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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 35/2019 konané dne 5. 11. 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: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 18:10 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního a Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru 
majetkoprávního. 
 
 
Program: 
 

1 Výběrové řízení - Elektronická úřední deska - III-KÚ-2019-002 

2 Žádost o poskytnutí finančního daru 

3 Schválení výše příspěvku za nadstandardy IDS JMK pro rok 2020 

4 Průzkum komplexu LS-STOLLEN, Kuřim - Záruba 

5 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠT - kanalizace 

6 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠT - kabinety, ředitelna 

7 Interní směrnice RM Kuřimi o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

8 Sport Hotel Kuřim s.r.o. – stavba ACTIVE HOTELU – věcná břemena 

8/1 Sport Hotel Kuřim s.r.o. – stavba ACTIVE HOTELU – věcná břemena 

9 Schválení zhotovitele “Stavební úpravy objektu ZŠ Tyršova, Kuřim“ 

10 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku s názvem „ZŠ Kuřim, Tyršova 
1255 – vybavení odborných učeben (mobiliář)“ 

11 Různé 

 
 
 

1. Výběrové řízení - Elektronická úřední deska - III-KÚ-2019-002 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM o zadávaní veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem KÚ realizováno zadávací řízení na dodávku a instalaci 
elektronické úřední desky (dále jen EÚD) s ev. č. III-KÚ-2019-002. Zakázka je kryta finanční částkou 
z rozpočtu města ve výši 450 tis. Kč z ORG 1419000000. Přímou výzvou bylo obesláno 5 
kvalifikovaných dodavatelů. V průběhu zadávacího řízení byla zpracována a rozeslána 1 dodatečná 
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informace a zodpovězeny všechny doplňující otázky uchazečů. Nakonec byly na podatelnu podány 
celkem 3 nabídky. Nabídky prošly kontrolou při otevírání obálek. Žádná z nabídek nebyla vyřazena. 
Průběh posouzení a hodnocení nabídek je podrobně popsán v přiložené zprávě o posouzení 
a hodnocení nabídek (příloha A a příloha B). Návrh smlouvy o dílo je uveden jako příloha C. 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnoticí komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti emam, s. r. o., IČ 29284414, Poříčí 2466/30, 
PSČ 678 01 Blansko, v celkové hodnotě 334.011 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - pomocná tabulka hodnocení 
C - návrh smlouvy o dílo 

 
Přijaté usnesení: 461/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka a instalace 
elektronické úřední desky ev. č. III-KÚ-2019-002“ a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo se společností emam, s. r. o., IČ 29284414, Poříčí 2466/30, PSČ 678 01 
Blansko, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 334.011 Kč 
vč. DPH. 

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

2. Žádost o poskytnutí finančního daru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 29. 10. 2019 byla doručena žádost o finanční dar k zahájení sportovní činnosti mládežnického 
hokejového klubu HC Mystery Kuřim, z. s. 
Spolek žádá o dar ve výši 20.000 Kč, z kterého budou pořízeny dresy a tréninkové pomůcky pro děti, 
které jsou přihlášeny do klubu. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – nesouhlasí s touto formou podpory, spíše navrhuje domluvit se na jiné formě 
příspěvku např. umístění loga města na dresech dětského hokejového klubu, popřípadě umístění loga 
města v hale zimního stadionu. Stahuje materiál z jednání. 
D. Sukalovský – rozumí připomínce, stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 

..... Kč spolku HC Mystery Kuřim, z. s., se sídlem Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, 
IČ 04506014 na pořízení dresů a tréninkových pomůcek pro děti klubu. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

