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Z á p i s   č í s l o  29/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 25. 9. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Jiří Filip Koláček, MBA  1. místostarosta 

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

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Nepřítomen:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
První místostarosta zahájil jednání v 15,01 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 3 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
PaedDr. David Holman se dostavil později. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 9. 2013 
 

2.  Kloudová Zdeňka – prominutí poplatku z prodlení 
2.1.  Nebytový prostor (bývalé květinářství) – záměr 

 
3.  Petr Dufek, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o pronájem části pozemku 

 
4.  Město Kuřim, manž. Rozmanovi a manž. Králíkovi – smlouva o právu 

k provedení stavby“ 
 

5.  JMP Net, s.r.o. a město Kuřim – věcné břemeno na přeložku plynárenského 
zařízení 

 
6.  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 175/2007 o umístění reklamní plochy na silničním 

zábradlí 
 

7.  Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
 

8.  Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi: 
„Dopracování návrhu územního plánu Města Kuřimi“ 

 
9.  Smlouva o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR pro 

akci „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
 

10.  Oprava hřbitovní zdi – vyčlenění částky z drobných investic 
 

11.  Smlouva o pojištění předmětů na výstavu Zaniklá řemesla v Kuřimi 
 

12.  Rozhodnutí o přidělení zakázky Dodávka chodníkového samosběrného čistícího 
vozidla 

 
13.  Prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor 
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14.  Zápis z jednání komise dopravy dne 16. 9. 2013 

 
15.  Pokyn k dalšímu zpracování projektové dokumentaci stavby „Městská sportovní 

hala v Kuřimi“ 
 

16.  Žádost o vyjádření ke stavbě „Oplocení, přístřešek pro auto a kůlna s pergolou“ 
 

17.  Wellness Kuřim – Rozšíření parní lázně – zahájení zadávacího řízení 
 

18.  Memorandum o spolupráci při prosazování otevřených dat 
 

19.  Zpráva o přípravě investiční akce „Sportovně rekreační plochy Kuřim, Díly za 
Sv. Jánem“, změna první fáze – volba umělého povrchu 

 
 20.  Žádost o vyjádření k umístění pobočky v OC Kuřim, tzv. Česká pošta – Partner 
 

21.  Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013“ 
 

22.  Smlouva o vystoupení – Divadlo pod MASkou 
 
 23.  Různé 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 9. 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 18. 9. 2013. 
 
Přijaté usnesení: 598/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 18. 9. 2013. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

2. Kloudová Zdeňka – prominutí poplatku z prodlení 
(Příloha č. 2, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Paní Zdeňka Kloudová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, byla nájemcem obecního bytu č. xxxxxx, 
2+1, který je umístěn ve II. nadzemním podlaží bytového dom č. p. xxxxxxxxxxxx v ul. xxxxxxx Kuřim. 
Dne 31. 1. 2013 skončila paní Kloudové nájemní smlouva. 
RM na své schůzi dne 27. 3. 2013 pod č. usn. 156/2013 přidělila paní Kloudové ve smyslu čl. 10 
odst. 2 Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012 byt č. xxxxxx, 1+1, v ul. xxxxxxxxx Kuřim. 
Za dobu užívání bytové jednotky č. xxxxx v ul. xxxxxxxx vznikl paní Kloudové dluh na nájemném 
a službách a dále dluh na poplatku z prodlení. Dluh na nájemném paní Kloudová uhradila dne 19. 3. 
2013. Správce bytu vyčíslil dluh na poplatku z prodlení ke dni 19. 3. 2013 ve výši xxxxxxx Kč. Paní 
Kloudová uhradila na poplatku z prodlení částku xxxxxx Kč. Paní Kloudová nyní žádá o prominutí 
zbývající dlužné částky ve výši xxxxxxx Kč. 
 
OMP doporučuje zbývající dlužnou částku prominout. 
 
Přijaté usnesení: 599/2013 - RM schvaluje prominutí části poplatku z prodlení z dlužného 

nájemného k bytu č. xxxxx (ul. xxxxxx) ve výši xxxxxxx Kč paní Zdeňce Kloudové, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
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2.1. Nebytový prostor (bývalé květinářství) – záměr 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Dne 31. 8. 2013 skončil nájemní vztah s paní Janou Jakešovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
která byla nájemcem nebytového prostoru (květinářství) umístěného v I. nadzemním podlaží budovy 
č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 v k. ú. Kuřim. 
OMP doporučuje nabídnout nebytový prostor dalším zájemcům. Podle zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), musí být nejprve vyhlášen záměr na pronájem. 
 
