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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 38/2019 konané dne 10. 12. 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: Ing. Jan Vlček, Msc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 19:30 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Program: 
 

1 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – realizace 
přeložek STL plynovodu 

2 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků - 
Dodatek č. 3 

3 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – přípojka plynovodu Zimní 
stadion Kuřim, s. r. o.  

4 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ Kuřim, 
Tyršova 1255 – konektivita a IT“ 

5 Různé 

 
 
 

1. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
- III. etapa – realizace přeložek STL plynovodu 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
V souvislosti s realizací zakázky „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
III. etapa - dopravní řešení“ vznikla nutnost přeložit ve třech místech vedení STL plynovodu a to 
z důvodu kolize s dešťovou kanalizací. V současné době jsou uzavřeny smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení (dále jen „PZ“) 
a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností GasNet, s. r. o., kde je uvedeno, že stavebník 
provede, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavbu PZ do konce roku 2019. Rovněž vlastník PZ 
požaduje provedení stavby firmou s certifikací v požadovaném rozsahu dle TPG 923 01 (Certifikace 
procesů v oblasti PZ) a odbornou způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků PDS. Z těchto 
důvodů nám byla společností GasServices, s. r. o. doporučena firma Vladimír Adámek, se kterou již 
v minulosti máme dobré zkušenosti, a která je schopna, budou-li odpovídající povětrnostní podmínky, 
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realizaci přeložky STL plynovodu do konce roku zvládnout. Po potvrzení objednávky může být stavba 
okamžitě zahájena. 
 
Z důvodu časové tísně OI žádá Radu města Kuřimi o schválení odlišného postupu dle směrnice 
S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 9 a uzavření objednávky na realizaci 
přeložek STL plynovodu u ZŠ Jungmannova s firmou Vladimír Adámek, Sádky 396, 664 43 Želešice, 
IČ 40381021 v celkové výši 197.908,81 Kč včetně DPH, vizte cenová nabídka v příloze B. 
 
Přílohy: A - situace přeložek STL plynovodu 

B - cenová nabídka realizace přeložek plynu 
 
Přijaté usnesení: 525/2019 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 9 odlišný postup při výběru zhotovitele na 
realizaci přeložek STL plynovodu u ZŠ Jungmannova a schvaluje uzavření 
objednávky se společností Vladimír Adámek, Sádky 396, 664 43 Želešice, 
IČ 40381021 v celkové výši 197.908,81 Kč včetně DPH, z důvodu dle zápisu. 

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

2. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 
komunikace vč. chodníků - Dodatek č. 3 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 

komunikace vč. chodníků“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2019-006 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení dodatku č. 3 se smlouvě 2019/D/0105 se společností 
EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924. Při 
dokončování realizace akce došlo ke změnám napojení nové komunikace ke stávající komunikaci 
u kruhového objezdu u Wellness. Z tohoto důvodu bude dodatek obsahovat méněprace v hodnotě 
78.158,64 Kč vč. DPH, které nebyly vykonány. 
 
Přijaté usnesení: 526/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0105 

na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace 
vč. chodníků“ se společností EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, 
Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, který spočívá v ponížení ceny 
o 78.158,64 Kč vč. DPH. 

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

3. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – přípojka 
plynovodu Zimní stadion Kuřim, s. r. o. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřim ke schválení žádost o souhlas s napojením přípojky 
plynovodu objektu společnosti Zimní stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, 
IČ 05886007. Jedná se o lokalitu u nově zbudované hokejové haly, kde jsou nyní sítě realizovány. 
 
Dle plánovací smlouvy č. 2017/D/0040 ze dne 12. 5. 2017 se smluvní strany dohodly na zbudování 
prodloužení inženýrských sítí v oblasti kolem hokejové haly IO 108, 109. Pro realizaci těchto objektů 
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byl investorem Zimní stadion Kuřim, s. r. o. Z tohoto důvodu nebude požadováno poskytnutí daru na 
zbudování plynovodního řadu jako tomu je u společnosti Fersto, s. r. o. 
 
