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 6. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.03.2021
Wellness Kuřim - zatěsnění průsaků, sanace nádrže
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 - zatěsnění průsaků, sanace nádrže“
IV-OI-2021-005
odbor investiční (dále „OI“)

V areálu Wellness Kuřim poklesla podélná stěna venkovního bazénu zhruba o 20 mm v délce cca 10
m. Příčinou poruchy je rozbřednutí podloží a tím snížení jeho únosnosti. Vlivem úniku vody v oblasti
poklesu došlo k prosednutí části konstrukce vany bazénu.
Únik vody je způsoben:
 poruchou cirkulačního potrubí,
 trhlinkami ve dně a stěnách bazénu v místě poklesu.
Po zjištění této poruchy byl přizván statik, aby venkovní bazén posoudil. Dále jsme hledali konzultanta,
který by nám poradil, jak tuto poruchu opravit. Poté, co jsme u některých firem neuspěli, byl p. Maštera
schopný přijet situaci zanalyzovat a navrhnou technické řešení, které následně nacenil.
Pro výběrové řízení, by byl třeba zhotovit projekt, a tím bychom zvýšili opravu o další náklady.
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 zatěsnění průsaků a sanace nádrže společnost HCS, spol. s r. o., Dukelská 336, 592 31 Nové
Město na Moravě, IČO 47914343, a to za cenu 1.278.104 Kč bez DPH (tj. 1.546.506 Kč vč. DPH).
Jedná se o cenu v čase a místě obvyklou. Důvodem odlišného postupu je časová naléhavost pro
včasné řešení opravy havárie před startem letní sezóny.
Akce bude hrazena z ORG 1048 000 000 „Wellness Kuřim“.
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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 - zatěsnění průsaků, sanace nádrže“ a schvaluje
uzavření smluvního vztahu se společností HCS, spol. s r. o., Dukelská 336, 592 31 Nové Město
na Moravě, IČO 47914343 v celkové hodnotě 1.546.506 Kč vč. DPH.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Ing. Renata Havlová - referent - investice
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