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
Alternativní varianta studie "Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním
areálu" s parkovištěm pod hrací plochou
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:
Dne 10.03.2021, v rámci investiční akce „Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu“, rada
města schválila, usnesením č. R/2021/075, studii dle varianty č. II – rozměr hrací plochy 97x57 m.
Jedná se o variantu o rozměru sportoviště 105x61 m, hrací plochy 97x57 m + výběhy za branami 4 m
a po stranách hřiště 2 m. Tato varianta je akceptována FC Kuřim, oproti předchozí, počítá s
protažením hrací plochy o 2 m na délku 97 m na úkor menší šířky spojovací komunikace za hřištěm,
která by činila 4 m.
Po uvážení budoucího využití lokality sportovního areálu s ohledem na možnosti parkování v dané
lokalitě, vedení města přišlo s alternativním návrhem na umístění fotbalového hřiště s umělou trávou
na střeše parkovacího domu.
Vzhledem k místním výškovým poměrům se stavba hřiště neobejde bez vybudování masivních
monolitických železobetonových opěrných stěn, které si vyžádají založení na pilotech hloubky cca
12 m. Předpokládané náklady na opěrné stěny činí 12.000.000 Kč.
Z důvodu složitých a nákladných základových poměrů a účelného využití prostoru ve sportovním
areálu, Odbor investiční navrhuje Radě města Kuřimi schválit, v rámci investiční akce „Fotbalové
hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu“, vypracování studie fotbalového hřiště s umělou trávou
ve variantě s parkovištěm pod hrací plochou. Odbor investiční rovněž 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 studie "Fotbalové hřiště s umělou trávou ve
sportovním areálu" ve variantě s parkovištěm pod hrací plochou společnost JANSPORT PROJEKT, s.
r. o., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 06027504 ve výši 203.280 Kč včetně DPH. Tato
společnost zpracovala variantu bez parkoviště, provedla místní šetření, včetně hydrogeologického
průzkumu, tudíž by na tyto aktivity navázala.
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Předmětem studie je mimo jiné i řešení napojení na stávající a případné nové komunikace, koordinace
s připravovanou halou pro krasobruslení, včetně odhadu investičních nákladů.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
vypracování studie v rámci investiční akce „Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním
areálu“ ve variantě s parkovištěm pod hrací plochou, schvaluje odlišný postup ve smyslu
ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a
schvaluje uzavření smluvního vztahu na zpracování studie se společností JANSPORT
PROJEKT, s. r. o., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 06027504 ve výši 203.280 Kč
včetně DPH.
Termín plnění: 30.07.2021
Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice
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