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Z á p i s   č í s l o  18/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 25. 6. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Koláček    1. místostarosta 
Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
Zdeněk Kříž   člen rady 
PaedDr. David Holman  člen rady 

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
Starosta zahájil jednání v 22,27 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Poskytnutí daru dětem mateřské školy a žákům základních škol zřizovaných 
Městem Kuřimí ke konci školního roku 

 
2.  Žádost o schválení čerpání prostředků z investičního fondu Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
a rozpočtové opatření 

 
3.  Dodatek č. 5 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další 

zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji“ 

 
4.  Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim 

 
5.  Výpůjčka pozemků u Domu dětí a mládeže v Kuřimi 

 
6.  Výběrové řízení „Herní prvky pro školní zahrady“ 

 
7.  Zrušení zadávacího řízení „Výměna výplní otvorů MŠ Zborovská 887, Kpt. 

Jaroše147“ 
 

8.  Výměna svítidel veřejného osvětlení - Revitalizace VO města Kuřim – schválení 
výzvy 

 
 
 
 

1. Poskytnutí daru dětem mateřské školy a žákům základních škol 
zřizovaných Městem Kuřimí ke konci školního roku 
(Příloha č. 1, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Z důvodu podpory otužování, plavání a pohybu kuřimských dětí a žáků navrhuji poskytnout dar ke 
konci školního roku 2012/2013, a to formou 1 volného celodenního vstupu do krytého bazénu 
Wellness Kuřim pro všechny děti a žáky navštěvující kuřimskou mateřskou školu a obě základní školy. 
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Počet dětí v mateřské škole: 441 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 180,- Kč 
Celkem: 441 * 180 = 79.380,- Kč 
 
Počet žáků v obou základních školách: 896 (ZŠJ – 434, ZŠT – 462) 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 205,- Kč 
Celkem: 896 * 205 = 183.680,- Kč 
 
Celková hodnota daru: 79.380 + 183.680 = 263.060,- Kč 
 
Dar bude realizován formou nákupu vstupenek Městem Kuřimí. Předání dětem a žákům proběhne 
prostřednictvím ředitelů škol dle přiložených seznamů. 
 
Přílohy: 
Seznam dětí MŠ. 
Seznam žáků ZŠJ. 
Seznam žáků ZŠT. 
 
Přijaté usnesení: 420/2013 - RM schvaluje poskytnutí daru ke konci školního roku ve formě 

poukázky na celodenní vstupné do bazénu Wellness Kuřim pro všechny děti 
mateřské školy a žáky základních škol zřizovaných Městem Kuřimí dle příloh. 

Hlasováno: pro 5, proti 1 (D. Holman). 
 
 
 
 

2. Žádost o schválení čerpání prostředků z investičního fondu 
Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace a rozpočtové opatření 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z investičního fondu školy ve výši 
630.106 Kč. 
Hodnota investičního fondu základní školy ke dni 31. 3. 2013 je 630.341,47 Kč. 
Použití investičního fondu: 

- pokrytí akce „Fotovoltaický systém ZŠ Jungmannova“ 
 
Jelikož výše investičního fondu školy nepostačuje k pokrytí celé akce v hodnotě 966.106 Kč plus podíl 
na oprávněných nákladech na připojení zařízení k distribuční soustavě požadovaných společností 
E.ON Distribuce, a.s. ve výši 22 500,- Kč, požádal ředitel školy zřizovatele o rozpočtové opatření, 
kterým by se navýšil provozní rozpočet školy o 358.500 Kč, čímž by mohla být dokryta požadovaná 
částka investice. 
 
Investiční fond školy    630.106 Kč 
Rozpočtové opatření ZM   358.500 Kč 
      988.606 Kč 
 
Tato možnost byla konzultována s vedoucím OF Ing. Alešem Varmužkou. 
 
Příloha: Žádost ředitele základní školy o schválení čerpání investičního fondu a rozpočtové opatření. 
 
Přijaté usnesení: 421/2013 - RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, ve výši 
630.106 Kč na pokrytí akce „Fotovoltaický systém ZŠ Jungmannova“. 

Hlasováno: pro 5. 
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3. Dodatek č. 5 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na 
sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval R. Jízdný) 
 
Radou města Kuřimi č.10/2006 ze dne 5. 4. 2006 usnesením č.140/06 byla schválena „Smlouva 
o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ (dále jen CDBP). Smlouva byla podepsána se Státní 
tiskárnou cenin, státní podnik, IČ: 00001279. V pořadí již pátý Dodatek k výše uvedené smlouvě se 
týká povýšení „výdejového pracoviště CDBP“ na pracoviště „kombinované CDBP“ a to na základě 
procesu certifikace MV ČŘ. Certifikací dne 28. 6. 2012 získal Městský úřad Kuřim dvě téměř identická 
pracoviště k odbavování agend cestovních dokladů a občanských průkazů na Odboru správním 
a vnitřních věcí. Ceník servisních služeb zůstává oproti předchozímu dodatku č. 4 nezměněn. 
 
