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Z á p i s   č í s l o  13/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 15. 5. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Jiří Koláček    1. místostarosta 

Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
PaedDr. David Holman  člen rady 

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
 
Nepřítomen:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Zdeněk Kříž 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
První místostarosta zahájil jednání v 07,35 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 3 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Výběrové řízení: „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ – schválení 
uzavření smlouvy o dílo 

 
2.  Rozpočtové opatření č. 4 

 
3.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „Kuřim, ul. Blanenská – úprava 

zhlaví vrtu HV2SA“ 
 

4.  Různé 
 
 
 
 

1. Výběrové řízení: „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ – 
schválení uzavření smlouvy o dílo 
Název (předmět) zakázky: „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2013-001 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
(Příloha č. 1, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Podle zákona o veřejných zakázkách bylo zajišťujícím odborem a administrátorem zadávacího řízení 
firmou KANSPO s.r.o., realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku na stavební práce 
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.  
Dne 24. 4. 2013 usnesením č. 238/2013 byl Radou města schválen výsledek hodnocení uvedený ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a vyzvání uchazeče – společnosti PRIVILEG, spol. s.r.o., 
Brno, Bezručova 17a, IČ 47910976, který předložil nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 4.343.777 
Kč bez DPH, tj. 5.255.970 Kč vč. DPH, k součinnosti k uzavření smlouvy o dílo. 
Dne 25. 4. 2013 byl uchazečům sdělen výsledek a plynula 15-ti denní lhůta k podání námitek. 
Dne 9. 5. 2013 byla fa Privileg vyzvána k poskytnutí součinnosti k prokázání kvalifikace. 
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OI prověřil reference uchazeče a administrátor - fa KANSPO zkontroloval doklady k prokázání 
kvalifikace (u zjednodušeného podlimitního řízení se kvalifikace v nabídce dokládá čestným 
prohlášením, doklady ke kvalifikaci na výzvu dokládá pouze vítězný uchazeč). 
Na základě splnění kvalifikace tedy OI doporučuje Radě uzavřít smlouvu o dílo se společností 
PRIVILEG, spol. s.r.o., Brno, Bezručova 17a, IČ 47910976. 
 
Přijaté usnesení: 307/2013 - RM souhlasí na základě prokázání splnění kvalifikace pro veřejnou 

zakázku s názvem „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ s uzavřením 
smlouvy o dílo s uchazečem - společností PRIVILEG, spol. s.r.o., Brno, Bezručova 
17a, IČ 47910976, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 
4.343.777 Kč bez DPH, tj. 5.255.970,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž). 
 
 
 
 

2. Rozpočtové opatření č. 4 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
RM je předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření č. 4. 
 
Výdaje  § 2310 pitná voda ORG 1113000000 + 40.000 Kč 
Výdaje  § 6409 rezerva      - 40.000 Kč 
 
vizte samostatně projednávaný materiál – studna SA. 
 
Přijaté usnesení: 308/2013 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města na rok 2013. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž). 
 
 
 
 

3. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „Kuřim, 
ul. Blanenská – úprava zhlaví vrtu HV2SA“ 
Název (předmět) zakázky: Kuřim, ul. Blanenská – úprava zhlaví vrtu HV2SA 
Evidenční číslo zakázky:  B-OI-2013-004 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídek s názvem „Kuřim, ul. Blanenská – úprava zhlaví vrtu HV2SA“  
ze dne 13. 5. 2013 byly získány nabídky 4 uchazečů. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a výběrovou komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti AQUA ENVIRO s.r.o., se sídlem Ječná 29a, 621 00 
Brno, IČ 26907909, v celkové hodnotě 239.840,- Kč (s DPH). 
Výsledné pořadí po zhodnocení kritéria – cena zakázky je uvedeno v příloze č. 1. 
Vzhledem k tomu, že cenová nabídka společnosti AQUA ENVIRO s.r.o. je vyšší než předpokládané 
náklady na realizaci akce, které byly vyčleněny v rozpočtu Města Kuřim pro rok 2013 a to o 39.840,-
Kč, žádáme o navýšení částky o 40.000,- Kč investičního ORGu 1113 000 000 Úprava vrtu ve 
sportovním areálu – viz samostatný materiál. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha č. 2: SOD 
 
Diskuse: 
J. Koláček – jaká je vydatnost vrtu? 
O. Štarha – na to by odpověděla Z. Perková z odboru investičního. Již nyní ale víme, že investice do 
pořízení vrtu se nám vrátila. Dle sdělení I. Peřiny je úspora za rok značná. 
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Přijaté usnesení: 309/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Kuřim, ul. Blanenská – úprava 
zhlaví vrtu HV2SA“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností AQUA 
ENVIRO s.r.o., se sídlem Ječná 29a, 621 00 Brno, IČ 26907909, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 239.840 Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž). 
 
 
 
 
 
První místostarosta ukončil jednání RM v 7,45 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jiří Koláček Ing. Oldřich Štarha 
1. místostarosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 15. 5. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1 Výběrové řízení: „Zateplení ZŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ – schválení uzavření 

smlouvy o dílo 
2  Rozpočtové opatření č. 4 
3, 3A, 3B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „Kuřim, ul. Blanenská – úprava zhlaví 

vrtu HV2SA“ 


