Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 2. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 17.03.2020
Schválení realizace a financování investiční akce – „Městský stadion Kuřim rekonstrukce“
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Olga Hanáková - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města Kuřimi konané dne 26.09.2019 schválilo, usnesením č. 1112/2019 a 1113/2019,
podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a
financování v požadované výši dle podmínek dotačního programu na investiční akci "Městský stadion
Kuřim - rekonstrukce". Žádost byla podána dne 25.10.2019 a jejím předmětem byla samotná
rekonstrukce atletického stadionu, vybudování venkovního hřiště pro míčové sporty a s tím související
odvodnění areálu v celkové výši 57.037.580 Kč. Realizace veřejné zakázky je podmíněna získáním
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jejíž předpokládaná výše činí 28.518.790 Kč (50% z celkové ceny
realizace). Předpokládaný termín ukončení realizace akce je konec roku 2020.
Na základě usnesení Zastupitelstva města Kuřimi č. 1013/2020 ze dne 21.01.2020 bylo dne
06.03.2020 zahájeno zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky s podmínkou zahájení stavebních
prací po získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŠMT.
V únoru 2020 město obdrželo Výzvu k doložení dalších podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí
investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2020, jehož součástí jsou mimo jiné:
 doklady k zajištění dofinancování do úrovně celkových nákladů akce.
Z těchto důvodů je potřeba vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města ve výši 30.000.000
Kč (vizte níže),
Celkové předpokládané náklady na realizaci stavby činí:
administrace zadávacího řízení
předpokládané celkové náklady na realizaci stavby
předpokládané náklady na inženýrskou činnost
(výkon TDI, AD, BOZP, archeologický ústav,…)
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65.800,- Kč
57.037 580,- Kč
1.000.000,- Kč
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rezerva z důvodu vyšší nabídkové ceny v zadávacím řízení
celkové předpokládané náklady na realizaci stavby
předpokládaná výše dotace (50% z ceny realizace stavby)
celkové předpokládané náklady na realizaci stavby z rozpočtu města


415.410,- Kč
58.518.790,- Kč
- 28.518.790,- Kč
30.000.000,- Kč

kopie smlouvy o dílo uzavřené s vítězem veřejné zakázky, jak ze strany dodavatele, tak i
ze strany zadavatele, včetně harmonogramu prací a platebního kalendáře.
Bude nutné uzavřít Smlouvu o dílo se zhotovitelem veřejné zakázky, po řádném skončení
zadávacího řízení, které již bylo zahájeno. Ve Smlouvě o dílo je stanoveno, že objednatel si
vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez sankcí, a to nejpozději do termínu
zahájení realizace, pokud na akci nebude poskytnuta dotace. Termín zahájení realizace
proběhne do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy k zahájení realizace ze strany
objednatele.

OI navrhuje zastupitelstvu města schválit vyčlenění finančních prostředků ve výši 30.000.000 Kč a
uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem veřejné zakázky s vyhrazeným zahájením realizace
podmíněné získáním dotace.
Po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (předpoklad červen 2020), bude zastupitelstvu města
předloženo ke schválení vyčlenění dalších finančních prostředků na realizaci veřejné zakázky
v celkové výši nákladů dle vysoutěžené ceny, které jsou předpokládány na 58.518.790 Kč vč. DPH.
Z těchto důvodů OI žádá Zastupitelstvo města Kuřimi o schválení realizace investiční akce „Městský
stadion Kuřim – rekonstrukce“ o odsouhlasení postupu realizace a financování s nynějším vyčleněním
prostředků 30.000.000 Kč z rozpočtu města.

Návrh na usnesení:
ZM
schvaluje
realizaci investiční akce „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“, další postup a financování
s nynějším vyčleněním prostředků 30.000.000 Kč z rozpočtu města.
Termín plnění: 31.03.2020
Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice
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