Příloha - záměr 
 
Přijaté usnesení: 600/2013 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (bývalé 

květinářství) 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 55,90 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 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

3. Petr Dufek, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o pronájem 
části pozemku 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V prosinci roku 2011 požádal pan Petr Dufek, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim o pronájem části 
pozemku parc. č. 2940/14 v k. ú. Kuřim, orná půda, o výměře cca 1300 m

2
. Pozemek parc. č. 2940/14 

v k. ú. Kuřim je ve vlastnictví města Kuřimi. Město pozemek v současné době pronajímá firmě 
AGROSTYL, spol. s r.o. (dále jen AGROSTYL) za účelem zemědělského obhospodařování na dobu 
určitou do 31. 12. 2013. Současná výše nájemného činí 0,06 Kč/m

2
/rok. Pozemek se nachází v těsné 

blízkosti pozemků ve vlastnictví pana Dufka - parc. č. 2939/2 a parc. č. 2940/22 vše v k. ú. Kuřim - 
vizte příloha A. 
V pozemku parc. č. 2939/2 v k. ú. Kuřim jsou zbytky protileteckých krytů z 2. světové války, které 
sloužily pro dělníky z areálu TOS Kuřim. Záměrem pana Dufka je zpřístupnit a opravit protiletecké 
kryty k aktivnějšímu využívání pro zájmové skupiny např. DDM, skauti … atd. Na pozemku 
parc. č. 2940/22 v k. ú. Kuřim chce vybudovat rostlinnou agrofarmu. 
Důvodem žádosti pana Dufka je lepší obslužnost krytů z obecního pozemku parc. č. 2940/14, k. ú. 
Kuřim. RM usnesením č. 586/2011 ze dne 21. 12. 2011 schválila záměr: 
586/2011 
RM schvaluje záměr na nájem části pozemku parc. č. 2940/14 v k. ú. Kuřim o výměře cca 1300 m2 
panu Petru Dufkovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxx za cenu 0,38 Kč/m2/rok s roční valorizací na dobu 
neurčitou za účelem zřízení obslužné komunikace za podmínky geometrického oddělení a s tím, že 
všechny náklady na zřízení a údržbu cesty ponese nájemce. 
 
Záměr byl od 10. 1. 2012 do 30. 1. 2012 zveřejněn – bez připomínek. Nebyl však realizován – nebyla 
uzavřena nájemní smlouva. 
Nyní p. Dufek znovu požádal o pronájem části pozemku parc. č. 2940/14 v k. ú. Kuřim o výměře 880 
m

2
 dle záměru č. 586/2011 – vizte příloha B. 

Vzhledem k tomu, že záměr byl schválený téměř před dvěma roky, doporučuje OMP z důvodu vyšší 
právní jistoty obou stran záměr zrušit a vyhlásit záměr nový. Při výměře 880 m

2
 a nájemném ve výši 

0,40 Kč/m
2
/rok činí roční nájemné 352 Kč. 

 
Příloha A, B – situace 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – proč nebyla uzavřena nájemní smlouva, proč nebyl záměr realizován? 
 
 
Na jednání se v 15,06 h. dostavil Ing. V. Fidrmucová – zástupce vedoucího odboru majetkoprávního. 
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V. Fidrmucová – pozemek byl pronajat paní Srncové do konce r. 2013. 
O. Štarha – souhlasí se schválením záměru. 
 
 
Z jednání odešla v 15,07 hod. Ing. V. Fidrmucová. 
 
