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Z á p i s   č í s l o  23/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 6. 8. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
Zdeněk Kříž   člen rady 

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
Později se dostavil: PaedDr. David Holman  člen rady 
 
 
Nepřítomen:  Jiří Filip Koláček  1. místostarosta 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil jednání v 15:00 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 3 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 31. 7. 2013 
 

2.  Jaroslav Slezák – žádost o ukončení nájemní smlouvy 
2.1.  Zdeněk Večeřa – žádost o přidělení obecního bytu 
2.2.  Radek Kotlán – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu 
2.3.  Radek Kotlán, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxx a manž. Sarojanovi, bytem 

Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxx – žádost o výměnu obecních bytů v Kuřimi dle ust. 
§ 715 OZ 

2.4.  Bronislav Melichar – nájemní smlouva 
 

3.  Generel odvodnění města Kuřimi – protipovodňová ochrana nad soutokem 
Lučního potoka s Kuřimkou 

 
4.  Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí 

 
5.  „Parkování v ul. Jungmannova, Kuřim“ 

 
6.  Wellness Kuřim - Rozšíření parní lázně – zahájení zadávacího řízení 

 
7.  Žádost o schválení čerpání prostředků z investičního fondu Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
 

8.  Užití znaku města Kuřimi 
 

9.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „Kuřim, ul. Tyršova, Tišnovská – 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace (projektová dokumentace)“ 

 
10.  Odpojení nouzového výlezu z krytu CO 

 
11. „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ - návrh dodatku č.1 k SOD 

č. 2013/D/0029 
 

12. „Rekonstrukce sportoviště u ZŠJ – Smlouva na dotační management“ 



 2 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 31. 7. 2013 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Příloha: nesplněné úkoly v mezidobí do 31. 7. 2013. 
 
 
Přijaté usnesení: 494/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 31. 7. 2013. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

2. Jaroslav Slezák – žádost o ukončení nájemní smlouvy 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Jaroslav Slezák, trvale bytem Dolní Loučky xxx, IČ 15258114, je nájemcem nebytového prostoru 
umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 v k. ú. Kuřim, 
kde provozuje zlatnickou prodejnu a zlatnickou dílnu. Nájemní smlouva č. 396/2000 ze dne 
15. 1. 2001 ve znění dodatku č. 1 byla uzavřena na dobu neurčitou. 
Dne 18. 7. 2013 požádal pan Slezák o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 8. 2013. 
OMP nemá námitek a doporučuje schválení dohody o ukončení nájmu. 
 
OMP doporučuje ihned nabídnout nebytový prostor dalším zájemcům. Podle zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), musí být nejprve vyhlášen záměr na pronájem. O uvedený nebytový prostor 
projevila prozatím neformální zájem CK Valovi. 
 
Příloha: záměr 
 
Přijaté usnesení: 495/2013 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

nebytového prostoru (zlatnictví) umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 
902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim s panem 
Jaroslavem Slezákem, trvale bytem Dolní Loučky xxx, IČ 15258114, a to dohodou 
ke dni 31. 8. 2013. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, PaedDr. D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 496/2013 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (bývalá 

prodejna zlatnictví) umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 902 (KD 
Kuřim) na pozemku p. č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim o výměře 10,40 m

2
 na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výše nájemného min. 90,- Kč/m
2
/měs. + 

zálohy na služby. Nájemné bude každoročně valorizováno o výši inflace. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, PaedDr. D. Holman). 
 
 
Do jednání RM byl v 15:10 přizván Mgr. Petr Kavka, vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
 

