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Z á p i s   č í s l o  39/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 11. 12. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
 
Starosta zahájil jednání v 16,45 hodin, na zahájení jednání bylo přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Z. Kříž. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Výběrové řízení „Výkon zadávacího řízení na výběr zhotovitelů projektových 
dokumentací staveb Městská sportovní hala v Kuřimi a Společenské a kulturní 
centrum v Kuřimi“ 

 
2.  Postup přípravy PD akce „Sportovní hala Kuřim“ 

 
 
 

2. Postup přípravy PD akce „Sportovní hala Kuřim“ 
(Příloha č. 2, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracoval S. Bartoš) 
 
Pro pokračování příprav investiční akce „Sportovní hala Kuřim“ navrhuji následující harmonogram 
prací podmíněný schválením finančních prostředků pro rok 2013: 
 

- Vyhodnocení výběrového řízení na administrátora veřejné zakázky (projektová dokumentace 
pro územní řízení)      do 31. 12. 2012 

- Jednací řízení pro projektovou dokumentaci pro územní řízení do 30. 03. 2013 
- Vyhotovení dokumentace pro územní řízení   do 30. 10. 2013 
- Územní rozhodnutí        do 30. 05. 2014 

 
Další příprava může proběhnout teprve se zajištěním finančních prostředků pro realizaci stavby. 
 
Diskuse: 
D. Holman – uvedené termíny byly probrány s odborem investičním. Rada byla pověřena 
zastupitelstvem, aby harmonogram projednala, což se dosud nestalo. 
D. Sukalovský – stihneme termín územního rozhodnutí? 
D. Holman – je až do 30. 5. 2014. 
O. Štarha – zdá se mu to zbytečné. Harmonogram si představuje jinak. 
D.Holman – připomíná, že předložený materiál má stejnou strukturu jako původní harmonogram 
předložený p. Štarhou do ZM, liší se ale v navržených krocích a termínech. 
 
Přijaté usnesení: 732/2012 - RM schvaluje harmonogram přípravy PD akce „Sportovní hala Kuřim“ 

do stadia územního rozhodnutí. 
Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman), zdržel se 1 (J. Koláček), nepřítomen 1 
(Z. Kříž). 
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1. Výběrové řízení „Výkon zadávacího řízení na výběr zhotovitelů 
projektových dokumentací staveb Městská sportovní hala v Kuřimi 
a Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Výkon zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové 
dokumentace staveb Městská sportovní hala v Kuřimi a Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: RO č. 1 ZM1/12 z 24. 1. 2012, pro obě akce je v rozpočtu 1 mil. Kč 
(Příloha č. 1, 1A, 1B, 1C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, a v souladu 
s usnesením rady města č. 658/2012 z 14. 11. 2012 o zahájení zadávacího řízení, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno výše uvedené zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na služby. Jedná 
o zakázku v limitu do 250 tis. Kč bez DPH. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 15. 11. 2012 a sejmuta dne 26. 11. 2012. 
Na výzvu byly upozorněny e-mailem celkem 3 doporučené firmy. Ve stanovené lhůtě tj. do 26. 11. 
2012 do 10,00 hod. byly doručeny celkem tři nabídky. 
Hodnotící komise se sešla dne 26. 11. 2012 na prvním jednání, na kterém provedla otevření obálek 
s nabídkami a po té kontrolu úplnosti a prostudování nabídek. Po lhůtě byly doručeny 2 nabídky, které 
komise neotevřela, tyto nabídky budou vráceny zpět v neporušené obálce. 
Jediným hodnotícím kritériem byla cena. 
 
Odevzdané nabídky s uvedením nabídkové ceny v KČ vč. DPH: 
GORDION, s.r.o., Praha 9 - Vysočany, Kolmá 6/682, PSČ 190 00, IČ 261 47 921…….….294.000,- Kč 
QCM, s.r.o., Brno, Bellova 40, č. p. 370, PSČ 623 00, IČ 262 62 525……..…….……………72.000,- Kč 
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Brno, Mezníkova 273/13, PSČ 616 00, IČ 283 
60 125……………………………………………………………………………………………….112.320,- Kč 
 
Výsledek jednání komise – viz příloha 
Komise po prostudování nabídek konstatuje, že uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou nemá dle 
doložených referencí zkušenosti se zakázkami s oblastmi stavebnictví, reference, kterými prokazoval 
tento uchazeč kvalifikační předpoklady, jsou referencemi jiné firmy, subdodávka referencí je ošetřena 
smluvním vztahem. V krycím listu nabídky uchazeč uvedl špatný součet ceny. 
Uchazeč s druhou nejnižší nabídkovou cenou má dvě reference z oblasti stavebnictví. 
Uchazeč s nejvyšší nabídkovou cenou doložil 7 referencí zakázek z oblasti stavebnictví. 
Komise konstatuje, že vzhledem k celkovému realizačnímu objemu obou akcí tj. cca 170 mil. Kč, 
představuje i nejvyšší podaná nabídková cena marginální část nákladů a doporučuje RM přihlédnout 
k prokázaným referencím v oblasti stavebnictví a nezohledňovat pouze nejnižší nabídkovou cenu. 
 
Příloha: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek + protokol o otevírání obálek + kontrola úplnosti 
nabídek 
 
 
Na jednání se dostavil v 16,50 hod. Z. Kříž 
 
Diskuse: 
D. Holman – byl by pro, aby se příprava návrhu smluv oddělila od zakázky na administraci výběrového 
řízení a doporučuje zvážit, zda organizování výběrového řízení bychom dnes už nezvládali vlastními 
silami. 
A. Zimmermannová – patří neoddělitelně k sobě. 
O. Štarha – ptá se, zda nebudeme důsledně trvat na nejnižší ceně, zda se opustí platforma výběru 
podle nejnižší ceny? 
D. Holman – je pro nejnižší cenu, jen je zřejmé, že AK Fiala dokáže připravit kvalitní smlouvu. 
Sondoval výši cenové nabídky u jiných firem, ale byla vyšší než od AK Fiala, Tejkal a partneři. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat od ceny nejnižší. 
Hlasováno o ceně společnosti QCM, s.r.o. – 72.000,- Kč: 
Hlasováno: pro 1 (D. Holman). 
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Hlasováno o ceně AK Fiala, Tejkal a partneři – 112.320,- Kč: 
Hlasováno: pro 3, zdrželi se 2 (O. Štarha, Z. Kříž). 
 
Přijaté usnesení: 733/2012 - RM souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na službu „Výkon 

zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace staveb Městská 
sportovní hala v Kuřimi a Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností 
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Brno, Mezníkova 273/13, PSČ 
616 00, IČ 283 60 125, která předložila nabídku v celkové hodnotě 112.320,00 Kč 
vč. DPH. 

Hlasováno: pro 3 (D. Sukalovský, J. Koláček, D. Holman), zdrželi se 2 (O. Štarha, Z. Kříž). 
 
Důvodem schválení advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři s.r.o. jsou reference z oblasti 
stavebnictví a právní zkušenosti a druhá nejnižší nabídnutá cena. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,55 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 11. 12. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A, 1B, 1C Výběrové řízení „Výkon zadávacího řízení na výběr zhotovitelů projektových 

dokumentací staveb Městská sportovní hala v Kuřimi a Společenské a kulturní 
centrum v Kuřimi“ 

2   Postup přípravy PD akce „Sportovní hala Kuřim“ 


