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 12. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.04.2022
Obnova oplocení a brán ZŠ Kuřim Jungmannova – výběr zhotovitele
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:
Pro provoz na školním hřišti je potřeba nastavit režim pro užívání sportovišť školy ze strany veřejnosti
v souladu s provozním řádem. Hřiště by měla být v odpoledních hodinách volně dostupná zejména
sportujícím dětem, ale pro zachování pořádku a bezpečnosti je třeba po setmění tyto prostory školy
znepřístupnit. K tomu je zapotřebí obnova oplocení a nové brány, které návštěvní režim hřiště
pomohou lépe nastavit.
Oprava bude hrazena z fondu investic školy, jehož čerpání prostředků ve výši 545.000 Kč bylo
schváleno usnesením Rady města Kuřimi č. R/2022/066 ze dne 16.02.2022 dle žádosti Základní
školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace. Z důvodu navýšení
cen ve stavebnictví, bude tato částka aktualizována - navýšena o 25.000 Kč.
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim o veřejných zakázkách malého rozsahu, bylo realizováno
poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu. Byly doručeny nabídky tří firem, které byly posouzeny
a hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Jediným hodnotícím kritériem byla cena. Na základě
zhodnocení získaných nabídek je doporučena Radě města Kuřimi ekonomicky nejvýhodnější nabídka
společnosti MT Mont - Miloš Tesař, IČO 65781902, se sídlem Dušínova 1568, 664 34 Kuřim, která
předložila nabídku v celkové hodnotě 470.032 Kč bez DPH, tj. 568.738,72 Kč vč. DPH. Termín plnění
díla je nejpozději do 31.08.2022.
Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
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s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na dodávku brán a oplocení
Základní školy Jungmannova 813, 664 34 Kuřim, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace,
se sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988285 a schvaluje výběr zhotovitele
společnost MT Mont - Miloš Tesař, IČO 65781902, se sídlem Dušínova 1568, 664 34 Kuřim, která
předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 568.738,72 Kč vč. DPH.
Termín plnění: 29.04.2022
Zodpovídá: Ing. Olga Hanáková - referent - investice
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