2.1. Zdeněk Večeřa – žádost o přidělení obecního bytu 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Zdeněk Večeřa, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxx, si dne 3. 7. 2013 podal žádost o pronájem 
bytu nebo o bytovou náhradu od Města Kuřimi. Vzhledem k tomu, že je svobodný a bezdětný, nezíská 
šest bodů potřebných pro zařazení do pořadníku žadatelů o byt. 
Dne 17. 7. 2013 proto podal žádost o přidělení bytu mimo pořadník. Důvody jsou následující: 
Pan Večeřa žije v družstevním bytě č. 1 v ul. xxxxxxxxxxxx, Kuřim. V bytě bydlel společně se svou 
matkou Miluší Jxxxxx a jejím druhým manželem Zdeňkem Jxxxx. V roce 2011 matka zemřela a na 
pana Jxxxx přešel v rámci dědického řízení ze zákona členský podíl po zemřelé paní Jxxxxx, protože 
měli společné členství v družstvu. V lednu 2013 se na základě „Dohody o převodu členských práv 
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a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu“ stal členem družstva a nájemcem této bytové 
jednotky pan Daniel Dvořák. Pan Dvořák uzavřel s panem Zdeňkem Jxxxx smlouvu o podnájmu 
družstevního bytu na jeden rok, tj. do 31. 12. 2013. Pan Večeřa má v bytě trvalé bydliště, žádná listina 
mu však nezakládá právo k této bytové jednotce. Veškeré výše uvedené informace OMP ověřil 
telefonicky u SBD Květnice Tišnov. Pan Večeřa se obává, že od 1. 1. 2014 nebude mít kde bydlet. 
Pan Večeřa dále k žádosti doložil lékařskou zprávu z psychiatrické ambulance MUDr. Knoppa, Brno, 
ve které se uvádí, cit.: 
„xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx 
 
Město Kuřim nakládá s volnými byty podle Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách. Tato vyhláška pamatuje ve svém čl. 10 i na případy hodné 
zvláštního zřetele a vyhrazuje RM možnost rozhodnout o využití bytu jinak, než stanoví tato pravidla. 
 
Město Kuřim má nyní jeden volný byt v ul. Wolkerova č. p. 947, a to byt č. 21 umístěný ve II. 
nadzemním podlaží bytového domu. O byty v ul. Wolkerova není obecně mezi občany Kuřimi velký 
zájem. 
Vyjádření odboru sociálních věcí: 
- není v evidenci 
 
 
Do jednání se v 15:15 hod. dostavil PaedDr. D. Holman, přítomni 4 členové rady. 
 
 
Diskuse: materiál vysvětlil Mgr. P. Kavka, vedoucí OMP. 
 
Návrh usnesení: RM přiděluje ve smyslu Čl. 10 odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných 

bytech v majetku města a bytových náhradách, byt č. 947/21, umístěný ve II. NP 
bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova na pozemku p. č. 1418/1 vše v obci 
a k. ú. Kuřim, panu Zdeňku Večeřovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, 
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou tří měsíců s možností 
prolongace za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs + zálohy na služby. 

Materiál byl předkladatelem stažen z jednání RM. 
 
 
 

2.2. Radek Kotlán – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Radek Kotlán je nájemcem obecního bytu č. xxxxxx, umístěného ve III. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx v ul. xxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Panu Kotlánovi RM na své schůzi dne 20. 2. 2013 pod č. usn. 108/2013 schválila výpověď nájmu 
bytu, kterou si pan Kotlán převzal dne 10. 7. 2013. Vzhledem k tomu, že jistina dluhu byla uhrazena, 
žádá pan Kotlán o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu. 
 
OMP z důvodu uhrazení jistiny dluhu doporučuje žádosti o zpětvzetí výpovědi vyhovět, ovšem jen 
v případě, že pan Kotlán přistoupí na dodatek k nájemní smlouvě, jímž se změní doba nájmu na dobu 
určitou do 31. 10. 2013. Tento model byl zaveden i u ostatních dlužníků, u kterých RM v minulosti 
rozhodla o zpětvzetí výpovědi. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. xxxxxx umístěného ve III. 

nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxx na pozemcích p. č. 
2138/3, 2138/2, 2138/1, vše k. ú. Kuřim, jehož nájemcem je pan Radek Kotlán, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy uzavřené s panem Radkem 

Kotlánem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
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bytu č. xxxxx umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxx, 
xxxxxxxxxxx na pozemcích p. č. 2138/3, 2138/2, 2138/1, vše k. ú. Kuřim. 
Dodatkem č. 1 se mění doba nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31. 10. 
2013 s možností prolongace. 

