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 24. schůze Rady města Kuřimi konané dne 01.09.2021
Wellness Kuřim - oprava opláštění střech
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Renata Havlová - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„Wellness Kuřim – oprava opláštění střech“
III-OI-2021-008
odbor investiční (dále „OI“)

Boční a částečně spodní opláštění příhradových konstrukcí střech nad plaveckým a školním bazénem
jsou tvořeny zavěšeným průsvitným bílým materiálem, který je z vnitřního prostoru střech osvětlován
tak, aby byly ve večerních hodinách zdůrazněny hmoty těchto dvou střech.
V dnešní době se projevují větší deformace a průhyby polykarbonátových desek vlivem
povětrnostních vlivů a UV záření. Z důvodu bezpečnosti návštěvníků je třeba tyto desky dokotvit
větším počtem úchytů.
Po zjištění této poruchy jsme požádali společnost HCS, spol. s r. o., Dukelská 336, 592 31 Nové
Město na Moravě, IČO 47914343 o nacenění těchto oprav
Pokud bychom chtěli udělat tuto opravu po částech:
Var. A): nad terasami cena činní 159.363 Kč bez DPH (192.830 Kč vč. DPH)
Var. B): mimo terasy cena činní 186.192 Kč bez DPH (225.593 Kč vč. DPH) může zde ale
vzniknout problém s napojením na nárožích.
Var. C): Cena při kompletní opravě všech ploch činí 345.555 Kč bez DPH (418.122 Kč vč.
DPH).
OI navrhuje radě města v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2019 čl. 9 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele
pro opravu opláštění společnost HCS, spol. s r. o., Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO
47914343, a to za cenu 345.555 Kč bez DPH (tj. 418.122 Kč vč. DPH). Jedná se o cenu v čase
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a místě obvyklou. Důvodem odlišného postupu je bezpečí návštěvníků aquaparku.
Akce bude hrazena z ORG 1048 000 000 „Wellness Kuřim“.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na akci „Wellness Kuřim – oprava opláštění střech“ a schvaluje uzavření
smluvního vztahu se společností HCS, spol. s r. o., Dukelská 336, 592 31 Nové Město na
Moravě, IČO 47914343 dle varianty ........ v celkové hodnotě …………. vč. DPH.

Vytvořeno 04.10.2021 7:39:11

2