3. Schválení výše příspěvku za nadstandardy IDS JMK pro rok 2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Společnost KORDIS JMK, a. s., předložila městu Kuřim návrh výše příspěvku za nadstandardy DS 
JMK pro rok 2020 ve výši 2.345.860 Kč, vizte příloha - sdělení společnosti KORDIS ze dne 29. 10. 
2019, ve kterém uvádí, že navýšení je způsobeno zejména zvyšujícími se náklady na provoz 
projevující se v rámci nových výběrových řízení na dopravce a rovněž vyššími náklady dopravců na 
mzdy řidičů dle nařízení vlády. 
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Město Kuřim má s Jihomoravským krajem uzavřenou smlouvu o financování systému IDS JMK 
č.123/2004, ve znění pozdějších dodatků. Příspěvek města Kuřimi do fondu IDS JMK dle uzavřené 
smlouvy se skládá ze dvou částí: 

1. Příspěvek stanovený dle počtu obyvatel - tj. 50 Kč/na jednoho obyvatele, dle údajů českého 
statistického úřadu k 1. 1. předchozího roku. 

2. Příspěvek za nadstandardy dle požadavku města Kuřimi, stanovený s ohledem na výši mezd, 
růst inflace a ceny nafty dle vyjádření v příloze. Město Kuřim má smluvně ošetřeny 
nadstandardy na linkách autobusů 152, 162, 302, 310, 312, 71 a 91. 

 
Pro úplnost uvádíme přehled financování IDS JMK 
 
rok  pravidelná platba (dle počtu obyvatel)  nadstandard (dle požadovaného rozsahu) 

2020    549.850,-     2.345.860,- 
2019   549.050,-      1.995.411,- 
2018   551.300,-     1.850.809,- 
2017   552.550,-      1.399.577,- 
2016    548.550,-     1.433.576,- 
2015    545.000,-      1.394.021,- 
 
RM Kuřim je předložen ke schválení návrh výše příspěvku za nadstandardy dopravní obslužnosti pro 
rok 2020. 
 
Přílohy: A - sdělení KORDIS JMK 
 
Diskuse: 
J. Vlček – v případě objížděk najezdí autobusy více kilometrů. Požaduje společnost Kordis toto 
nahradit? 
S. Bartoš – zatím nic takového nezaznělo. 
D. Sukalovský – případnou ztrátu by měla zaplatit stavba. Zkusí zjistit, jak se k tomu společnost 
Kordis staví. 
 
Přijaté usnesení: 462/2019 - RM schvaluje příspěvek města Kuřimi za nadstandardy IDS JMK pro 

rok 2020 ve výši 2.345.860 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

4. Průzkum komplexu LS-STOLLEN, Kuřim - Záruba 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková, S. Bartoš) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Průzkum komplexu LS-STOLLEN, Kuřim-Záruba“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VI-OI-2019-019 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Uvedená zakázka souvisí se záměrem města Kuřim do budoucnosti upravit a zpřístupnit i další 
dochované prostory systému štol, které byly vybudovány v letech 1944 - 45 v kopci Záruba pod krycím 
názvem Axinit. Štoly nebyly dokončeny k původnímu záměru výroby letecké výzbroje, ale byly použity 
jako protiletecké kryty pro civilní obyvatelstvo. Jednu ze štol, která se dochovala funkční, již máme 
zpřístupněnou pro veřejnost. Na zpřístupnění ostatních je potřeba provést georadarové měření 
a vyhodnocení výskytu podzemních prostorů v lokalitě "Kopec Záruba". Měření georadarem stanoví 
s dostatečnou jistotou rozsah dochovaných chodeb a doplní mapové podklady pro další realizaci 
investiční akce k zpřístupnění a zabezpečení celkem 6 ti štol. Projekt navazuje na již zmíněný 
uskutečněný a provozovaný projekt s názvem „Zabezpečení a zpřístupnění levé štoly Kuřim - Záruba“, 
který byl úspěšně realizován s podporou JMK. 
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Město Kuřim zažádalo dne 31. 10. 2019 o individuální dotaci JMK na předmětný průzkum. Dotace je 
podmíněna dokončením projektu do 31. 12. 2019. Z časových důvodů je třeba objednat měření 
odlišným způsobem. 
OI navrhuje uzavřít smluvní vztah na zajištění georadarového měření a vyhodnocení výskytu 
podzemních prostor s Ing. Milanem Puszkailerem (IČ 65744039, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lužice), který 
jako zaměstnanec společnosti Madrina, IČ 27726045, U Staré šachty 881/6, Lužice, již v dané lokalitě 
vedl práce na projektu a zabezpečovacích pracích u již zpřístupněné Štoly. 
 