Materiál byl předkladatelem stažen z jednání RM. 
 
 
 

2.3. Radek Kotlán, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxx a manž. 
Sarojanovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxx – žádost o výměnu 
obecních bytů v Kuřimi dle ust. § 715 OZ 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Pan Radek Kotlán je nájemcem obecního bytu č. xxxx, 2+1 o výměře 72,20 m

2
, umístěného ve III. 

nadzemním podlaží bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxx v ul. xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. Manželé 
Sarojanovi jsou společnými nájemci obecního bytu č. xxxxxx, 2+1 o výměře 53,90 m

2
, umístěného 

v podkroví bytového domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxxxx v ul. xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim. Nájemci obou 
obecních bytů se mezi sebou dohodli na výměně a tímto žádají pronajímatele o souhlas. 
Správce bytů – Správa bytů Kuřim, s.r.o., Ing. Pipek – potvrdil, že na bytech nejsou ke dni 31. 7. 2013 
evidovány dluhy na nájemném a zálohách na služby. 
 
Po výměně bytu budou mít nájemci stejný režim nájemních smluv, tj. manželé Sarojanovi smlouvu na 
dobu neurčitou, pan Radek Kotlán smlouvu na dobu určitou. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výměnu bytu č. xxxxxx v ul. xxxxxxxxxxxx v Kuřimi - noví společní 

nájemci manželé Silva a Edvard Sarojanovi, oba trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx, za byt č. xxxxxx v ul. xxxxxxxxxxxxxxxx v Kuřimi – nový nájemce pan 
Radek Kotlán, trvale bytem Kuřim xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Materiál byl předkladatelem stažen z jednání RM. 
 
 
 

2.4. Bronislav Melichar – nájemní smlouva 
(Příloha č. 2, 2B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 10. 7. 2013 schválila pod č. usnesení 433/2013 záměr na pronájem částí 
nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 47,35 m

2
 a 22,04 m

2
 umístěného v I. PP domu č. p. 1116, 

1117, 1118 v ul. Bezručova čtvrť na pozemcích p. č. 2131/3, p. č. 2131/2 a p. č. 2131/1, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, panu Bronislavu Melicharovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 13416944, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 60,- Kč/m

2
/měs. s roční valorizací + zálohy 

na služby. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 11. 7. 2013 do 26. 7. 2013. K záměru nebyla podána 
žádná připomínka nebo jiný návrh. 
 
Příloha – návrh nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 497/2013 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí 

nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 47,35 m
2
 a 22,04 m

2
 umístěného v I. PP 

domu č. p. 1116, 1117, 1118 v ul. Bezručova čtvrť, na pozemcích p. č. 2131/3, p. č. 
2131/2 a p. č. 2131/1 vše v obci a k. ú. Kuřim, panu Bronislavu Melicharovi, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 13416944, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 60,- Kč/m

2
/měs. s roční valorizací + zálohy 

na služby. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. F. Koláček). 
 
 
Z jednání RM v 15:35 odešel Mgr. Petr Kavka. 
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Do jednání se dostavil v 15:35 hod. Mgr. Vilém Ožana, učitel ZŠ Kuřim, Tyršova. 
 
Vysvětlil z vlastní iniciativy okolnosti zpoždění inventury na ZŠ Tyršova. Inventuru ve škole provádí na 
základě pověření pana ředitele školy, který je o jeho účasti na schůzi RM informován. 
První týden o prázdninách na inventuře pracovali s ostatními pedagogy na škole. Na konci prázdnin 
v přípravném týdnu budou pokračovat, v té době by měli mít podchyceny všechny jednotlivé položky. 
Zbývá pak vše odsouhlasit a dohledat s účetním stavem, bude to však časově náročné.  
 
Z. Kříž – upozornil na několik důležitých věcí k prováděné inventuře 

- podružná evidence majetku dle nabytí Město Kuřim – KÚ JmK, 
- nezapomenout na nehmotný majetek,  
- soupis smluv musí být evidovaný a dokladovaný, 
- k 31. 12. 2013 musí být provedena nejen fyzická inventarizace ale také dokladová. 
 