 
Přijaté usnesení: 601/2013 - RM ruší usnesení RM č. 586/2011 ze dne 21. 12. 2011 ve věci 

pronájmu části pozemku parc. č. 2940/14 v k. ú. Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 602/2013 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2940/14 

v k. ú. Kuřim o výměře 880 m
2
 panu Petru Dufkovi, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxx 

za cenu 0,40 Kč/m
2
/rok na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou za 

účelem zřízení obslužné komunikace s tím, že všechny náklady na zřízení 
a údržbu cesty ponese nájemce. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

4. Město Kuřim, manž. Rozmanovi a manž. Králíkovi – smlouva 
o právu k provedení stavby“ 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „Novostavba RD p. č. 2457/1, k. ú. Kuřim – Prodloužení veřejného vodovodu 
p. č. 2455/1, 2455/4, k. ú. Kuřim požádali manž. Jiří a Natalie Rozmanovi a Jiří a Nikola Králíkovi 
(investoři stavby) o souhlas se stavbou na městských pozemcích parc. č. 2455/1 a 2455/4 v k. ú. 
Kuřim. Jedná se o prodloužení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu v délce 16 m pro potřebu 
budoucích rodinných domů - vizte příloha A, B. 
Pro další stavební řízení je nutné uzavřít „Smlouvu o právu k provedení stavby“. OMP předkládá radě 
města návrh smlouvy – vizte příloha C. 
OI vydal ke stavbě kladné stanovisko. Dne 20. 8. 2013 město Kuřim uzavřelo s manž. Rozmanovými 
a Králíkovými smlouvu o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem je převod vlastnictví k prodloužení 
vodovodního řadu. 
 
Příloha A, B – situace  
Příloha C – smlouva o právu provedení stavby 
 
Přijaté usnesení: 603/2013 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ s manž. 

Jiřím a Natalií Rozmanovými, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, a manž. Jiřím 
a Nikolou Králíkovými, bytem xxxxxxxxxxxxxx Domašov, ve věci prodloužení 
veřejného vodovodu, kdy dotčeny budou pozemky ve vlastnictví města Kuřim 
parc. č. 2455/1 a 2455/4, vše v k. ú. Kuřim. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

5. JMP Net, s.r.o. a město Kuřim – věcné břemeno na přeložku 
plynárenského zařízení 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V souvislosti se stavbou rekonstrukce mostu přes potok Kuřimka nacházející se mezi ul. Na 
Zahrádkách a Pod Zárubou - název stavby „Most ev. č. 50-1 v Kuřimi“ byla uzavřena s JMP Net, s.r.o. 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - dle usn. RM č. 192/2012 ze dne 18. 4. 
2012. 
 
192/2012 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o. se sídlem 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene vyvolaného 
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přeložkou plynárenského zařízení v rámci stavby „Most ev. č. 50-1 v Kuřimi“ na pozemcích parc. č. 
2208, parc. č. 2220 a parc. č. 2219/18 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Náklady na zřízení 
věcného břemene ponese město Kuřim. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
 
Nyní se připravuje smlouva o zřízení věcného břemene na novou trasu plynovodu, která vede po 
pozemcích parc. č. 2208/1 (dříve 2208), 2220 a 2219/18, vše v k. ú. Kuřim – viz příloha A. Současně 
je potřeba zrušit věcné břemeno v původní trase plynovodu na pozemcích parc. č. 2208/1 
a parc. č. 2220, vše v k. ú. Kuřim, které bylo zřízeno na základě smlouvy o zřízení věcného břemene, 
která byla zapsána do katastru nemovitostí pod č. j. V-10448/2011-703 – v souladu s usnesením RM 
č. 242/2007 ze dne 4. 4. 2007 a 339/2011 ze dne 27. 7. 2011. 
OMP žádá o schválení usnesení o zániku věcného břemene a navrhuje jednou smlouvou věcné 
břemeno zrušit a současně zřídit. Smlouvu předkládáme v příloze B. 
 
Příloha A – situace staré a nové trasy plynovodu 
Příloha B – smlouva o zániku a zřízení věcného břemene 
 
Přijaté usnesení: 604/2013 - RM ruší věcné břemeno ve věci uložení plynárenského zařízení ve 

prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, 
IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene na pozemcích parc. č. 2208/1 
a parc. č. 2220, vše v k. ú. Kuřim, dle smlouvy o zřízení věcného břemene, která 
byla zapsána do katastru nemovitostí pod č. j. V-10448/2011-703. Pozemky jsou 
ve vlastnictví Města Kuřim, LV č. 1. Náklady na zrušení věcného břemene ponese 
oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 175/2007 o umístění reklamní plochy 
na silničním zábradlí 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Společnost Hloušek s.r.o., se sídlem Vančurova 3361/56, 615 00 Brno-Židenice, IČ 15549721, má na 
základě smlouvy č. 175/2007 umístěnou reklamní tabuli na ul. Legionářská naproti DDM. Vzhledem 
k nečitelnosti reklamy si pan Ing. Ladislav Hloušek nechal zhotovit nový reklamní banner 
z pogumované folie a žádá o jeho umístění na ul. Legionářská u Elprumu. Reklamní tabule 
z původního místa bude odmontována. 
 