Příloha: dodatek č. 5 vč. specifikace a ceníku 
 
Přijaté usnesení: 422/2013 - RM schvaluje Dodatek č. 5 ke „Smlouvě o umístění technického 

zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji“ mezi Městem Kuřimí a STÁTNÍ 
TISKÁRNOU CENIN, státním podnikem, IČ 00001279. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

4. Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Ve spolupráci s administrátorem veřejné zakázky fy KANSPO připravil OI výzvu a zadávací 
dokumentaci na výběr zhotovitele stavby v zjednodušeném podlimitním řízení. 
Na veřejnou zakázku vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2013 částku 7.300.000,- Kč. 
OI požádal ÚRR o dotaci ze zdrojů Evropského Fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Ačkoliv tento projekt zatím nebyl zařazen do 
seznamu schválených projektů ROP Jihovýchod, je reálná naděje, že se jej podaří do seznamu 
k financování zařadit dodatečně. Proto je výběrové řízení i realizace stavby organizována v režimu 
ROP Jihovýchod. 
Výzva k podání nabídky byla vyvěšena na úřední desce i na webových stránkách města, ve věstníku 
veřejných zakázek a v systému pro uveřejňování veřejných zakázek Regionální rady regionu 
soudržnosti JV, a bylo obesláno 5 kvalifikovaných zhotovitelů. Byly získány nabídky 4 uchazečů, 
nabídka pátého uchazeče byla doručena po termínu, proto nebyla otevřená ani posuzovaná. Byly 
posouzeny 4 nabídky. Ve 3 z nich shledala komise nejasnosti a vyžádala si doplnění a vysvětlení. 
V určené lhůtě předložil požadované doklady pouze jeden uchazeč. Průběh posouzení a hodnocení 
nabídek je popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 
Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti SWIETELSKY stavební, s.r.o., se sídlem 
Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599, v hodnotě 4.727.801,76 Kč, která se 
umístila na 1. místě. Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí. 
Termín zhotovení díla 30. 9. 2013. 
 
Přílohy: Protokol o třetím jednání hodnotící komise 
 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

Návrh SOD podepsaný uchazečem 
 
Přijaté usnesení: 423/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek a Protokolu o třetím jednání hodnotící komise 
na zakázku „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim“ a souhlasí 
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s uzavřením smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem 
Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599, která předložila 
nejvýhodnější nabídku. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

5. Výpůjčka pozemků u Domu dětí a mládeže v Kuřimi 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemků p. č. 1452/1 o výměře 2 101 m

2
 a p. č. 1452/2 o výměře 290 m

2
 

vše v k. ú. Kuřim. Oba citované pozemky vypůjčilo smlouvou o výpůjčce Domu dětí a mládeže, Kuřim, 
okres Brno-venkov, se sídlem Legionářská 338, 664 34 Kuřim, IČ 44946881. Účelem výpůjčky je 
provozování hřiště a zajištění přístupu do objektu č. p. 1084 (objekt DDM). Smlouva byla uzavřena na 
dobu určitou pěti let. Smlouva končí dne 9. 7. 2013. 
Na OMP se obrátila ředitelka Domu dětí a mládeže pí Zejdová se žádostí o prodloužení výpůjčky na 
dobu dalších pěti let. 
RM dne 5. 6. 2013 schválila unesením č. 368/2013 záměr na předmětný pozemek: 
 
368/2013 
RM schvaluje záměr na výpůjčku pozemku parc. č. 1452/1 o výměře 2.101 m

2
 a pozemku parc. 

č. 1452/2 o výměře 290 m
2
 vše v k. ú. Kuřim Domu dětí a mládeže Kuřim, okres Brno-venkov, se 

sídlem Kuřim, Legionářská 338, IČ 44946881, na dobu určitou do 31. 7. 2018. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrh smlouvy - viz příloha B. 
 
Příloha – návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 424/2013 - RM schvaluje výpůjčku pozemku parc.č. 1452/1 o výměře 2 101 m

2
 

a pozemku parc. č. 1452/2 o výměře 290 m
2,
 vše v k. ú. Kuřim, Domu dětí 

a mládeže Kuřim, okres Brno-venkov, se sídlem Kuřim, Legionářská 338, 
IČ 44946881, na dobu určitou do 31. 7. 2018. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

6. Výběrové řízení „Herní prvky pro školní zahrady“ 
Přidělení veřejné zakázky 
Název (předmět) zakázky: MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahrady  
Zajišťující odbor (ZO): Mateřská škola Kuřim, Zborovská 813, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá J. Koláček, zpracovala Mgr. L. Slámová, Ing. J. Honců) 
 