Mgr. Ing. D. Sukalovský – velkou chybou je, že jednání není přítomen také ředitel školy Mgr. Stanislav 
Plchot. 
Termín odevzdání inventury stanovil sám pan ředitel. Proto, když nemohl termín splnit, měl písemnou 
žádostí požádat o prodloužení termínu a podat vysvětlení. Pan ředitel Mgr. Stanislav Plchot bude 
o tomto informován starostou. 
 
 
Z jednání odešel v 16:00 hod. Mgr. V. Ožana. 
 
Ing. O. Štarha – navrhuje uspořádat mimořádnou RM v budově ZŠ Tyršova tak, aby mohl být přítomen 
jednání o tomto bodu kterýkoliv zaměstnanec školy. 
Termín jednání byl stanoven na úterý 27. 8. 2013 v 8:00 hod. 
 
 
 

3. Generel odvodnění města Kuřimi – protipovodňová ochrana nad 
soutokem Lučního potoka s Kuřimkou 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Společnost Hydroprojekt CZ, a.s., v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. 91/2013 ze dne 6. 2. 
2013 předala Městu Kuřim návrh řešení protipovodňových opatření v oblasti Lučního potoka 
v několika variantách: 

1. Ponechání stávajícího stavu 
2. Úprava technického řešení poldru 
3. Vybudování mokřadů v ploše uvažovaného poldru 

 
Příloha: - Posouzení variant oproti návrhu v GOMK 

 - Protipovodňová ochrana zpracovaná Ing. Gimunem 
 
Přijaté usnesení: 498/2013 - RM souhlasí s řešením protipovodňových opatření v oblasti Lučního 

potoka ve variantě 3 – Vybudování mokřadů v ploše uvažovaného poldru. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. F. Koláček). 
 
 
Z jednání se v 16:05hod. vzdálil PaedDr. D. Holman, přítomni 3 členové RM. 
 
 

4. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě 
nízkého napětí 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Předkládáme Radě Města ke schválení „Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě 
nízkého napětí“ pro objekt – retenční nádrž na ul. Dlouhá se společností E.ON se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 26078201. 



 6 

Stávající smlouva byla doplněna o zvýšení hodnoty jističe z 3x10A na 3x25A. Tato smlouva se uzavírá 
na dobu určitou do 31.12 2015 a to s možností jejího automatického prodloužení o 3 roky a to 
i opakovaně. 
Retenční nádrž i dešťová kanalizace vybudovaná při výstavbě  V. a VI. etapě lokality Díly za sv. Jánem 
bude po výměně jističů předána do provozování BVK, a.s. a následně i elektroměr převeden na 
provozovatele. 
 
Příloha: Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí 
 
Přijaté usnesení: 499/2013 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítě nízkého napětí“ pro objekt retenční nádrž na ul. Dlouhá se 
společností E.ON Energie, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ 26078201. Smlouva řeší navýšení jističe z 3x10 A na 3x25A. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

5. „Parkování v ul. Jungmannova, Kuřim“ 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Na základě požadavku Města Kuřim jsme obdrželi cenovou nabídku na zpracování studie na akci 

„Parkování v ul. Jungmannova, Kuřim“. Jedná se o úpravy komunikace ul. Jungmannova na 

jednopruhovou obousměrnou komunikaci s výhybnými a parkovacími zálivy (vč. vyhrazených stání pro 

vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené) dle zápisu z jednání komise dopravy a dle 

konzultace s Ing. Pančíkem. 

Cena dokumentace (4 soupravy, plánografické práce) je navržena dle hodinových sazeb. 

