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.
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Příspěvek do 17. schůze Rady města Kuřimi konané dne 30.06.2021
Drobné investice – Akustické úpravy učebny ZUŠ Kuřim
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:
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„Akustické úpravy učebny ZUŠ Kuřim“
II-OI-2021-007
Odbor investiční (dále jen OI)

Město Kuřim obdrželo začátkem června 2021 žádost Základní umělecké školy Kuřim (dále jen ZUŠ) o
investici do akustické úpravy učebny pro bicí nástroje.
Dosavadní učebna, kde výuka bicích nástrojů probíhá, nevyhovuje požadavkům na hluk, který se
roznáší do okolních místností. Z důvodu méně četného využití učebny hrou na bicí nástroje (cca 4
hodiny týdně), nebylo nutné problematiku řešit. V poslední době však vzrostl zájem o tuto výuku a
úpravy učebny jsou nevyhnutelné. Termín provedení je ideální v prázdninových měsících červenec –
srpen 2021, tak aby nenarušilo chod ZUŠ.
Z důvodu časové tísně byla oslovena společnost DISK Multimedia, s. r. o., Sokolská 221/13, 680 01
Boskovice, IČO 25550799, se kterou má ZUŠ dobrou zkušenost v minulosti upravovali třídy na
pobočce ZUŠ Veverská Bítýška ke spokojenosti provozovatele. Předmětem zakázky je dodávka
akustických dveří, výplň dutého sloupu a stropu vatou, představená sádrokartonová příčka s výplní
z minerální vaty a nové led osvětlení s celkovými náklady 123.000 Kč bez DPH.
Z výše uvedených důvodů OI navrhuje Radě města Kuřimi, v souladu s interní směrnicí S5/2019/RM
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, článku 9 Odlišné postupy, odstavce 2, přímo schválit
zhotovitele akustických úprav učebny ZUŠ společnost DISK Multimedia, s. r. o., se sídlem, Sokolská
221/13, 680 01 Boskovice, IČO 25550799. Předpokládané náklady na akustické úpravy učebny pro
bicí nástroje v ZUŠ předběžně činí 150.000 Kč včetně DPH. OI navrhuje Radě města Kuřimi výše
uvedené náklady hradit z rozpočtu ORG 1006000000 - Drobné investice.
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Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
vyčlenění částky 150.000 Kč z ORG 1006000000 - Drobné investice na akustické úpravy učebny
pro bicí nástroje v Základní umělecké škole v Kuřimi, schvaluje odlišný postup ve smyslu
ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku
„Akustické úpravy učebny ZUŠ Kuřim“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu na realizaci
úpravy učebny se společností DISK Multimedia, s. r. o., se sídlem Sokolská 221/13, 680 01
Boskovice, IČO 25550799.
Termín plnění: 30.07.2021
Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice
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