Přílohy: A - žádost o dotaci 
 
Přijaté usnesení: 463/2019 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Průzkum 
komplexu LS-STOLLEN, Kuřim - Záruba" a schvaluje uzavření smluvního vztahu 
s panem Ing. Milanem Pluszkailerem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 696 18 Lužice, 
IČ 65744039 za cenu 645.000 Kč vč. DPH ve věci zajištění georadarového měření 
a vyhodnocení výskytu podzemních prostorů v lokalitě "Kopec Záruba". 

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

5. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Tyršova - 
kanalizace 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. 
Hana Kočevová požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy. 
Žádost ředitelky školy a cenová nabídka vizte přílohy A, B. 
 
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 30. 9. 2019 je 2.820.934,22 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s čerpání FI 

B - cenová nabídka, kanalizace 
 
Přijaté usnesení: 464/2019 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo Tyršova 
1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, a to ve výši 104.000 Kč za účelem 
financování opravy svislého vedení kanalizace dle žádosti. 

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

6. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Tyršova - 
kabinety, ředitelna 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. 
Hana Kočevová požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy na financování 
stavebních úprav v budově na ulici Tyršova 1255/56. Jedná se o úpravu 3 kabinetů, dispoziční úpravy 
stávající ředitelny (bourání konstrukcí, sádrokartonové konstrukce, výplně otvorů, výměna podlah, 
nátěry). Uvedená cena vychází z cenové nabídky a je povýšena o inženýrské práce. 
Žádost ředitelky školy a cenová nabídka vizte přílohy A, B. 
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Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 30. 9. 2019 je 2.820.934,22 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s čerpání FI, kabinety a ředitelna 

B - cenová nabídka, úprava kabinetů a ředitelny 
 
Přijaté usnesení: 465/2019 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo Tyršova 
1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, a to ve výši 1.050.000 Kč za účelem 
financování úpravy 3 kabinetů a ředitelny dle žádosti. 

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

7. Interní směrnice RM Kuřimi o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
RM je předkládán návrh vnitřní směrnice č. S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „směrnice“) 
v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) závazným způsobem upravuje postup orgánů města Kuřimi 
a příspěvkových organizací zřizovaných městem při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
Směrnice byla aktualizována vzhledem k účinnosti novelizace zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, týkající se povinné elektronické komunikace 
v zadávacích řízeních. V návrhu byly upraveny nebo upřesněny některé postupy při zadávání 
veřejných zakázek v jednotlivých finančních limitech a byla vymezena pozice externího administrátora 
veřejných zakázek. Byly také zvýšeny finanční limity a upřesněny odlišné postupy. Znění nové 
směrnice bylo projednáno s vedoucím a pracovníky odboru investičního. 
 
Přílohy: A - směrnice 
 
Návrh usnesení: 466/2019 - RM schvaluje interní směrnici Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM 

„Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ s účinností od 5. 11. 2019 ve znění 
dle zápisu. 

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

8. Sport Hotel Kuřim s.r.o. – stavba ACTIVE HOTELU – věcná 
břemena 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Společnost Sport Hotel Kuřim, s. r. o., Vrchlického 1905/24, 664 34 Kuřim, zastoupená jednatelem 
Marianem Michlíčkem, IČ 04776046, jako investor stavby „ACTIVE HOTEL“ v Kuřimi (dále i „investor“) 
požádala o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, 
opravovat a odstranit tukovou kanalizaci, která bude sloužit k odvádění znečištěných odpadních vod 
z kuchyně hotelu a přípravny jídel, jejíž součástí je lapák tuků. Tukovou kanalizaci včetně lapáku tuků 
má Sport Hotel Kuřim, s. r. o., v plánu umístit na pozemky v majetku města Kuřimi p. č. 2976/1 
a 2976/11 k. ú. Kuřim, v rozsahu dle přílohy A. 
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Současně s tukovou kanalizací má investor zájem umístit do výše uvedených parcel v majetku města 
i kanalizaci splaškovou (vnitřní), do které budou mimo jiné i čerpány předčištěné vody z lapáku tuků, 
vše v rozsahu přílohy A. 
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH za umístění každé 
jednotlivé kanalizace, na dobu neurčitou. Náklady na zřízení služebnosti ponese oprávněný. Do doby 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti. 
 