 

Jednotlivé kalkulované hodiny:        350,- Kč/h 

- zjišťování inženýrských sítí, zakreslení do PD     - 

- detailní průzkum terénu, doměření podrobností, jednání, cesty na místo  06 

- úprava podkladů (GIS, pasport MK a DZ)     04 

- studie v přílohách – průvodní zpráva       04 

- přehledná situace      02 

- situace (dopravní řešení, návrh přeložek inž. sítí)  24 

- vzorové a charakteristické příčné řezy   04 

- přehled dotčených parcel     04 

- doklady a projednání      - 

- propočet       08 

Součet hodin      56 

Projektové práce celkem (56x350) 19.600,- Kč 
 
 
Přijaté usnesení: 500/2013 - RM souhlasí s vyčleněním částky 19.600 Kč z ORG 1 008 000 000 

Studie a projekty na zpracování studie na akci „Parkování v ul. Jungmannova, 
Kuřim“. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, PaedDr. D. Holman). 
 
 

6. Wellness Kuřim- Rozšíření parní lázně – zahájení zadávacího 
řízení 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, 6C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Na základě žádosti provozovatele Wellness Kuřim schválila rada města 10. 7. 2013 usnesením 
č.436/2013 investici Wellness Kuřim- Rozšíření parní lázně a souhlasila s vypsáním zadávacího 
řízení na zhotovitele. 



 7 

Zakázka s předpokládanou hodnotou 1.150.000,- Kč bez DPH je kryta rozpočtem na rok 2013, ve 
kterém Zastupitelstvo města Kuřim vyčlenilo pro Wellness Kuřim v rámci ORG 9054 000 000 částku 
2.900.000,- Kč. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky 
Wellness Kuřim- Rozšíření parní lázně, znění výzvy k podání nabídky, návrh SOD a návrh členů 
a náhradníků hodnotící komise. 
 
Přílohy: Výzva k podání nabídky 

Návrh SOD 
Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 

 
Přijaté usnesení: 501/2013 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky „Wellness Kuřim - Rozšíření parní lázně“, schvaluje výzvu 
k podání nabídky, návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (J. F. Koláček, PaedDr. D. Holman). 
 
 
 

7. Žádost o schválení čerpání prostředků z investičního fondu 
Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, předkládá J. F. Koláček, zpracovala P. Glosová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot 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 
214.109 Kč. Dále žádá o schválení čerpání prostředků z investičního fondu školy ve výši 96.619 Kč. 
Hodnota investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 15. 07. 2013 je 2.580.146,71 Kč. 
 
Použití investičního fondu: 

 214.109 Kč – renovace parket a rekonstrukce tělocvičny v budově Komenského 511 
(podrobný rozpis prací v příloze A) 

 96.619 Kč – rekonstrukce šatny v budově Komenského 511 (podrobný rozpis prací v příloze 
B) 

 
Příloha: Žádost ředitele ZŠ Tyršova – rekonstrukce tělocvičny – podklady výběrového řízení 
 Žádost ředitele ZŠ Tyršova – rekonstrukce šatny – podklady výběrového řízení 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, ve výši 214.109 Kč na 
renovaci parket a rekonstrukci tělocvičny v budově základní školy na ulici 
Komenského 511. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, ve výši 96.619 Kč na 
rekonstrukci šatny v budově základní školy na ulici Komenského 511. 

 
Materiál byl stažen z jednání, byl již schválen na mimořádné schůzi RM. 
 
 
Do jednání se vrátil PaedDr. D. Holman, přítomni 4 členové RM. 
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8. Užití znaku města Kuřimi 
(Příloha č. 8, 8A, předkládá J. F. Koláček, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 31. 7. 2013 byla doručena žádost pana Petra Baudyše – UNISOFT, Bílé Poličany 78, 544 52 Bílé 
Poličany, IČ 60907975, o užití znaku města Kuřimi na informačních plakátech, které informují o tom, 
kam za kulturou a sportem v našem městě a přilehlém regionu. 
Prezentace města (fotografie i znaku) je bezplatná. Náklady na pokrytí výdajů hradí firmy, které se na 
plakátu prezentují. 
 