Příloha: Dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 605/2013 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 175/2007 se 

společností Hloušek, s.r.o., se sídlem Vančurova 3361/56, 615 00 Brno-Židenice, 
IČ 15549721, kterým se mění umístění reklamní tabule na silničním zábradlí z ul. 
Legionářské naproti DDM nově na ul. Legionářskou u Elprumu. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

7. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Paní Ing. Dagmar Hiršová, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 75354748, podala žádost 
o umístění reklamní plochy v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května v počtu 1 ks. 
Reklamní plochu žádá umístit od 1. 10. 2013 do 20. 12. 2013. 
Celková cena byla stanovena dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 (cena za užití plochy 
400 Kč/1 pole/1 měsíc) na 806,70 Kč (vč. DPH). 
 
Příloha: Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
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Diskuse: 
D. Holman – připomínky vizte str. 9 tohoto zápisu. 
 
Přijaté usnesení: 606/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, s Ing. Dagmar Hiršovou, bytem xxxxxxxx 664 34 
Kuřim, IČ 75354748. Reklamní tabule v počtu 1ks bude umístěna v rozsahu 1 pole 
na dobu od 1. 10. 2013 do 20. 12. 2013 za cenu 806,70 Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

8. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi: „Dopracování návrhu územního plánu Města Kuřimi“ 
Číslo akce v rozpočtu města: ORG 9019 0000 00 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2013-005 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo usnesením číslo 1016/2013 ze dne 29. 1. 2013 rozpočet města 
na rok 2013. 
Akce je kryta finanční částkou z rozpočtu města  ORG 9019 0000 00 ve výši 1.230.000 Kč. 
Výběrové řízení zajišťuje na základě objednávky města administrátor výběrového řízení, kterým je 
obchodní společnost Fiala, Tejkal, a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 28360125, se sídlem Brno, 
Mezníkova 273/1, PSČ 616 00. 
Vedoucí zajišťujícího odboru a tajemník doporučují radě města schválit zahájení zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele výše uvedené zakázky zadávanou podle §18, odst. 5 ve spojení s § 6 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále doporučují radě města 
schválit znění výzvy k podání nabídky a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící 
komise. 
 
Příloha A: Výzva k podání nabídky 
Příloha B: Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
 
Diskuse: 
O. Štarha – navrhuje jako členy hodnotící komise: D. Sukalovský, O. Štarha, V. Zejda, Ing. arch. P. 
Němec, S. Bartoš. Náhradníci: J. Koláček, Z. Kříž, R. Hanák, J. Honců, V. Indrová. 
D. Holman – připomínky vizte str. 10 tohoto zápisu. 
 
Přijaté usnesení: 607/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na „Dopracování návrhu 

územního plánu Města Kuřimi“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se 
změnami. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

9. Smlouva o poskytnutí podpory ze státního fondu životního 
prostředí ČR pro akci „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Jedná se o schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životního prostředí, pro akci „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“. 
Státní fond životního prostředí ČR se zavazuje poskytnout podporu ve výši 125.469,95 Kč, tato částka 
je určena na spolufinancování akce, a je poskytnuta ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, 
které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie. Dotace představuje 5% celkových způsobilých výdajů. 
Ostatní způsobilé výdaje na tuto akci jsou přiděleny v režimu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které 
bylo doručeno zároveň se smlouvou. 
OI doporučuje na základě výše uvedeného schválení příslušné smlouvy. 
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Přílohy: smlouva + rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 
Přijaté usnesení: 608/2013 - RM schvaluje uzavření Smlouvy č. 12121973, podepsané zástupcem 

fondu dne 3. 9. 2013, o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí 
ČR mezi městem Kuřim a Státním fondem životního prostředí České republiky, se 
sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, jejímž předmětem je 
poskytnutí podpory na akci „Zateplení mateřské školy na ul. Komenského 
v Kuřimi“. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

