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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 21/2020 konané dne 19.06.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta města 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc. – členové rady města. 
 
 
Omluven: Ing. Milan Vlk. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 13:30 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Program: 
 

1 VINUAR group, s. r. o., Kuřim – záměr 

2 Zadávací řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – zrušení rozhodnutí o výběru 
dodavatele 

3 Zadávací řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – nové posouzení technické 
kvalifikace dodavatele 

4 Různé 

 
 
 

1. VINUAR group, s. r. o., Kuřim – záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Společnost VINUAR group, s. r. o., se sídlem Nádražní 1259/4, 664 34 Kuřim, IČ 04172027 je 
provozovatelem restaurace „Viva Restaurant a Cafe“ v budově kulturního domu. Z důvodu větší 
poptávky zákazníků restaurace po venkovním posezení požádal jednatel společnosti VINUAR group, 
s. r. o., pan Antonín Žák, o rozšíření letní zahrádky na části pozemku parc. č. 1822/1 k. ú. Kuřim, a to 
do prostoru pod schody kulturního domu. Letní zahrádka bude mít rozměr 7 x 7 m, tj. 49 m
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 – příloha 

A. OMP navrhuje měsíční nájemné za 1 m
2
 ve výši 6,70 Kč. Výše nájemného odpovídá výši 

nájemného u ostatních pozemků v majetku města sloužících k provozování letních zahrádek v roce 
2020, ve kterém jsou zohledněny slevy z ročního nájemného z důvodu pandemie Covid-19. 
 
OMP navrhuje schválit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1822/1 k. ú. Kuřim o výměře 49 m
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do 30.09.2020. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - ochránit sloup by se dalo umístěním betonového květináče. 
D. Sukalovský - dáme tam 3 květináče. Doladíme design. 
 
Přijaté usnesení: 270/2020 - RM s c h v a l u j e záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1822/1 

k. ú. Kuřim o výměře 49 m
2
 za nájemné ve výši 6,70 Kč/m

2
/měs. společnosti 
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VINUAR group, s. r. o., se sídlem Nádražní 1259/4, 664 34 Kuřim, IČ 04172027, 
na dobu určitou od 09.07.2020 do 30.09.2020 - dle Přílohy A. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (M. Vlk, J. Vlček). 
 
 
Na jednání se dostavil v 13:35 hod J. Vlček - počet přítomných členů rady je 4. 
 
 
 

2. Zadávací řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – zrušení 
rozhodnutí o výběru dodavatele 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2020-001 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Dne 08.04.2020 schválila Rada města Kuřimi usnesením č. 148/2020 výsledek hodnocení uvedený ve 
zprávě o hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Městský stadion Kuřim – 
rekonstrukce“ a  uzavření smlouvy o dílo se společností PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 
Otnice, IČ 27713130 v celkové hodnotě 37.886.184,48 Kč bez DPH (tj. 45.842.283,22 Kč vč. DPH). 
 
Součástí hodnocení bylo, mimo jiné, posouzení technické kvalifikace, a to konkrétně „1 stavební práce 
poskytnutá za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, na výstavbu či rekonstrukci 
sportovního areálu zahrnující sportoviště s travnatým povrchem, včetně umělého osvětlení, hodnota 
stavební práce činila minimálně 5 mil. Kč bez DPH“. Tato kvalifikace byla prokázána prostřednictvím 
referenčního dopisu Rekonstrukce fotbalového hřiště Ratíškovice potvrzená starostou obce 
Ratíškovice, proti které, den před podpisem SOD, podal v pořadí druhý účastník zadávacího řízení 
námitku. Společnost PROSTAVBY, a. s. byla vyzvána k objasnění a doložení jiné kvalifikace, která tak 
bezodkladně učinila, tudíž město námitku stěžovatele zamítlo. Následně stěžovatel 5. 5. 2020 podal 
na ÚOHS Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 12. 5. 2020, na základě návrhu 
podaného stěžovatelem, bylo zahájeno správní řízení. 
 
S ohledem na probíhající správní řízení na ÚOHS OI doporučuje Radě města Kuřimi zrušit rozhodnutí 
o výběru dodavatele PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130 
a provést nové posouzení splnění tohoto konkrétního požadavku na technickou kvalifikaci. Důvodem 
zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele je docílení ukončení správního řízení na ÚOHS. 
 
Přílohy: A - zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele 
 
 
Na jednání se dostavila Ing. O. Hanáková - referentka odboru investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: 271/2020 - RM s c h v a l u j e zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele a zrušení 

rozhodnutí o uzavření smlouvy o dílo se společností PROSTAVBY, a. s., Dědina 
447, 683 54 Otnice, IČ 27713130 z důvodu nového posouzení splnění podmínek 
účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku 
s názvem „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
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3. Zadávací řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – nové posouzení 
technické kvalifikace dodavatele 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2020-001 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Dne 08.04.2020 schválila Rada města Kuřimi usnesením č. 148/2020 výsledek hodnocení uvedený ve 
zprávě o hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Městský stadion Kuřim – 
rekonstrukce“ a  uzavření smlouvy o dílo se společností PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 
Otnice, IČ 27713130 v celkové hodnotě 37.886.184,48 Kč bez DPH (tj. 45.842.283,22 Kč vč. DPH). 
 
Dne 12. 5. 2020 ÚOHS zahájil správní řízení na základě návrhu podaného účastníkem VYSSPA 
Sports Technology, s. r. o., který uvádí, že vybraný dodavatel nesplnil požadavek dle zadávací 
dokumentace k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ, a to konkrétně 
„1 stavební práce poskytnutá za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, na výstavbu či 
rekonstrukci sportovního areálu zahrnující sportoviště s travnatým povrchem, včetně umělého 
osvětlení, hodnota stavební práce činila minimálně 5 mil. Kč bez DPH“. 
 
K docílení ukončení správního řízení na ÚOHS v co nejkratším termínu bylo zrušeno rozhodnutí 
o výběru dodavatele a je potřeba nové posouzení technické kvalifikace dle § 79 odst. 2a) u dodavatele 
PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130 a nové rozhodnutí o výběru dodavatele. 
Původní posouzení nabídky, kterou rada města usnesením č. 148/2020 již dříve schválila, zůstává 
v platnosti, vyjma zmiňované technické kvalifikace. 
 
S ohledem na nastalou situaci žádá OI Radu města Kuřimi o nové posouzení splnění zmíněného 
požadavku na kvalifikaci u dodavatele PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130 
a schválení uzavření Smlouvy o dílo s danou společností. 
 
Přílohy: A - nové posouzení technické kvalifikace dodavatele 

B - rozhodnutí o výběru dodavatele 
 
Přijaté usnesení: 272/2020 - RM s o u h l a s í s výsledkem nového posouzení splnění podmínek 

účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku 
s názvem „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo se společností PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, 
IČ 27713130 v celkové hodnotě 37.886.184,48 Kč bez DPH (tj. 45.842.283,22 Kč 
vč. DPH). 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomen: 1 (M. Vlk). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 13:48 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 22.06.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 VINUAR group, s. r. o., Kuřim – záměr 
 1A - situace VINUAR 
2 Zadávací řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – zrušení rozhodnutí o výběru 
 dodavatele 
 2A - zrušení Rozhodnutí o výběru dodavatele 
3 Zadávací řízení „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ – nové posouzení technické 
kvalifikace dodavatele 
 3A - nové posouzení technické kvalifikace dodavatele 
 3B - rozhodnutí o výběru dodavatele 