Příloha: e-mail ze dne 31. 7. 2013 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje užití znaku města Kuřim na informačních plakátech společnosti Petr 

Baudyš, Bílé Poličany 78, 544 52 Bílé Poličany, IČ 60907975 
Hlasováno: proti 4, nepřítomen 1 (J. F. Koláček). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

9. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Kuřim, ul. Tyršova, Tišnovská – rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace (projektová dokumentace) 
Evidenční číslo zakázky: C-OI-2013-003 
(Příloha č. 9, 9A, 9B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídek s názvem „Kuřim, ul. Tyršova, Tišnovská – rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace“ (projektová dokumentace) ze dne 25. 7. 2013 byly získány nabídky od 10 
uchazečů. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a výběrovou komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka pana Petra Odehnala, se sídlem 9. května 1179/11,678 01 
Blansko, IČ 73796433, v celkové hodnotě 116.500 Kč (není plátce DPH). 
Výsledné pořadí po zhodnocení kritéria – cena zakázky je uvedeno v příloze A. 
Investiční akce bude hrazena z ORGu 1128 000 000 – Rekonstrukce ulice Tišnovská. 
 
Příloha A: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha B: SOD 
 
Přijaté usnesení: 502/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Kuřim, ul. Tyršova, Tišnovská – 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
s panem Petrem Odehnalem, se sídlem 9. května 1179/11,678 01 Blansko, 
IČ 73796433, který předložil nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 116.500 Kč. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

10. Odpojení nouzového výlezu z krytu CO 
(Příloha č. 10, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. R. Novák) 
 
RM se již jednou zabývala žádosti o odpojení nouzového výlezu z krytu CO na ulici Legionářská 816 – 
817 z důvodu plánované rekonstrukce okapového chodníku. Na základě požadavků RM byl proveden 
průzkum nouzového výlezu (viz fotodokumentace) a byl kontaktován i Hasičský záchranný sbor JMK 
se žádostí o vyjádření k této žádosti. HZS JmK doporučil odpojení nouzového výlezu, vzhledem 
k tomu, že kryt není v evidenci Ministerstva vnitra ČR a budoucí využití nouzového výlezu není. Na 
základě těchto skutečností doporučuji odpojení nouzového výlezu z krytu CO. 
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Diskuse: 
Členové RM mají jednotný názor, že kryt je ve špatném technickém stavu a velmi těžko by sloužil 
svému účelu. 
 
Přijaté usnesení: 503/2013 - RM souhlasí s odpojením nouzového výlezu z krytu CO v bytovém 

domě Legionářská 816 – 817. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

11.-„Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ - návrh dodatku 
č.1 k SOD č. 2013/D/0029 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. Oldřich Štarha, zpracovala Ing. Jindřiška Honců) 
 
Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výše uvedenou stavbu je odpočet méněprací, které 
nebyly na stavbě provedeny v rozsahu: 
- odpočet položek č. 232,233,234, jedná se o položky určené pro zhotovení prodloužení odvětrání na 
střechu, na stavbě bylo dodatečně zjištěno, že se jedná o odvětrání původní ploché střechy, nikoliv 
půdního prostoru, jehož odvětrání budou zajišťovat nové samotížné hlavice 
- odpočet položky 52, jedná se o položku určenou pro demontáž a montáž kovových dvířek Z/11 
pojistkové skříně v majetku distributora el. energie, který na vlastní náklady provedl výměnu zastaralé 
pojistkové skříně 
- odpočet ceny z položky 25 a 26, v důsledku záměny materiálu XPS za Perimetr pro 
zateplení  soklové části a zdiva pod terénem. 
 
Celková hodnota méněprací        41.360,- Kč bez DPH 
Původní cena     2.877.973,- Kč bez DPH 
Nová cena    2.836.613,- Kč bez DPH 
 
Přílohy: návrh dodatku č. 1 ke smlouvě + zpráva o posouzení a hodnocení nabídky 
 
Přijaté usnesení: 504/2013 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 2013/D/0029 pro stavbu „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ s firmou 
PRIVILEG spol. s.r.o., Brno, Bezručova 17a, IČ 47910976, který spočívá 
v odpočtu méněprací. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

