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Z á p i s   č í s l o  27/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 17. 9. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
 
Přítomni:   Ing. Drago Sukalovský  starosta 

Jiří Koláček    1. místostarosta 
Zdeněk Kříž   člen rady 
PaedDr. David Holman  člen rady 

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Omluven:    Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
 
 
Starosta zahájil jednání v 18,35 hodin, na zahájení jednání byli p řítomni 4  členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program jednání: 
 
 

1.  Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
 

2.  Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim – zrušení zadávacího řízení 
 
 3.  Různé 
 
 
 
 

1. Programová nápl ň informa čního kanálu TKR Ku řim 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Zastupitelstvo města na svém mimořádném zasedání dne 5. 4. 2012 přijalo usnesení č. 1059/2012 
tohoto znění: 
 
„ZM ruší své usnesení č. 1012/2002 – vyhrazení pravomoci rozhodovat v záležitostech, které jsou 
v samostatné působnosti města a vztahují se k vysílání „ Info - kanálu“ kabelové televize v Kuřimi.“ 
 
Vzhledem k výše uvedenému rozhodnutí se přesunula rozhodovací pravomoc o výsledku výběrového 
řízení na nového dodavatele programové náplně TKR Kuřim na radu města. Nevyhradí-li si 
v budoucnu tuto pravomoc opět ZM, budou příslušet veškerá rozhodnutí ve věcech programové 
náplně informačního kanálu radě města. 
 
Usnesením RM č. 354/2012 ze dne 20. 6. 2012 bylo rozhodnuto o tom, že do 30. 9. 2012 bude 
programová náplň objednávána u společnosti Directfilm s.r.o. za cenu max. 26.347,- Kč/smyčka 
včetně DPH. 
 
Řešení současného stavu: 
a) přijmout navržené usnesení 
b) zrušit výběrové řízení 
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Příloha – smlouva o dílo 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje  výsledek hodnocení nabídek na zakázku „Programová náplň 

informačního kanálu TKR Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na dobu 
určitou do 30. 4. 2016 s vítězem výběrového řízení společností Pixels Productions 
s.r.o., se sídlem Žebětínek 45/196, Brno, IČ 29276918, za nabídkovou cenu ve 
výši 30.996,- Kč/smyčka. 

 
 
 

2. Programová nápl ň informa čního kanálu TKR Ku řim – zrušení 
zadávacího řízení 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá J. Koláček, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Na základě objednávky byly advokátní kanceláří Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář s.r.o., se 
sídlem Mezníkova 273/16, Brno-Žabovřesky zpracovány podklady pro zrušení výběrového řízení 
zakázky „Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim“. Součástí rozhodnutí je i zdůvodnění 
tohoto kroku tak, aby nebyla porušena zásada transparentnosti. 
V případě, že dojde k realizaci práva zadavatele na zrušení tohoto výběrového řízení, doporučuje 
OMP, aby byl radou navržen další postup (min. formou zápisu) v této věci. 
Možné návrhy budoucího řešení: 
a) upustit od vysílání TKR 
b) jmenovat pracovní skupinu, která připraví podklady pro nové zadání  
 
Pokud rada města o zrušení rozhodne, mělo by být zrušení VŘ oznámeno stejným způsobem jako 
vyhlášení VŘ. 
 
 
Příloha – rozhodnutí zadavatele o zrušení VŘ 
 - oznámení o zrušení VŘ 
 
 
Návrh usnesení: RM ruší  zadávací řízení na zakázku „Programová náplň informačního kanálu TKR 

Kuřim“ ve smyslu čl. 11 odst. 1 zadávací dokumentace. 
 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – je navrženo zrušení výběrového řízení, ale není přiložené avizované stanovisko. 
První místostarosta měl dodat právní názor, který doporučí zrušení, ale to tu není. Mám pouze 
stanovisko advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři, které bylo předloženo na ZM a které 
doporučuje jako nejlepší postup uzavření smlouvy s uchazečem, kterého doporučila výběrová komise. 
J. Koláček - uvádí, že měl dodat vyjádření advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři a o tomto jednal 
konkrétně s advokátem JUDr. Fialou, který se měl vyjádřit, a však pověřil kolegu Mgr. Tejkala, který 
vypracoval stanovisko, které bylo předloženo. 
D. Holman – my jsme dvakrát zaplatili za jedno stanovisko od jedné advokátní kanceláře? 
J. Koláček – ve stanovisku stojí, že pokud se objeví závažné skutečnosti, je možné výběrové řízení 
zrušit. 
D. Sukalovský – ale situace se nezměnila, nenastaly nové právní skutečnosti, takže primárně bychom 
měli uzavřít smlouvu. Nový předložený materiál není stanovisko, pouze rozhodnutí o zrušení. Není tu 
O. Štarha, nemůžeme rozhodnout. A není tu žádný nový argument. Žádá o předložení analýzy, tady je 
pouze rozhodnutí o zrušení, žádné stanovisko. 
D. Holman – je to hra právních argumentů. Předložte je a pak se můžeme bavit. Jinak uzavřeme 
smlouvu s vítězem. Největší průšvih bude, až bude v televizi tma. 
D. Sukalovský – volala redaktorka z České televize. Odkázal jsem ji na prvního místostarostu. Požádá 
zástupce advokátní kanceláře o účast na schůzi rady. 
D. Holman – kolik už to všechno stálo? Nemůžeme jen tak něco zrušit bez dalšího plánu. 
D. Sukalovský – nemůžeme zrušit vysílání bez zadání dalšího výběrového řízení. 
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J. Koláček – byl pověřen, aby jednal s p. Hajnem – společností Directfilm s.r.o. JUDr. Hajn slibuje 
slevu dalších 15 %. 
D. Sukalovský – nemůžeme dále objednávat, jsme na hranici stanovené zákonem. 
A. Zimmermannová – mimo to může jít o obcházení zákona, jelikož se jedná o stálou službu. 
D. Holman – kdo to chce jinak, ať připraví zadání. Odkazuje na původní stanovisko AK Fiala, to je 
v rozporu s důvodovou zprávou materiálu č. 2. Dále žádá řešení - variantu B. 
D. Sukalovský – končí schůzi rady města. Příště požádáme o přítomnost zástupce z advokátní 
kanceláře Fiala, Tejkal a partneři na radě. 
 
 
Oba materiály staženy z jednání. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 19,00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský  Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 17. 9. 2012 
 
Zapsala: A. Zimmermannová 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
2, 2A, 2B Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim – zrušení zadávacího 

řízení 


