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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„Stavební úpravy prostranství mezi ZŠ Tyršova a TJ Sokol
Kuřim - studie“
II-OI-2021-009
odbor investiční (dále „OI“)

Jedná se o projekt, který bude řešit možnosti stavebních úprav okolí základní školy směrem k hřištím
TJ Sokol Kuřim a v návaznosti na předprostor sokolovny nebo pracoviště mateřské školy. Bude hledat
využití pro jednotlivé plochy sloužící školám, sportovištím města Kuřimi a TJ Sokola Kuřim. Studie
bude řešit rozložení jednotlivých ploch a objektů v celé nové ploše a dopravní souvislosti. Na podkladu
studie bude proveden odborný odhad investičních nákladů, který může sloužit pro další rozhodování o
rekonstrukci stávajících sportovišť. Záměr vytvoření studie byl představen také TJ Sokol Kuřim a
projednán jeho výborem dne 23.08.2021.
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 akci „Stavební úpravy prostranství mezi ZŠ Tyršova a TJ Sokol Kuřim – studie“ společnost Ateliér
Němec, s. r. o., Otevřená 1058, 664 34 Kuřim IČO 01996177 z důvodu znalosti místních podmínek a
dřívějšího projektování stavebních úprav v daném území.
Celkové náklady na studii činí 151.480 Kč bez DPH (tj. 183.291 Kč vč. DPH).
Pro zpracování studie žádáme o vyčlenění částky z ORG 1008 000 000 „Studie a projekty“.
Pro okolí ZŠ Tyršova bude současně zpracována „Studie pro stavební úpravy areálu ZŠ – relaxační a
sportovní část, letní třídy“ v ceně 102.400 Kč vč. DPH. Rozsah projektu bude řešit možnosti
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stavebních úprav okolí školy i ve vazbě na vnitřní prostory. Bude hledat využití pro jednotlivé plochy
sloužící areálu školy i ve vazbách na sportoviště TJ Sokol Kuřim, možnost výstavby alternativních
výukových míst jako jsou letní třídy. Na podkladu studie bude proveden odborný odhad investičních
nákladů, které můžou sloužit pro investiční rozhodovaní. Studie ověří mj. možnost nástavby letních
tříd na střeše školy.
Tato studie bude placena z ORG 1470 000 000 „Příspěvek ZŠ Kuřim Tyršova - revitalizace zeleně
a prostranství školy“ (na ORG v rámci rozpočtového opatření č. 1 rozpočtováno 350.000 Kč).

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro vypracování studie „Stavební úpravy mezi ZŠ Tyršova a TJ Sokol Kuřim –
studie“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Ateliér Němec, s. r. o., Otevřená
1058, 664 34 Kuřim IČO 01996177, v celkové hodnotě 183.291 Kč s DPH.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice
schvaluje
vyčlenění částky ve výši 183.291 Kč z ORG 1008 000 000 „Studie a projekty“ na akci „Stavební
úpravy mezi ZŠ Tyršova a TJ Sokol Kuřim - studie“.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice
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