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 26. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.10.2021
Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi - PD
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - cenová nabídka

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):

„Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na
stadion v Kuřimi - PD“
III-OI-2021-012
odbor investiční (dále jen „OI“)

V souvislosti s potřebou úpravy přístupové komunikace ke stadionu po realizaci rekonstrukce
Městského stadionu Kuřim a připravovanou výzvou z Operačního programu Životní prostředí (dále jen
„OPŽP“) OI oslovilo společnost JV PROJEKT VH, s. r. o., na vypracování projektové dokumentace pro
společné povolení (dále jen „DUSP“) a pro provedení stavby (dále jen „DPS“). Tato společnost
zpracovala dílčí část (Odvodnění areálu) projektu „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ a zná tedy
místní poměry. Jejich cenová nabídka (příloha – A) v celkové výši 255.300 Kč bez DPH, tj. 308.913 Kč
vč. DPH obsahuje:


DUSP, vč. hydregeologického průzkumu ........................... 175.450 Kč vč. DPH



DPS, vč. soupisu prací ...................................................... 133.100 Kč bez DPH

Geodetické zaměření terénu není obsaženo v cenové nabídce, toto bude dodáno OI.
Předmětem projektové dokumentace bude zpracování návrhu odpojení srážkové vody z přístupové
komunikace ke stadionu ve městě Kuřimi od jednotné kanalizace a její odvedení dle principů
hospodaření s dešťovou vodou.
Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 3,267 mil. Kč vč. DPH. V současné době není aktuální
žádná výzva tohoto zaměření, ale podle předběžných zjištění se chystá a měla by mít podobné
parametry, jako ty předchozí, tj. 85% podíl dotace OPŽP Státního fondu životního prostředí a 15%
spoluúčast města. V případě splnění podmínek dotační výzvy OPŽP budou spadat do uznatelných
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položek celkových nákladů stavby nejenom náklady na realizaci stavby, ale i na projektovou
dokumentaci, průzkumy, výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Předpokládaná lhůta pro vypracování:


DUSP k projednání dotčených orgánů státní správy ..................... 8 týdnů od uzavření smlouvy



DPS, vč. soupisu prací pro výběr zhotovitele ................................. 6 týdnů od projednání DUSP

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
dodavatele projektové dokumentace „Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na
stadion v Kuřimi“ společnost JV PROJEKT VH, s. r. o., se sídlem Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno,
IČO 26917581, která se podílí na tvorbě podmínek dotační výzvy a tudíž má projekt největší
předpoklad uspět v žádosti o dotaci z OPŽP.
Rovněž OI navrhuje zadat nejprve DUSP ve výši 175.450 Kč vč. DPH a náklady hradit z rozpočtu
ORG 1365000000 – 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 „Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v
Kuřimi - PD“ a schvaluje uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace ke
společnému povolení se společností JV PROJEKT VH, s. r. o., se sídlem Kosmákova 1050/49,
615 00 Brno, IČO 26917581 ve výši 175.450 Kč.
Termín plnění: 30.11.2021
Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice
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