
 
 

 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 22/2019 konané dne 15. 7. 2019 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk - členové rady města. 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 16:10 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem – DUR+DSP 

2 Městská sportovní hala v Kuřimi – dodávka a montáž žaluzií 

3 Wellness Kuřim - zámky 

4 Různé 

 
 
 

1. Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem – 
DUR+DSP 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním 

stadionem“ DUR+DSP 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2019-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Mezi sportovní halou a zimním stadionem se nachází prostor, který město Kuřim chce využít pro 
výstavbu vnějšího víceúčelového hřiště s dvoupodlažní přístavbou zázemí dle studie vypracované 
v červnu 2019. Aby toto hřiště se sociálním zázemím ladilo do konceptu sportovního areálu, byla pro 
nacenění projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti oslovena společnost CUBOID 
ARCHITEKTI s.r.o., která projektovala Sportovní halu a zpracovala studii tohoto území. 
Navrhovaná cena za vypracování jednostupňové PD pro sloučené územní rozhodnutí a stavební 
povolení (DUR+DSP) je 394.000 Kč bez DPH a za inženýrskou činnost 60.000 Kč bez DPH. 
 
Toto hřiště bude zahrnuto do žádosti o dotaci pro Atletický stadion. Důvodem odlišného postupu je 
získání povolení pro DUR+DSP v co nejkratším časovém úseku a potřeba koordinace podání žádosti 
o dotace pro Atletický stadion v podzimním termínu. 
 
OI navrhuje radě města, v souladu se směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2018 čl. VIII Odlišné postupy, provést přímý výběr 
zhotovitele pro realizaci DUR+DSP a uzavřít na toto smlouvu se společností CUBOID ARCHITEKTI 
s.r.o., Krohova 2595/43a, 160 00 Praha, IČ 27458822, a to za cenu 549.340 Kč vč. DPH 



 
 

 
(tj. 454.000 Kč bez DPH). Akce bude hrazena z ORG 1389 000 000 „Multifunkční hřiště mezi 
sportovní halou a zimním stadionem“. 
 
Přílohy: A - nabídka DUR+DSP 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - uděláme celý projekt, ale rozdělíme stavební práce tak, aby bylo připraveno, že to 
budeme dělat na etapy. Na dotaci budeme uplatňovat 1. etapu. 
D. Sukalovský - jaký bude povrch hřiště? 
P. Ondrášek - povrch nesmí při špatném počasí klouzat, proto nějaký gumový. 
M. Vlk - jak bude řešeno odvodnění? 
P. Ondrášek - hřiště musí mít řešeno odvodnění, je to samostatný projekt, volbou je buď retence pod 
hřištěm s odvedením do Kuřimky, nebo protáhnout dešťové vody pod atletickým areálem a vodu 
použít na zavlažování a zasakovat. Výpočet odvodnění vychází z toho, jako by byl pozemek 
i částečně zastřešený. 
 
Přijaté usnesení: 316/2019 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Multifunkční 
hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem“ a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., Krohova 2595/43a, 160 00 
Praha, IČ 27458822 za cenu 549.340 Kč vč. DPH ve věci zpracování projektové 
dokumentace pro DUR+DSP vč. inženýrské činnosti. 

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

2. Městská sportovní hala v Kuřimi – dodávka a montáž žaluzií 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Dodávka a montáž venkovních žaluzií na Sportovní halu“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2019-001 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Podle vnitřní směrnice S4/2018/RM zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle čl. IV.  Postup 
při zadávání veřejné zakázky - finanční limit III., bylo realizováno zadávací řízení na zakázku 
„Dodávka a montáž venkovních žaluzií na Sportovní halu“. 
 
Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace byla dne 30. 5. 2019 odeslána 5 firmám. 
Požadavek na podání nabídek byl v listinné podobě na podatelnu MěÚ Kuřim. V souladu s bodem 11. 
Vysvětlení zadávací dokumentace pro podání nabídky bylo rozesláno všem osloveným uchazečům 
vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 dne 10. 6. 2019, vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 dne 12. 
6. 2019 a vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 dne 13. 6. 2019.  
 
Otevírání obálek proběhlo 19. 6. 2019. Byla podána jedna nabídka od firmy HELLA stínící technika 
s.r.o. Otevírání obálky s nabídkou bylo provedeno hodnoticí komisí. Jediným hodnoticím kritériem byla 
nejnižší nabídková cena. Nabídka byla otevřena a byla přečtena nabídková cena, která překročila 
předpokládanou hodnotu zakázky do 300.000 Kč vč. DPH. 
 
