odst. 4 + 1.950/0 1.950 1.950 

INT/25b § 222 odst. 4 +8.950/0 8.950 8.950 

INT/25c § 222 odst. 4 +1.100/-5.860 6.960 -4.760 

INT/26a § 222 odst. 4 +3.820/0 3.820 3.820 

INT/26b § 222 odst. 4 +8.250 8.250 8.250 



 
 

 
INT/26d § 222 odst. 4 +20.800/-7.300 28.100 13.500 

INT/26e § 222 odst. 4 +3.300/-9.600 12.900 -6.300 

INT/29a § 222 odst. 4 +1.400/-8.600 10.000 -7.200 

INT/29b § 222 odst. 4 +2.100/-8.600 10.700 -6.500 

INT/30a § 222 odst. 4 +7.700/0 7.700 7.700 

INT/30b § 222 odst. 4 +9.900/0 9.900 9.900 

INT/31b § 222 odst. 4 0/-6.600 6.600 -6.600 

INT/42b § 222 odst. 3 0/-31.600 31.600 -31.600 

OV/26 § 222 odst. 3 0/-1.500 1.500 -1.500 

OV/27 § 222 odst. 3 0/-7.404 7.404 -7.404 

 OV/28 § 222 odst. 3 0/-12.213 12.213 -12.213 

INT/48 § 222 odst. 4 +15.360/-4.200 19.560 11.160 

INT/49 § 222 odst. 4 0/-6.600 6.600 -6.600 

INT/50 § 222 odst. 4 0/-30.400 30.400 -30.400 

OV/13 § 222 odst. 4 +4.800/0 4.800 4.800 

OV/14 § 222 odst. 4 +4.200/0 4.200 4.200 

 
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona 
Změnu závazku podle § 222 odst. 3 zákona nelze považovat za změnu podstatnou, protože nebyla 
v rámci předmětné veřejné zakázky způsobilá umožnit účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit 
výběr dodavatele v zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve 
prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné 
zakázky. 
Pol. INT/42b, OV/26, OV/27 a OV/28 výše uvedené splňují. 
 
Kontrola splnění podmínek pro změny dle § 222 odst. 4 zákona 
Součet hodnoty všech změn závazku dle tohoto odstavce musí být nižší než 10% původní hodnoty 
závazku. 
10% z 2.368.040 Kč bez DPH = 236.804 Kč 
 
232.490 Kč < 236.804 Kč – splňuje 
 
Rekapitulace ceny díla: 
Cena bez DPH dle smlouvy o dílo 2.368.040 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo    173.430 Kč 
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo        -144.377 Kč 
Celková cena bez DPH  2.397.093 Kč 
 
Změny v dodávce, které jsou předmětem dodatku č. 1, nemohou být technicky a ekonomicky odděleny 
od původní veřejné zakázky a jejich provedení je zcela nezbytné pro řádné dokončení plnění. OI proto 
doporučuje Radě města schválení dodatku č. 1 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 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. Do Zastupitelstva města dne 25. 6. 2019 je předkládáno rozpočtové opatření na 
zvýšení této vyčleněné částky o 2,2 mil. Kč. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 1 

B – příloha č. 1 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – chceme termín prodloužit o 65 dní? 
D. Sukalovský - také se mu to zdá dlouho, lhůtu by zkrátil. 
J. Vlček - to nevěděli dřív, že to nestihnou? 



 
 

 
S. Bartoš - naceňovali projekt a teprve poté zaměřovali skutečný stav. Některé položky ještě nejsou 
ani schváleny od architekta. 
P. Ondrášek - musí nám to schvalovat architekt? 
S. Bartoš - musí i nemusí. Je to jeho dílo. 
D. Sukalovský - dát architektovi lhůtu do konce týdne, aby se vyjádřil a pokud nebude reagovat, tak 
to uděláme podle svého uvážení. 
P. Ondrášek - navrhuje prodloužení o 50 dnů. 
D. Sukalovský - nestihli by to za 40 dnů? 
S. Bartoš - nedokáže to posoudit. Některý materiál mají objednaný až z Německa. 
P. Ondrášek – upřesňuje, že se navyšuje celková cena díla o 29.053 Kč na 2.397.093 Kč. 
J. Vlček - bude to také problém barů a technologií? Pokud nebudou hotové bary, tak restaurace 
nemůže otevřít. 
D. Sukalovský - restaurace se bude otevírat v září. Do té doby se budou seznamovat 
s technologiemi. Žádá telefonicky kontaktovat dodavatele s návrhem nového termínu dokončení 
posunutým o 50 dnů. 
 
Přijaté usnesení: 295/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení 

interiérového nábytku č. 2018/D/0143 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní 
centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního vybavení se společností FERSTO, s.r.o., 
K Lesu 186/1, Kníničky, 635 00 Brno, IČ 26885590, kterým se navyšuje celková 
smluvní cena díla na 2.397.093 Kč bez DPH a prodlužuje se termín plnění 
u položek dotčených dodatkem o 50 dnů. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 16:30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 25. 6. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 



 
 

 
Materiály: 
1 Vyčlenění částky z drobných investic na zřízení nové el. přípojky 
2 Odvod finančních prostředků z fondu investic Centra sociálních služeb Kuřim 
3 Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim 
 3A - smlouva o pachtu 
4 Dodatek č. 1 - ke Smlouvě o poskytování datových služeb č.256/04 
 4A - zhodnocení nabídek 
 4B - dodatek č. 1 
5 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace – rozšíření 

předmětu smlouvy a snížení ceny  
 5A - smlouva 
5/1 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace – rozšíření 

předmětu smlouvy a snížení ceny 
6 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zrušení VŘ 
 6A - protokol 
7 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského – nové zahájení VŘ 
 7A - výzva MŠ 
 7B - návrh SoD 
8 "Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" - dodávka vnitřního vybavení - dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo na zhotovení interiérového nábytku 
 8A - dodatek č. 1 
 8B - příloha č. 1 dodatku 