10. Oprava hřbitovní zdi – vyčlenění částky z drobných investic 
(Příloha č. 10, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Dne 13. 11. 2012 byla OI vznesena reklamace hřbitovní zdi, která vykazuje drobné mikrotrhlinky 
kopírující spáry betonových tvarovek. 
Zhotovitel - společnost PS-MSI, a.s., Zlín, záruka je do 14. 11. 2013. 
Při jednáních se zhotovitelem o oprávněnosti reklamace se zhotovitel vyjádřil, že se jedná o naprosto 
běžný jev, který provází všechny hladké omítky. Je to dáno jinou nasákavostí a roztažností materiálu 
prefabrikovaných betonových tvárnic a vrchní cementové omítky. To je fyzikální vlastnost daná těmito 
materiály a navrženým projekčním řešením, a žádným způsobem nelze vzniku těchto trhlinek zabránit. 
Jedná se čistě o estetickou záležitost, která nemá vliv na kvalitu provedeného díla, což lze doložit tím, 
že zde nikde omítka neodpadává ani se neolupuje. Vzhledem k exponovanosti prostředí doporučil 
nátěr pravidelně obnovovat. 
OI vzhledem k problému s prokazováním uznání reklamace nechal zpracovat znalecký posudek, ze 
kterého vyplývá, že byl zvolen nevhodný návrh kombinace tenkovsrtvé omítky a betonových tvarovek. 
Z posouzení a z archivního spisu k této akci dále vyplývá, že zvolený stupeň projektové dokumentace 
nebyl pro provedení stavby, nebyla tedy dána přesná materiálová skladba, kterou vlastně navrhl až 
zhotovitel. 
Po několika jednáních navrhl zhotovitel 50 % podíl na nákladech zahrnujících provedení nátěru 
Herbol-Herboflex-Finisch, což je fasádní nátěr na vlasové trhliny, je elastický a poskytuje ochranu proti 
povětrnostním vlivům. 
OI vzhledem k výše uvedenému navrhuje 50 % podíl města na opravě zdi ve výši 64 962,60 Kč 
vyčlenit z drobných investic ORG 1006 000 000. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – opět tu máme příklad špatného projektu. Pro příště by měl projekt obsahovat přesnou 
skladbu materiálů a vybírat by se měla společnost dle položkového rozpočtu. 
J. Koláček – žádá do materiálů vždy uvádět jméno projektanta. 
 
Přijaté usnesení: 609/2013 - RM schvaluje vyčlenění částky ve výši 65.000 Kč z ORG 

1 006 000 000 Drobné investice na provedení nátěru nové hřbitovní zdi. 
Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

11. Smlouva o pojištění předmětů na výstavu Zaniklá řemesla 
v Kuřimi 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá J. F. Koláček, MBA, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Zapůjčené předměty z Muzea romské kultury a Muzea Brněnska, které budou dokreslovat život 
řemeslníků v minulém a předminulém století, musejí být pojištěny pro přepravu. Pojistnou smlouvu 
s námi vypracovala Česká pojišťovna za celkovou částku 1000 Kč. Toto plnění bude hrazeno z ORGu 
kulturního domu pro Medové dny. 
 
Příloha:  Smlouva o pojištění předmětů vypůjčených z Muzea romské kultury a Muzea Brněnska pro 

výstavu Zaniklá řemesla v Kuřimi konanou v rámci Medových dní 2013 na zámku 
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Přijaté usnesení: 610/2013 - RM schvaluje pro výstavu „Zaniklá řemesla v Kuřimi“ uzavření pojistné 

smlouvy na přepravu předmětů z muzea v Předklášteří a Muzea Romské kultury 
s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha-Nové Město, 
IČ 45272956, za celkovou částku 1.000 Kč. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

12. Rozhodnutí o přidělení zakázky Dodávka chodníkového 
samosběrného čistícího vozidla 
(Příloha č. 12, 12A, 12B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. L. Tomšů) 
 