Přijaté usnesení: 527/2019 - RM souhlasí s napojením přípojky plynovodu objektu společnosti Zimní 

stadion Kuřim, s. r. o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

4. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – konektivita a IT“ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení zadávací dokumentaci včetně příloh 
investiční akce, vedené v rozpočtu města pod názvem „Vybudování odborných učeben na Základní 
škole Kuřim, Tyršova 1255“. 
Kromě konektivity a IT tato investiční akce zahrnuje: 
- stavební práce, jejichž realizace v současné době probíhá, s termínem dokončení do 18. 1. 2020 
- dodávku vnitřního vybavení (mobiliář), u které probíhá podpis smlouvy s vybraným dodavatelem 
- dodávku pomůcek. 
 
Veřejná zakázka na dodávky „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - konektivita a IT“ je zadávaná ve 
zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). 
 
Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky pomocí certifikovaného Národního 
elektronického nástroje NEN. Administraci veřejné zakázky provádí, na základě uzavřené Příkazní 
smlouvy na administraci č. 2019/D/0073, paní Renata Petrželová, xxxxxxxxxx, Lutín. 
 
Po zveřejnění na profilu zadavatele bude výzva odeslána 5 níže uvedeným dodavatelům: 
1. PROSPEKS-IT, a. s., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 47151382 
2. Compactive, s. r. o., Dornych 54/47, 617 00 Brno, IČ 26916622 
3. CALYX, spol. s r. o., Maříkova 2089/3, 621 00 Brno, IČ 25561014 
4. COMIMPEX spol. s r. o., Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČ 46972439 
5. UNIS COMPUTERS, a. s., Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, IČ 63476223 
 
Předmětem veřejné zakázky je zajištění vnitřní konektivity školy a dodávka výpočetní techniky včetně 
kompletní instalace a konfigurace a včetně zaškolení. 
Podklady pro realizaci dodávky zpracoval Ing. Aleš Svoboda. 
Předpokládaná hodnota zakázky činí 2,3 mil. Kč bez DPH a předpokládaná délka její realizace jsou 
3 měsíce. 
 
Na tento projekt 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. 
 
Před zahájením zadávacího řízení musí být, dle metodiky IROP, předloženy zadávací podmínky 
k posouzení CRR (prostřednictvím MS2014+), a to 10 pracovních dní před plánovaným zahájením 
zadávacího řízení. Zadávací řízení bude moci být zahájeno až po uplynutí této lhůty. 
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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. 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, výzvu a zadávací dokumentaci včetně 
příloh. 
Přílohy: A - výzva a ZD 

B - příloha č. 1 - krycí list nabídky 
C - příloha č. 6 - čestné prohlášení - splnění kvalifikace 
D - příloha č. 7 - smlouva o dílo 

 
Diskuse: 
P. Ondrášek – žádá, aby byly osloveny i tyto společnosti: 
• JIMI CZ, a. s. (Vyškov)  
• MCS plus, spol. s r. o. (Hustopeče) 
• NetSERV, s. r. o. (Mikulov) 
• PCS - Software, spol. s r. o. (Blansko). 
 
Přijaté usnesení: 528/2019 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky 

na dodávky s názvem „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - konektivita a IT“ a schvaluje 
výzvu a zadávací dokumentaci včetně příloh. 

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

5. Různé 
 
P. Ondrášek - navrhuje diskutovat o využití participativního rozpočtování pro menší investice. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 19:45 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 10. 12. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 



 
 

 

5 

Materiály: 
1 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – realizace 
 přeložek STL plynovodu 
 1A - situace přeložek STL plynovodu 
 1B - cenová nabídka realizace přeložek plynu 
2 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - komunikace vč. chodníků - 
 Dodatek č. 3 
3 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – přípojka plynovodu Zimní 
 stadion Kuřim, s. r. o.  
4 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZŠ Kuřim, 
 Tyršova 1255 – konektivita a IT“ 
 4A - výzva a ZD 
 4B - příloha č. 1 ZD 
 4C - příloha č. 6 ZD 
 4D - příloha č. 7 ZD 