OI nemá ke zřízení služebností námitek. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 467/2019 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Sport 

Hotel Kuřim, s. r. o., Vrchlického 1905/24, 664 34 Kuřim, IČ 04776046 spočívající 
v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a odstranit tukovou kanalizaci, jejíž 
součástí je lapák tuků k částem pozemků p. č. 2976/1 a 2976/11 vše v k. ú. a obci 
Kuřim v rámci stavby „ACTIV HOTEL“ v rozsahu dle přílohy, které vlastní povinný 
ze služebnosti, město Kuřim. Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu 
ve výši 10.000 Kč bez DPH, na dobu neurčitou. Náklady na zřízení služebnosti 
ponese oprávněný. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti bude 
uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. 

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

8/1. Sport Hotel Kuřim s.r.o. – stavba ACTIVE HOTELU – věcná 
břemena 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Přijaté usnesení: 468/2019 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch 

společnosti Sport Hotel Kuřim, s. r. o., Vrchlického 1905/24, 664 34 Kuřim, 
IČ 04776046 spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a odstranit 
splaškovou kanalizaci k částem pozemků p. č. 2976/1 a 2976/11 vše v k. ú. a obci 
Kuřim v rámci stavby „ACTIVE HOTEL“ v rozsahu dle přílohy, které vlastní povinný 
ze služebnosti, město Kuřim. Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu 
ve výši 10.000 Kč bez DPH, na dobu neurčitou. Náklady na zřízení služebnosti 
ponese oprávněný. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti bude 
uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. 

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

9. Schválení zhotovitele “Stavební úpravy objektu ZŠ Tyršova, 
Kuřim“ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Jedná se o drobné stavební úpravy vnitřních prostor (ředitelny a 3 kabinetů). PD je rozdělena na 2 
stavební objekty: 

 ředitelna - řeší: rozdělení stávající ředitelny na 2 menší kanceláře - ředitelnu a kancelář 
asistentky, tyto úpravy zahrnují zejména provedení: SDK příček včetně zárubní dveří, 
kazetového podhledu, výměny podlahových krytin a elektroinstalace, 

 kabinety - řeší provozní funkci - oddělení kabinetů od přilehlých učeben provedením 
samostatných vstupů z chodeb. Týká se 3 kabinetů ve 2. NP budovy. Jedná se zejména 
o vybourání stávajících dveří a prosklených výplní mezi kabinetem a učebnou, zazdění otvorů 
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a osazení překladů pro nové dveře, vybourání otvorů, osazení zárubní a dveřních křídel, 
včetně zapravení a provedení elektroinstalace. 

 
Předpokládaný termín realizace je do konce roku 2019. 
 
Z důvodu právě probíhajících stavebních úprav na objektu ZŠ Tyršova při realizaci zakázky „ZŠ 
Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ OI navrhuje Radě města 
Kuřimi, v souladu s interní směrnicí S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. VIII. 
Odlišné postupy, přímo schválit zhotovitele zakázky “Stavební úpravy objektu ZŠ Tyršova, Kuřim“ - 
společnost Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, 
IČ 48529303. 
Probíhající realizace zakázky je hrazena z prostředků města Kuřimi a je spolufinancována z programu 
IROP. Rozšíření zakázky je vyvoláno novým vedením školy, která je současně investorem, vícepráce 
tedy nejsou možné a je potřeba uzavřít novou smlouvu o dílo se stejným zhotovitelem. Přiložená 
cenová nabídka zohledňuje již vysoutěžené ceny stavebních prací a celková cena je o 63.000,- Kč 
vč. DPH nižší než cena stanovena projektantem. Celková cena realizace činí 712.846,- Kč bez DPH 
(tj. 862.543,66 Kč vč. DPH) a obsahuje: 
 