Rada města schválila svým usnesením č. 94/2013 ze dne 20. 2. 2013 zahájení zadávacího řízení na 
výše uvedenou zakázku. K termínu podání nabídek, tj. 8. 3. 2013 do 08,00 hod., předložilo své 
nabídky 5 uchazečů. 
Dne 8. 3. 2013 v 10,00 hod. proběhlo zasedání hodnotící komise. 
Komisí bylo zjištěno, že jedna nabídka nevyhověla požadavkům zadavatele, a to z důvodu její 
neúplnosti (Croy s.r.o. vizte Záznam usnesení hodnotící komise). 
A jedna nabídka nesplnila technické požadavky na vozidlo (Farid Comercia s.r.o. - Záznam usnesení 
hodnotící komise) 
 
Dále komise ve složení: 
Ing. Petr Němec – předseda komise 
Mgr. Ladislav Ambrož – místopředseda komise 
Petr Krejčí – člen komise 
Jiří Filip Koláček – člen komise 
Ing. Ladislav Tomšů – člen komise – pracovník zajišťujícího odboru 
 
hodnotila nabídky těchto uchazečů: 
 
HANES s.r.o., U Albrechtova vrchu 1157 / 7, Praha 1.905.000,00 Kč 
SIMED s.r.o., Slovany 140, Dvůr Králové  1.930.600,00 Kč 
FORNAL trading s.r.o., Kotojedy 14, Kroměříž  1.974.500,00 Kč 
KOBIT spol. s r.o., Rozvojová 269, Praha  1.986.000,00 Kč 
 
Jako hodnotící kritérium byla stanovena ekonomicky nejvýhodnější nabídka. 
 
Zajišťující odbor – Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. předkládá Radě města Zprávu 
o posouzení a hodnocení nabídek a stanoviska hodnotící komise o výběru dodavatele k rozhodnutí 
o přidělení zakázky. 
 
Příloha: Záznam usnesení hodnotící komise 

Protokol o otevírání obálek 
 
 
Na jednání se v 15,18 hod. dostavil Ing. L. Tomšů – jednatel společnosti CTSK. 
 
 
Diskuse: 
L. Tomšů – komise vybírala ze 4 nabídek. Vybrali nabídku, která byla ekonomicky výhodná, navíc se 
jedná o společnost, která je na trhu minimálně 20 let. Celková hmotnost vozidla je 2,5 tuny, což 
neuškodí chodníkům. 
 
Přijaté usnesení: 611/2013 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických 

služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26307189, 
souhlasí s výsledkem hodnocení podle Záznamu usnesení hodnotící komise 
a přiděluje zakázku „Dodávka chodníkového samosběrného čistícího vozidla“ 
společnosti HANES s.r.o., U Albrechtova vrchu 1157/7, Praha, IČ 26131919. RM 
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souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Centrem technických služeb Kuřim, s.r.o., 
IČ 26307189, a výše uvedenou společností, za cenu 2.305.050 Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 15,21 hod. Ing. L. Tomšů. 
 
 
 

13. Prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá J. F. Koláček, zpracovala Mgr. M. Bártová) 
 
MUDr. I. Laštůvková má s CSS Kuřim uzavřenou smlouvu o nájmu nebytových prostor do 28. 2. 2014. 
Účelem nájmu je podnikání - všeobecná ambulantní zdravotní péče – ordinace praktického lékaře pro 
dospělé. Ordinaci převzala po MUDr. Nekvapilovi. Smlouva byla uzavřena na období pěti let. MUDr. 
I. Laštůvková žádá opět smlouvu o nájmu nebytových prostor prodloužit minimálně na období pěti let 
tj. do 28. 2. 2019 se stejným účelem podnikání. 
Ředitelka CSS Kuřim doporučuje smlouvu o nájmu nebytových prostor prodloužit maximálně na tři 
roky. Důvodem je nemožnost využívání střediska osobní hygieny (SOH) pečovatelské služby pro 
potřeby klientů PS v průběhu dne. SOH je umístěno vedle ordinace lékaře, klienti PS musí procházet 
přes čekárnu pacientů a vstupují do prostoru chodby k sestře lékaře. Využívání SOH tak narušuje 
provoz ordinace lékaře a omezuje klienty PS. Klienti PS vstupují mezi nemocné pacienty, nemohou si 
vybrat jiný čas pro hygienu než by potřebovali a přechodem přes čekárnu plnou pacientů ztrácí 
soukromí. Dále doporučujeme smlouvu podmínit souhlasem nájemce se stavebními úpravami, 
z důvodu nevhodného umístění SOH, které by vyřešily jeho využívání v průběhu dne klienty 
pečovatelské služby CSS Kuřim. 
 
