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

5

Příspěvek do 24. schůze Rady města Kuřimi konané dne 01.09.2021
Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká – oplocení
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - Ilustrativní fotka

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):

„Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká – oplocení“
III-OI-2021-009
odbor investiční (dále jen OI)

Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo v rámci investiční akce „Sportovně rekreační areál v ul.
Zámecká“ vybudování části oplocení fotbalového hřiště se stávajícím travnatým povrchem.
Vybudování oplocení bude realizováno po krátkých stranách hřiště, kde dochází k vybíhání míčů
z hrací plochy a bude realizováno formou zavěšení záchytných sítí ve výšce 4 a 6 metrů v oblasti za
brankami fotbalového hřiště tak, aby nedocházelo k padání míče do rušné silnice a do prostoru
zalesněného parku.
V současné době fotbalové hřiště užívá veřejnost, střední škola a kuřimské spolky, pro které jsou tyto
zábrany nezbytné k účelnému využití hřiště. Současně se počítá s tím, že hřiště může být dočasně
využíváno jako provizorní náhrada pro fotbalovou mládež v případě zahájení úprav tréninkového
fotbalového hřiště při plánované rekonstrukci městského stadionu.
Z důvodu havarijního stavu hřiště a časové tísně byla oslovena společnost PROSTAVBY, a. s., se
sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 27713130, která se již při výběrovém řízení na akci „Městský
stadion Kuřim – rekonstrukce“ prokázala dobrými referencemi a nejnižší nabídkovou cenou.
Předmětem zakázky je provedení oplocení osazením ocelových sloupků, záchytných sítí s oky
100x100 mm a dřevěných mantinelů z desek KVH řeziva tloušťky 60 mm v prostoru za brankami,
povrchové úpravy terénu vč. založení trávníku s celkovými náklady 356.066,95 Kč bez DPH. Cena
byla podrobena kontrole, jde o cenu odpovídající současné cenové úrovni materiálů.
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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 společnost PROSTAVBY, a. s., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 27713130.
Očekávaný termín realizace je do konce měsíce října.
Akce bude hrazena z ORG 1477 000 000 „Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká“.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na zakázku „Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká“ a schvaluje uzavření
smluvního vztahu na realizaci oplocení části hřiště formou ocelových sloupků, záchytných sítí
s dřevěným mantinelem v prostoru za brankami se společností PROSTAVBY, a. s., se sídlem
Dědina 447, 683 54 Otnice, IČO 27713130 ve výši 430.842 Kč včetně DPH.
Termín plnění: 30.11.2021
Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice
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