Ředitelna (rozdělení na 2 kabinety) 314.785,00 Kč 
Kabinety (vstup do kabinetu z chodby) 398.061,00 Kč 
Cena celkem bez DPH 712.846,00 Kč 
DPH 21 % 149.697,66 Kč 
Cena celkem včetně DPH 862.543,66 Kč 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření smlouvy o dílo se společností Moravská stavební 
unie - MSU s.r.o. v celkové hodnotě 712.846,- Kč bez DPH (tj. 862.543,66 Kč vč. DPH). 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 
 
Přijaté usnesení: 469/2019 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII. směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku "Stavební 
úpravy objektu ZŠ Tyršova, Kuřim" a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností Moravská stavební unie - MSU, s. r. o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno 
- Dolní Heršpice, IČ 48529303, v celkové hodnotě 712.846 Kč bez DPH 
(tj. 862.543,66 Kč vč. DPH). 

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

10. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku 
s názvem „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben 
(mobiliář)“ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Název (předmět) zakázky:    „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - vybavení odborných učeben (mobiliář)“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-020 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení výzvu k podání nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na dodávku „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - vybavení odborných učeben 
(mobiliář)“, zadávanou v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM.  
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace nábytku a vnitřního vybavení ve 
vybraných učebnách a kabinetech objektu ZŠ Kuřim, Tyršova. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1,3 mil. Kč bez DPH a předpokládaná délka realizace 
dodávky do 90 dnů. 
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Investiční akce, vedená v rozpočtu města pod názvem „Vybudování odborných učeben na Základní 
škole Kuřim, Tyršova 1255“, zahrnuje: 
- stavební práce, jejichž realizace v současné době probíhá, s termínem dokončení do 18. 1. 2020 
- konektivitu a IT, jejíž zahájení se připravuje 
- dodávku vnitřního vybavení (mobiliář) 
- dodávku pomůcek 
 
Po zveřejnění na profilu zadavatele bude výzva odeslána 5 níže uvedeným dodavatelům: 
1. TOKA a.s., Štursova 9/5, 616 00 Brno, IČ 25518526 
2. FERSTO, s.r.o., K lesu 186/1, 635 00 Brno, IČ 26885590 
3. Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČ 25310119 
4. Great Interiors s.r.o., Tvarožná 312, 664 05 Tvarožná, IČ 03957420 
5. INKA Interier s.r.o., K lesu 332/1a, 635 00 Brno, IČ 28171578 
 
Podklady pro realizaci dodávky zpracoval Ing. Aleš Svoboda. 
Administraci všech výše uvedených veřejných zakázek (mimo pomůcek) provádí, na základě 
uzavřené Příkazní smlouvy na administraci č. 2019/D/0073, paní Renata Petrželová, xxxxxxxxxxxxxx, 
Lutín. 
 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 
 

Na projekt, jako celek, byla v roce 2018 podána žádost o dotaci, a to v rámci programu IROP, výzvy 
č. 24 ITI Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (mimo Brno). Žádost byla přijata k financování. Celkové 
uznatelné výdaje činí 11.760 843,00 Kč, očekávaná dotace je ve výši 90%, tedy 10 584 758,70 Kč. 

V rámci projektu IROP „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ byla 
dále v roce 2019 schválena žádost o změnu. Žádost se týkala změny dispozičního řešení v rámci 
školy a s tím souvisejícího prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2020. 
Předkládané změny nemají vliv na výši poskytované finanční podpory. 
 
Investiční akce „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ je zařazena 
ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1394 000 000. Zastupitelstvo města dne 22. 1. 
2019 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na tuto investiční akci pro rok 2019 částku 12,6 mil. Kč. 
V rámci rozpočtového opatření č. 4 ze dne 25. 6. 2019 byla tato částka snížena na 8,6 mil. Kč. 
 