Přílohy: Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
 
Diskuse: 
J. Koláček – navrhuje lhůtu 5 let. 
 
Přijaté usnesení: 612/2013 - RM uděluje předchozí souhlas k uzavření dodatku č. 2 k nájemní 

smlouvě Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, s MUDr. Ivou 
Laštůvkovou, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v objektu Domu 
s pečovatelskou službou č. p. 1272 na ul. Zahradní v Kuřimi na dobu určitou do 
28. 2. 2019 za účelem provozování nestátního zdravotnického zařízení - ordinaci 
praktického lékaře. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
 
 

14. Zápis z jednání komise dopravy dne 16. 9. 2013 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 16. 9. 2013 
 
Příloha: zápis z jednání komise dopravy dne 16. 9. 2013 
 
 
 
Na jednání se v 15,23 hod. dostavil PaedDr. D. Holman a vznesl připomínky k těmto 
projednávaným bodům: 
 
7. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
Diskuse: 
D. Holman – z umístěných reklam by měl být zřejmý zadavatel. 
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8. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi: „Dopracování 
návrhu územního plánu Města Kuřimi“ 
Diskuse: 
D. Holman – ptá se, jak je finančně uzavřeno zpracování návrhu územního plánu arch. Kynčlem? 
A. Zimmermannová – už je vyrovnáno, končilo to návrhem. 
D. Holman – přemýšlel nad tím, že by bylo lépe posílit váhu ceny, ale v zásadě by to vyšlo stejně. 
Modelovat lhůty – nejzazší termín podání nabídek. Bod 8.2 – doplnit: „má se za to, že prvním dnem je 
den podpisu smlouvy. 
D. Holman – bod 11 – žádá vyjasnit, lze chápat jako 3 možnosti. Dále bod 13.6 - navrhuje lhůtu do 3 
dnů. 
A. Zimmermannová – tuto možnost prověří. 
D. Holman – bod 13.7 - vyjmout. Bod 13.9 a) – mluví se zde o dotčených dodavatelích. Žádá použít 
jinou formulaci. Bod 13.10 – proč je lhůta 20 pracovních dnů? 
A. Zimmermannová – podle vnitřní směrnice mohou být podány námitky. Kratší lhůta by nebyla reálná. 
D. Holman – bod 14.1 - v seznamu příloh je odkaz na přílohu č. 2 – návrh smlouvy. Proč není 
přiložena? 
A. Zimmermannová – smlouva bude zaslána. 
 
 
 
Diskuse k materiálu č. 14: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 3 – schvaluje žádost: 
Pro: 3, zdržel se 1 (D. Holman). 
 
Bod č. 4 – vědomí: 
Pro: 4. 
 
D. Holman – žádá, aby komise dopravní ve svých zápisech uváděla návrhy usnesení a k tomu 
hlasování. 
 
Přijaté usnesení: 613/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 16. 9. 

2013 v bodech č. 2, 4, schvaluje bod č. 1, v bodě č. 3 souhlasí s povolením 
připojení sjezdu z ul. Rozdělovací na pozemku parc. č. 1077/2, dle zápisu 
v příloze. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

15. Pokyn k dalšímu zpracování projektové dokumentaci stavby 
„Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Na základě usnesení RM  14/2013 ze dne 22. 5. 2013 byla uzavřena smlouva se spol. CUBOID 
ARCHITEKTI s.r.o na zpracování projektové dokumentace Městské sportovní haly. 
Dle uzavřené smlouvy jsou aktuální tyto termíny: 
- optimalizační studie do 30. 7. 2013 – odevzdána 
- dokumentace pro územní rozhodnutí – 30. 12. 2013 
V souběhu s termínem odevzdání proběhlo dne 29. 7. 2013 jednání pracovní skupiny sportovního 
výboru ZM pro projekt, ze kterého vzešly podstatné návrhy změn studie ve věci: 

- orientace haly, tj. zrcadlové otočení haly tak, aby vstup do haly byl na straně u wellness centra 
a budoucího hotelu, nikoliv na straně areálu TOS 