V souladu s usnesením RM č. 326/2013 ze dne 22. 5. 2013, kterým bylo schváleno čerpání prostředků 
z investičního fondu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 813, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace a v souladu usnesením RM č. 361/2013 ze dne 5. 6. 2013 bylo provedeno výběrové řízení 
na výše uvedenou zakázku.  
Výzva byla zveřejněna na úřední desce a webových stránkách města od 6. 6. 2013 do 21. 6. 2013. 
Otevírání obálek a jednání hodnotící komise se konalo dne 21. 6. 2013. Ve stanoveném termínu bylo 
odevzdáno celkem 6 nabídek, všechny nabídky byly po formální obsahové stránce úplné. Po kontrole 
úplnosti komise vyřadila z dalšího posuzování firmu TR Antoš, která překročila maximální limit hodnoty 
veřejné zakázky stanovený ve výzvě tj. do 300 tis. Kč vč. DPH. 
Komise na prvním jednání dne 21. 6. 2013 hodnotila nabídky dle dílčího kritéria ceny (50%). Na 
druhém jednání bylo hodnoceno dílčí kritérium funkčnost, estetika (50%). Při hodnocení kritéria 
funkčnost estetika se komise zabývala vhodností navržených prvků zejména pro zahrad MŠ Kpt. 
Jaroše, kde jsou stísněnější poměry a větší prvky by ovlivnily využitelnost volné hrací plochy. 
Na základě výsledků hodnocení – vizte příloha záznam usnesení hodnotící komise - byla doporučena 
k realizaci společnost Hřiště, s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 00, IČ 283 54 303. 
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Příloha: záznam usnesení hodnotící komise vč. kontroly úplnosti nabídek 
 
Přijaté usnesení: 425/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku „MŠ Kuřim – 

herní prvky pro školní zahrady“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
se společností Hřiště, s.r.o., se sídlem Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 00, IČ 283 
54 303, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 283.322 Kč vč. 
DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

7. Zrušení zadávacího řízení „Výměna výplní otvorů MŠ Zborovská 
887, Kpt. Jaroše 147“ 
Zrušení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky  
Název (předmět) zakázky: „Výměna výplní otvorů MŠ Zborovská 887, Kpt. Jaroše 147“ 
Zajišťující odbor (ZO): Mateřská škola Kuřim, Zborovská 813, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace 
(Příloha č. 7, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
V souladu s usnesením rady města č. 326/2013 ze dne 22. 5. 2013, kterým bylo schváleno čerpání 
prostředků z investičního fondu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 813, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace, a v souladu s usnesením rady města č.362/2013 ze dne 5. 6. 2013 bylo 
zahájeno výše uvedené zadávací řízení, které se týká dodávky výplní otvorů pro MŠ, pracoviště 
Zborovská a Kpt. Jaroše. Dne 20. 6. 2013 bylo provedeno otevírání obálek s nabídkami. 
OI však doporučuje zadávací řízení zrušit a to z důvodů možného budoucího podání žádosti na 
zateplení vč. výměny výplní otvorů. 
 
Přijaté usnesení: 426/2013 - RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu s názvem „Výměna výplní otvorů MŠ Zborovská 887, Kpt. Jaroše 147“ 
z důvodů záměru řešení celkové koncepce úspory tepla pro oba objekty. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 

8. Výměna svítidel veřejného osvětlení - Revitalizace VO města 
Kuřim – schválení výzvy 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, 8C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Na revitalizaci veřejného osvětlení vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim na rok 2013 částku 
1.468.000 Kč podmíněně, pokud bude městu poskytnuta státní dotace z Programu EFEKT 2013. Dne 
24. 6. 2013 obdrželo město oznámení o tom, že hodnotitelská komise Ministerstva průmyslu 
a obchodu doporučila k podpoře projekt Města Kuřimi ve výši 360.000 Kč, která bude městu přidělena 
po podpisu Podmínek čerpání investiční dotace v programu EFEKT 2013 a dalších požadovaných 
příloh. Důležitým údajem je informace o celkové investici do projektu, aktualizovaná podle výsledku 
výběrového řízení na dodavatele. Doklady požaduje poskytovatel dotace předložit do 30 dnů od 
doručení oznámení. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky 
Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim – 2. etapa, znění výzvy k podání nabídky, návrh 
SOD a návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
Přílohy: Výzva  

Návrh SOD 
Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
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Přijaté usnesení: 427/2013 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim – 2. etapa, 
schvaluje výzvu k podání nabídky, návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 22,38 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 25. 6. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1 Poskytnutí daru dětem mateřské školy a žákům základních škol zřizovaných Městem 

Kuřimí ke konci školního roku 
2, 24A Žádost o schválení čerpání prostředků z investičního fondu Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace a rozpočtové opatření 
3, 3A Dodatek č. 5 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování 

dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými 
údaji“ 

4, 4A, 4B, 4C Rekonstrukce sportoviště u ZŠ Jungmannova Kuřim 
5, 5A  Výpůjčka pozemků u Domu dětí a mládeže v Kuřimi 
6, 6A  Výběrové řízení „Herní prvky pro školní zahrady“ 
7 Zrušení zadávacího řízení „Výměna výplní otvorů MŠ Zborovská 887, Kpt. Jaroše 

147“ 
8, 8A, 8B, 8C Výměna svítidel veřejného osvětlení - Revitalizace VO města Kuřim – schválení výzvy 


