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 14. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.05.2022
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - odlišný postup na stavební prácedodatečné stavební úpravy přípravy teplé užitkové vody
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Markelova Jana - referent - investice

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Odbor investiční žádá Radu města Kuřim o schválení využití odlišného postupu při zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce – dodatečné stavební úpravy přípravy teplé užitkové vody
v objektu Společenského a kulturního centra v Kuřimi (dále jen kulturní dům) v souladu s čl. 9
směrnice č. S1/2022/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro společnost
PKS stavby, a. s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059. Uvedená společnost
je zhotovitelem stavby kulturního domu, jehož rekonstrukce proběhla v letech 2017 až 2020.V rámci
zpracovaného znaleckého posudku na posouzení stavu vzduchotechniky a vytápění Společenského a
kulturního centra v Kuřimi v 09/2021 byla posuzována i provozní závada – nedostatečná teplota teplé
vody.
Původní projektová dokumentace zpracovaná společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ,
s. r. o., se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČO 27755690 je koncipována následně:
Ohřívač s integrovaným vzduchovým tepelným čerpadlem má velmi dlouhou dobu ohřevu malým
výkonem. Slouží pouze pro předehřev studené vody. Hlavní ohřev teplé vody a pokrytí odběrových
špiček má zajistit nepřímotopný ohřívač, do něhož je topná voda dodávána samostatnou větví
z akumulační nádrže. Tato je teplem zásobována z tepelných čerpadel a kondenzačních plynových
kotlů. V létě, kdy v případě potřeby tepelná čerpadla vyrábí chladovou vodu, je jejich provoz vytápění
přerušen. Přípravu otopné vody a pomocí této teplonosné látky následně teplé vody musí zajistit
kondenzační plynové kotle. Projektová dokumentace ale ve schématu zapojení uvažuje s teplotou
50 C a výkonem jen 12 kW. Pro odběrové špičky je však potřeba vyššího výkonu a vyšší teploty
otopné vody. Pro projektovanou a podle zjištění u místního šetření i provozovanou teplotu otopné
vody je nepřímotopný ohřívač teplé vody poddimenzován.
Úpravami stávajícího stavu (dotčené profese ZTI, vytápění a MaR) je proto potřeba zvýšit jak teplotu
teplé vody na výtoku, tak i množství teplé vody.
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Ve věci zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na výše uvedené dodatečné
stavební úpravy se obrátil Odbor investiční na zhotovitele stavby kulturního domu – společnost PKS
stavby, a. s.. Po zpracování a předání projektové dokumentace byla společností PKS stavby, a. s.,
zpracována cenová nabídka na realizaci dodatečně prováděných stavebních prací, která činí
598.825,01 Kč s DPH (494.896,70 Kč bez DPH).
Vzhledem k udržitelnosti poskytovaných záruk na provedené dílo s ohledem na stavební
zásahy, které budou na základě zpracované projektové dokumentace provedeny, doporučuje
Odbor investiční zadat nyní veřejnou zakázku na stavební úpravy napřímo zhotoviteli stavby
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - společnosti PKS stavby, a. s..
Realizaci stavebních úprav je vhodné provádět po ukončení topné sezóny (od 05/2022), přičemž
předpoklad doby realizace je cca 30 dnů, z toho omezení provozu cca 2 dny.
Dodatečné stavební úpravy přípravy TUV v objektu Společenské a kulturní centrum v Kuřimi jsou
přiřazeny ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1459 000 000. Zastupitelstvo města dne
25.01.2022 vyčlenilo v rámci rozpočtového opatření č. 1 pro rok 2022 částku 500.000 Kč.
Vzhledem k tomu, že dle nabídky společnosti PKS stavby, a. s., činí náklady na realizaci 598.825,01
Kč s DPH a náklady na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby činily 48.400 Kč
s DPH, je nutné provést navýšení rozpočtu ORG 1459 000 000 Radou města o 150.000 Kč.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi S1/2022/RM o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu na stavební práce - dodatečné stavební úpravy přípravy teplé užitkové
vody v objektu Společenského a kulturního centra v Kuřimi a schvaluje uzavření smluvního
vztahu se společností PKS stavby, a. s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO
46980059 za cenu 598.825,01 Kč s DPH.
Termín plnění: 31.05.2022
Zodpovídá: Ing. Markelova Jana - referent - investice
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