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
Změna DPS se zachováním travnatého hřiště na akci „Městský stadion Kuřim rekonstrukce“
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:
Zajišťující odbor (ZO):

„Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“
odbor investiční (OI)

V současné době projekt „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ zahrnuje rekonstrukci atletického
stadionu, včetně rekonstrukce travnatého fotbalového hřiště a závlahového systému, vybudování
venkovního hřiště pro míčové sporty a s tím související odvodnění areálu. Z důvodu podání návrhu na
řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele při vymezení zadávacích podmínek Veřejné zakázky,
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, na jehož
rozhodnutí čekáme, nelze dokončit zadávací řízení a podepsat smlouvu o dílo na zhotovitele zakázky.
Zároveň byla Rozhodnutím ze dne 04.08.2021 zrušena dotace Národní sportovní agentury, dále jen
“NSA“ v rámci Výzvy 13/2020 „Sportovní́ infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč“. Na zrušenou výzvu
reaguje Výzva „Regiony 2021“, vyhlášena 13.08.2021, o kterou se chce město ucházet.
FC Kuřim, z. s. vzneslo požadavek na vyjmutí fotbalového hřiště z projektu, důvodem je velmi kvalitní
konstrukce podloží stávající hrací plochy, která dobře odvádí dešťové vody.
V souvislosti s tímto požadavkem OI oslovilo zpracovatele projektové dokumentace, dále jen „PD“ o
podání cenové nabídky na změnu PD. Společnost Deals Management, a. s., odštěpný závod,
Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 03493385 podala nabídku ve výši 140.600 Kč bez
DPH, tj. 170.126 Kč vč. DPH.
Z důvodů plnění týkající se práv duševního vlastnictví a časové tísně 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 Deals Management, a. s.,

Vytvořeno 04.10.2021 7:40:22

1

odštěpný závod, se sídlem Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 03493385. Termín dodání
PD je do 27.09.2021.
Akce bude hrazena z ORG 1365 000 000 „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu na zakázku „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ a schvaluje uzavření
smluvního vztahu na změnu projektové dokumentace spočívající ve vyjmutí z projektu
rekonstrukce stávajícího travnatého fotbalového hřiště, včetně zavlažování se společností Deals
Management, a. s., odštěpný závod, se sídlem Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO
03493385 ve výši 170.126 Kč včetně DPH.
Termín plnění: 30.09.2021
Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice
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