12. „Rekonstrukce sportoviště u ZŠJ – Smlouva na dotační 
management“ 
(Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Město požádalo ÚRR o dotaci ze zdrojů Evropského Fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod a projekt „Rekonstrukce sportoviště u ZŠ 
Jungmannova Kuřim“ byl na zasedání Výboru regionální rady NUTS II Jihovýchod dne 26. 6. 2013 
schválen. 
Dle Smlouvy o dotaci a podmínek dotačního programu je investor povinen vůči poskytovateli dotace 
plnit kvalifikované podmínky a činit administrativní či jiné úkony, které jsou nezbytné pro řádné čerpání 
a následné udržení dotace bez sankcí. 
Vzhledem k nemoci paní Ing. Šiblové nelze zaručit bezchybnou administraci zakázky ostatními 
pracovníky odboru. 
Společnost AQE advisors, a.s., poskytuje kvalifikovaně službu dotačního managementu, tj. odbornou 
péči o příjemce dotace. Jde o ucelený systém kontroly plnění podmínek důležitých pro monitoring 
získané dotace a pomoc příjemcům dotace s administrativními úkony spojenými s čerpáním dotace za 
účelem vyloučení (snížení) možných rizik spojených s krácením či odebráním již schválené dotace. 
Společnost se specializuje na projekty dotované z Regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod. Kvalitu práce pro město osvědčila tato společnost v minulosti několikrát, naposledy když 
zpracovala pro město úspěšně žádost o dotaci předmětného projektu. 
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Nabídka společnosti za činnosti podle smlouvy v příloze činí 55.000 Kč bez DPH, přičemž 75% ceny 
bude uhrazeno po období realizace projektu a 25% po období udržitelnosti projektu, tj. po 5 letech. 
Platby budou provedeny z rozpočtu města, ORG 1208 000 000. 
OI doporučuje radě města schválit tuto smlouvu se společností AQE advisors, a.s. za cenu 55.000 Kč 
bez DPH, která je výsledkem vyjednávání a odpovídá náročnosti zakázky. 
 
Příloha:  Smlouva o vykonávání dotačního managementu s AQE advisors, a.s. 
 
Přijaté usnesení: 505/2013 - RM schvaluje přidělení zakázky „Rekonstrukce sportoviště u ZŠJ – 

Smlouva na dotační management“ společnosti AQE advisors, a.s., a uzavření 
smlouvy za cenu 55.000 Kč bez DPH. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman), nepřítomen 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:40 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Oldřich Štarha 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
Ověřovatel zápisu:  Zdeněk Kříž 
 
 
 
V Kuřimi dne 6. 8. 2013 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 31. 7. 2013 
2, 2A, 2B  Jaroslav Slezák – žádost o ukončení nájemní smlouvy 

Zdeněk Večeřa – žádost o přidělení obecního bytu 
Radek Kotlán – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu bytu 
Radek Kotlán, bytem Kuřim, a manž. Sarojanovi, bytem Kuřim, – žádost 
o výměnu obecních bytů v Kuřimi dle ust. § 715 OZ 
Bronislav Melichar – nájemní smlouva 

3, 3A, 3B Generel odvodnění města Kuřimi – protipovodňová ochrana nad soutokem 
Lučního potoka s Kuřimkou 

4, 4A   Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí 
5   „Parkování v ul. Jungmannova, Kuřim“ 
6, 6A, 6B, 6C  Wellness Kuřim- Rozšíření parní lázně – zahájení zadávacího řízení, 

výzva k podání nabídky, smlouva o dílo, návrh členů a náhradníků hodnotící 
komise 

7, 7A, 7B Žádost o schválení čerpání prostředků z investičního fondu Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 

8, 8A   Užití znaku města Kuřimi 
9, 9A, 9B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi: „Kuřim, ul. Tyršova, Tišnovská 

– rekonstrukce vodovodu a kanalizace (projektová dokumentace)“ 
10  Odpojení nouzového výlezu z krytu CO 
11, 11A „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ - návrh dodatku č.1 k SOD 

č. 2013/D/0029 
12, 12A  „Rekonstrukce sportoviště u ZŠJ – Smlouva na dotační management“ 


