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 18. schůze Rady města Kuřimi konané dne 22.07.2021
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na stavební prácedoplnění chlazení
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Markelova Jana - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Odbor investiční (dále jen OI) žádá Radu města Kuřimi o schválení využití odlišného postupu při
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce - doplnění chlazení vybraných prostor
Společenského a kulturního centra v Kuřimi (dále jen kulturní dům) v souladu s čl. 9 směrnice
č. S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro společnost PKS stavby, a. s.,
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059.
Uvedená společnost je zhotovitelem stavby kulturního domu, jehož rekonstrukce proběhla v letech
2017 až 2020.
Projektová dokumentace, zpracovaná společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s. r. o.,
se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČO 27755690, uvažovala v objektu kulturního
domu chlazení kavárny v přízemí, restaurace se salónkem v 1.NP a obřadní síně v 2.NP VZT
zařízeními. Po zahájení provozu v kulturním domě však bylo zjištěno, že v letním a přechodném
období nelze tyto prostory uchladit na požadovanou teplotu pouze přívodem ochlazeného vzduchu
instalovanými VZT systémy.
Za účelem shrnutí hlavních příčin nevyhovujících parametrů vnitřního mikroklimatu v kulturním domě
a z důvodu navržení účinných opatření pro jejich nápravu byla v 03/2020 společností TECHNIKA
BUDOV, s. r. o. zpracována studie doplnění chlazení vybraných prostor KD Kuřim ve variantách.
Závěrem této studie bylo, že pro zajištění tepelného komfortu v dotčených prostorech v letním a
přechodném období je nutné doplnit v rámci řešených místností systém přímého chlazení. Po
obdržení projektové dokumentace pro provádění stavby na doplnění chlazení se obrátil odbor
investiční na zhotovitele stavby kulturního domu – společnost PKS stavby, a. s., s žádostí o
zpracování cenové nabídky na tyto dodatečně prováděné stavební práce.
Stručné shrnutí prací, které budou v rámci stavebních úprav zrealizovány:

Vytvořeno 05.08.2021 13:20:13

1

 demontáž a likvidace stávajícího vnitřního sádrokartonového podhledu v úpravami dotčeném
rozsahu. Podhledy odstraněné v rámci zajištění přístupu pro montáže profesí budou ve stejném
rozsahu zase doplněny. Nové podhledy budou napenetrovány a vymalovány;
 zřízení prostupů pro potrubí chlazení, odvod kondenzátu a kabeláž ve stávajících příčkách a
nosných zděných stěnách;
 vybourání skladeb střešních plášťů v malém rozsahu pro vytvoření dvou prostupů – DN 50 a DN
150. Pro vybourání prostupů bude nutné ve skladbách střešního pláště vybourat otvor o
půdorysných rozměrech cca 500 x 500 mm a následně vyvrtat otvory do železobetonové
konstrukce stropní desky nad 2.NP mezi žebry trapézového plechu. Po protažení potřebného
vedení, bude nutné prostory průchodů stropní konstrukcí vyplnit požární ucpávkou a velmi
důkladně doplnit jak parozábranu, aby vzniklo vzduchotěsné spojení s kabely i chladivovým
potrubím, tak i ostatní vrstvy střešní konstrukce.
Na střechách je navržena sestava nových chladících jednotek umístěných na podpěrné konstrukci
z pozinkované oceli spočívající na betonových dlaždicích volně položených na stávající krytině přes
přířezky z geotextilie. Chladicí jednotky nové i stávající budou na základě provedeného hlukového
měření doplněny akustickými zástěnami.
Nášlapné vrstvy v dotčených místnostech, resp. v částech místností, kde budou probíhat stavební
práce, budou chráněny proti poškození geotextilií a OSB deskami.
Dotčené místnosti budou po dokončení stavebních úprav uklizeny.
OI žádá radu města o schválení využití odlišného postupu při zadání výše uvedené veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce - doplnění chlazení.
Vzhledem k udržitelnosti poskytovaných záruk na provedené dílo s ohledem na stavební
zásahy, které mají být na KD provedeny, doporučuje OI zadat veřejnou zakázku z důvodů
hodných zvláštního zřetele napřímo zhotoviteli stavby „Společenské a kulturní centrum
v Kuřimi“ - společnosti PKS stavby, a. s.
Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – systém chlazení“ je zařazena ve
schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1459 000 000. Zastupitelstvo města dne 26.01.2021
vyčlenilo v rámci rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2021 částku 4.800.000 Kč. V rámci rozpočtového
opatření č. 7 schválilo pak zastupitelstvo města dne 29.06.2021 navýšení této částky o 500.000 Kč.
Vzhledem k tomu, že dle nabídky společnosti PKS stavby, a. s., činí náklady 6.106.337 Kč s DPH
(5.046.560 Kč bez DPH), což je oproti projekčnímu rozpočtu s DPH o 1.054.400 Kč více, je potřeba
pro realizaci stavebních prací včetně autorského dozoru projektanta provést ještě navýšení rozpočtu
této investiční akce radou města o 1.000.000 Kč. Hlavním důvodem zvýšení nákladů akce jsou
současné stále stoupající ceny materiálů a stavebních prací na trhu.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S5/2019/RM o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu na stavební práce - doplnění chlazení vybraných prostor
Společenského a kulturního centra v Kuřimi a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností
PKS stavby, a. s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059 za cenu
5.046.559,63 Kč bez DPH.
Termín plnění: 31.08.2021
Zodpovídá: Ing. Markelova Jana - referent - investice
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