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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 28/2019 konané dne 4. 9. 2019 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Milan Vlk. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 13:15 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Oprava střechy MŠ Jungmannova - vyhodnocení VŘ 

2 Interiér kanceláří č. 413, 414 radnice Kuřim 

3 Smlouva o spolupráci při odstraňování osobních vozidel z pozemních komunikací 

4 Různé 

 
 
 

1. Oprava střechy MŠ Jungmannova - vyhodnocení VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Oprava střechy MŠ Jungmannova“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 4/2019 (IV-OI-2019-015) 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Podle vnitřní směrnice S4/2018/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Oprava střechy MŠ Jungmannova“. Výběrové řízení pro 
zakázku bylo realizováno v limitu nad 500 tis. Kč. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 8. 8. 2019 zveřejněna na profilu zadavatele v Národním 
elektronickém nástroji (tzv. systému NEN) na adrese: <https://nen.nipez.cz/profil/kurim>. 
Požadavek na podání nabídky byl v elektronické nebo písemné. Otevírání obálek proběhlo dne 23. 8. 
2019. Na výzvu bylo upozorněno přes profil zadavatele 5 firem. 
Nabídku odevzdala 4 firmy v elektronické podobě, tyto nabídky byly otevřeny v systému Národního 
elektronického nástroje. 
Otevírání obálky s nabídkou bylo provedeno hodnoticí komisí. Jediným hodnoticím kritériem byla 
nejnižší nabídková cena. Předpokládaná hodnota zakázky 1.250.000 Kč vč. DPH. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnoticí komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti W.H.A. systém s.r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk, IČ 61945251, s nejnižší 
nabídkovou cenou 765.000 Kč bez DPH (tj. 925.650 Kč vč. DPH). 
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Přílohy: A - protokol 
B – smlouva o dílo 

 
Diskuse: 
P. Ondrášek - oprava bude hrazena z investičního fondu mateřské školy. 
 
Přijaté usnesení: 388/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolu o otevírání 

obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava 
střechy MŠ Jungmannova“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností 
W.H.A. systém s.r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk, IČ 61945251, která 
předložila nabídku v celkové hodnotě 765.000 Kč bez DPH (tj. 925.650 Kč vč. 
DPH). 

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

2. Interiér kanceláří č. 413, 414 radnice Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Interiér kanceláří č. 413, 414 radnice Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2018-012 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní 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 dodávky a montáže interiéru společnost společnosti Fersto, s.r.o., K lesu 1, 635 00 Brno, 
IČ 26885590. 
Důvodem je, že tato firma vždy řádně a v termínu realizovala dodávku interiéru na MěÚ Kuřim a také 
časová naléhavost. V posledním VŘ se tato společnost umístila na druhém místě. Kde vítězný 
uchazeč při dodání nábytku měl prodlevu 2 měsíce. 
Celková cena za dodávku a montáž interiérového vybavení činí 228.400 Kč bez DPH (tj. 276.364 Kč 
vč. DPH). 
Termín ukončení realizace je do 10. 10. 2019. 
Akce bude uzavřena na objednávku a hrazena z ORG 1242 000 000 „Pokračování oprav MěÚ“. 
 
Přijaté usnesení: 389/2019 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Interiér 
kanceláří č. 413, 414 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností Fersto, s.r.o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 za cenu 276.364 Kč 
vč. DPH ve věci dodávky a montáže interiéru. 

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

3. Smlouva o spolupráci při odstraňování osobních vozidel 
z pozemních komunikací 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Město Kuřim zahájilo v 9/2019 rekonstrukci silnice II. třídy v ul. Legionářská v Kuřimi s tím, že po dobu 
rekonstrukce je nutno zajistit průjezdnost stanovených objízdných tras po místních komunikacích. 
V této souvislosti se město Kuřim má zájem dohodnout na spolupráci s dodavatelem ve věci 
odstraňování motorových vozidel, která budou tvořit překážku provozu na objízdných trasách 
(Rozhodnutí o uzavírce a nařízených objízdných trasách). 
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RM je předkládán návrh Smlouvy o spolupráci při odstraňování osobních vozidel z pozemních 
komunikací se společností JEREX a.s. Tuto společnost městu Kuřim doporučilo Krajské ředitelství 
Policie ČR. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 390/2019 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při odstraňování 

osobních vozidel z pozemních komunikací se společností JEREX a.s., se sídlem 
Příkop 4, Brno 602 00, IČ 25511581. 

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

4. Různé 
 
J. Vlček - navrhuje obnovit diskusi o generelu dopravy. Mohli bychom z něj čerpat. 
D. Sukalovský - osloví společnost DHV, která zpracovávala podklady pro srovnávací studii 
k obchvatům. Mohou nám říct, co všechno může generel obsahovat, navrhnou cenovou nabídku, 
termíny a jaké po nás budou potřebovat podklady. 
P. Ondrášek - pro zadání by se mohla vytvořit pracovní skupina. 
J. Vlček - to ano, ale je to ještě předčasné. 
D. Sukalovský - sejdou se nad tím v pondělí 9. 9. 2019 v 11 hod i se společností DHV. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 14:12 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 4. 9. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Oprava střechy MŠ Jungmannova - vyhodnocení VŘ 
 1A – protokol 
 2B - smlouva o dílo 
2 Interiér kanceláří č. 413, 414 radnice Kuřim  
3 Smlouva o spolupráci při odstraňování osobních vozidel z pozemních komunikací 
 3A - smlouva 