Hodnoticí komise doporučuje Radě města Kuřimi zrušení výběrového řízení z důvodu překročení 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky a podání pouze jedné nabídky. Po konzultaci s projektantem 
je možné pro další opakování výběrového řízení upustit od barvy ze vzorníku RAL, která tvořila více 
než čtvrtinu nabídkové ceny. 
 
Přílohy: A - protokol žaluzie 
 
 



 
 

 
Přijaté usnesení: 317/2019 - RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Dodávka a montáž venkovních žaluzií na Sportovní halu“. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

3. Wellness Kuřim - zámky 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Wellness Kuřim -  zámky“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-013 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V současné době je systém zamykání skříněk v šatnách Wellness špatný. Některé skříňky zůstávají 
zamčené i po odchodu všech zákazníků. Další nereagují na přiložení čipu. Systém je poruchový a na 
recepci není možnost návštěvníkovi říct, která skříňka je volná. Problémy nepřehledné kapacity 
skříněk byly předmětem řady stížností návštěvníků zejména o víkendech, kdy je vysoká návštěvnost. 
 
Stávající dodavatel nabídl pouze řešení zámků, které je závislé na výměně baterií. Z tohoto důvodu 
vedení Wellness Kuřim začalo hledat nové řešení, aby zvýšilo komfort pro návštěvníky. Po velkém 
množství konzultací a vymýšlení různých variant, společnost IVAR, a.s., Bílkova 127, 290 01 
Poděbrady, IČ 00526622 nabídla systém zámků, který umí využívat naše stávající čipy. Dojde pouze 
k výměně zámků. Důvodem pro výběr zhotovitele je také přímé zapojení do elektřiny, systém není 
závislý na bateriích. Zlepšení, které nové řešení přináší, že na recepci paní pokladní uvidí, které 
skříňky jsou aktuálně volné, a může návštěvníka nasměrovat rovnou ke konkrétní skříňce. Žádné 
bloudění a marné hledání volných skříněk. 
 
Ostatní firmy nabídly ceny za cca 1,5 mil. Kč s povinností vyměnit i čipy. K dnešnímu dni, je asi 4.500 
abonentů, u kterých by výměna čipů stála min. 0,5 mil. Kč bez DPH, což by byly další vícenáklady. 
Další nabídky výměny zámků byly závislé na výměně pokladního software na pracovišti recepce a na 
všech čtečkách v turniketech v areálu (dodává rakouský dodavatel). Nabídka společnosti IVAR tak 
jediná splňuje stanovené limity pro poptávanou funkčnost a rozpočtované cenové omezení. Výběr 
zhotovitele má časovou naléhavost, neboť záměrem je zahájit práce na opravě funkčnosti skříněk 
v době, kdy proběhne plánovaná výluka ve vnitřních bazénech. 
 
OI navrhuje radě města v souladu se směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2018 čl. VIII Odlišné postupy, provést přímý výběr 
zhotovitele pro dodávku a montáž on-line systému zámků a uzavřít na toto smlouvu se společností 
IVAR, a.s., Bílkova 127, 290 01 Poděbrady, IČ 00526622, a to za cenu 864.843,87 Kč vč. DPH 
(tj. 714.747 Kč bez DPH). Akce bude hrazena z ORG 1048 000 000 „Wellness Kuřim“. 
 
Přílohy: A - nabídka IVAR 
 
Přijaté usnesení: 318/2019 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Wellness 
Kuřim - zámky“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností IVAR, a.s., 
Bílkova 127, 290 01 Poděbrady, IČ 00526622 za cenu 864.843,87 Kč vč. DPH ve 
věci dodávky a montáže on-line systému zámků. 

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



 
 

 

4. Rozpočtové opaření č. 6 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Navýšení ORG 1389 000 000 „Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem“ 
o 92.000 Kč. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - potřebujeme navýšit ORG 1389 o částku 92.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 319/2019 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:27 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 15. 7. 2019 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Multifunkční hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem – DUR+DSP 
 1A - nabídka DUR+DSP 
2 Městská sportovní hala v Kuřimi – dodávka a montáž žaluzií 
 2A - protokol žaluzie 
3 Wellness Kuřim - zámky 
 3A - nabídka IVAR 
4 Rozpočtové opatření č. 6 