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše 
uvedené veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi 
č. S4/2018/RM, dále doporučuje radě města schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh Kupní 
smlouvy a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky členů hodnotící komise, která bude 
současně i komisí pro otevírání obálek. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků členů hodnoticí komise: 
1. Ing. Petr Ondrášek 1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Milan Vlk   2. Mgr. Ladislav Ambrož 
3. Renata Petrželová   3. Aleš Petržela 
4. Mgr. Bc. Hana Kočevová  4. Mgr. et Mgr. Zuzana Stolarská 
5. Ing. Jana Markelova   5. Ing. Renata Havlová 
 
Přílohy: A - výzva a zadávací dokumentace 

B - kupní smlouva 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – žádá odeslat výzvu i šestému dodavateli, ucházet by se mohla i společnost Moravská 
stavební unie, Jižní nám.7/7, 619 00 Brno-Dolní Heršpice. 
 
Přijaté usnesení: 470/2019 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na dodávku „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - vybavení odborných učeben 
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(mobiliář)“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a kupní smlouvu 
a jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

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

11. Různé 
 
P. Ondrášek – máme do konce roku dostat od soukromých investorů sportovního areálu (Sport Hotel 
Kuřim a Zimní stadion Kuřim) 4 mil. Kč. Mluvil s nimi o tom. Nyní řešíme formu. Nakonec jsme zvolili 
výzvu na základě plánovací smlouvy. Oba jednatelé výše uvedených společností odsouhlasili, že 
peníze uhradí v prosinci 2019. 
J. Vlček – potřebujeme peníze letos? Rezervu ve výši 10 mil. Kč stále držíme. 
P. Ondrášek – měli bychom je vést k povinnosti vyplývající ze smlouvy. 
S. Bartoš – spíše bychom měli řešit odvoz cca 15 m3 navezené zeminy, kterou společnost uložila na 
městské pozemky. 
 
 
J. Vlček – jedná o výši vodného a stočného na rok 2020. Dále s BVaK jedná o chytrých vodoměrech, 
které by v rámci zkušebního provozu nabídl pro školy v rámci energetického managementu. 
Na ul. Zahradní začnou práce na rekonstrukci vozovky. V pátek budeme mít stavební povolení 
a podepíšeme smlouvu se společností POOR. Od pondělí začnou práce. Jinak vše ostatní záleží na 
počasí. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 19:45 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 5. 11. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Výběrové řízení - Elektronická úřední deska - III-KÚ-2019-002 
 1A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 1B - pomocná tabulka hodnocení 
 1C - návrh smlouvy o dílo 
2 Žádost o poskytnutí finančního daru 
 2A - žádost 
3 Schválení výše příspěvku za nadstandardy IDS JMK pro rok 2020 
 3A - sdělení KORDIS JMK 
4 Průzkum komplexu LS-STOLLEN, Kuřim - Záruba 
 4A - žádost o dotaci 
5 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠT - kanalizace 
 5A - žádost o souhlas s čerpání FI - kanalizace 
 5B - cenová nabídka kanalizace 
6 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠT - kabinety, ředitelna 
 6A - žádost o souhlas s čerpání FI - kabinety a ředitelna 
 6B - cenová nabídka - úprava kabinetů a ředitelny 
7 Interní směrnice RM Kuřimi o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
 7A - směrnice 
8 Sport Hotel Kuřim s.r.o. – stavba ACTIVE HOTELU – věcná břemena 
 8A - situace 
8/1 Sport Hotel Kuřim s.r.o. – stavba ACTIVE HOTELU – věcná břemena 
9 Schválení zhotovitele “Stavební úpravy objektu ZŠ Tyršova, Kuřim“ 
 9A - cenová nabídka 
10 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávku s názvem „ZŠ Kuřim, Tyršova 
 1255 – vybavení odborných učeben (mobiliář)“ 
 10A - výzva 
 10B - kupní smlouva 