- umístění haly, tj. posun haly blíže k fotbalovému hřišti 
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- řešení okolí haly, zejména provázaní haly a stadionu, řešit odbourání valu zeminy mezi 
stadionem a halou 

- řešení inženýrských sítí 
- řešení dispozice 

Sportovní výbor dne 14. 8. 2013 projednal a schválil závěry pracovní skupiny. Zápis sportovního 
výboru byl předložen dne 27. 8. 2013 zastupitelstvu města Kuřim, o problému proběhla diskuse 
a závěry sportovního výboru byly vzaty na vědomí. 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje OI stanovit zpracovateli projektu pokyn k přepracování 
optimalizační studie v intencích závěrů sportovního výboru ze dne 14. 8. 2013. 
OI k výše uvedenému konstatuje, že vzhledem k danému termínu pro zpracování fází projektu 
a s ohledem na nové přepracování studie je nezbytné posunout termín a rozsah zpracování 
studie a DÚR, o kterém bude s projektantem jednáno. 
 
Příloha: zápis z jednání pracovní skupiny sportovního výboru z 29. 7. 2013 
 
Diskuse: 
J. Koláček – nesouhlasí s projektem, který neřeší umístění parkoviště pod sportovní halou. 
 
Přijaté usnesení: 614/2013 - RM schvaluje přepracování optimalizační studie „Městská sportovní 

hala v Kuřimi“ v souladu se závěry výboru sportovního ze dne 14. 8. 2013. 
Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (J. Koláček), nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

16. Žádost o vyjádření ke stavbě „Oplocení, přístřešek pro auto 
a kůlna s pergolou“ 
(Příloha č. 16, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Dne 22. 4. 2013 byla projednána v komisi stavební žádost o vyjádření ke stavbě „Oplocení, přístřešek 

pro auto a kůlna s pergolou“ na ul. Nová 695, Kuřim. Komise stavební neměla námitek 

k předloženému záměru výstavby. Rada města doporučení komise stavební schválila s požadavkem 

odstupu 2m od hranice pozemku města. 

Dne 9. 9. 2013 žadatelé opětovně podali žádost o vyjádření ke stavbě „Oplocení, přístřešek pro auto 
a kůlna s pergolou“ s jiným umístěním přístřešku pro auto, ale stále na hranici s pozemkem města. 
Vzhledem k tomu, že u předcházející žádosti byl vznesen požadavek odstupu 2m od hranice města, 
doporučujeme Radě města Kuřim opětovně tuto podmínku zvážit. 
 
Přijaté usnesení: 615/2013 - RM schvaluje záměr stavby „Oplocení, přístřešek pro auto a kůlna 

s pergolou“ na ul. Nová 695, Kuřim, s požadavkem umístění stavby 2m od hranice 
městského pozemku parc. č. 1416, k. ú. Kuřim. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

17. Wellness Kuřim – Rozšíření parní lázně – zahájení zadávacího 
řízení 
(Příloha č. 17, 17A, 17B, 17C, 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. 
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. 
 
Jedná se o opakovaný proces, neboť do zadávacího řízení vypsaného v srpnu 2013 se nepřihlásil 
žádný zájemce/dodavatel. 
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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: 616/2013 - 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 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

18. Memorandum o spolupráci při prosazování otevřených dat 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá PaedDr. D. Holman, zpracoval Bc. R. Jízdný, PaedDr. D. Holman) 
 
Město Kuřim dlouhodobě sleduje trendy otevřené a transparentní veřejné správy. Na této cestě nás 
provázejí jak úspěchy, tak nezdary. Přesto lze naše obecné směřování k maximální možné otevřenosti 
a přístupnosti informací pro občany považovat za nezvratný trend. Součástí tohoto trendu je 
i prosazování principů a standardů otevřených dat v rámci fungování veřejné správy. 
Fond Otakara Motejla nám nyní v rámci expertního projektu Fórum pro otevřená data nabízí 
odbornou, konzultační a metodickou pomoc při přípravě užitečných aplikací využívajících potenciálu 
otevřených dat. Členy tohoto fóra jsou Fond Otakara Motejla, Fakulta informatiky a statistiky VŠE 
a Matematicko-fyzikální fakulta UK. 
Přijetím Memoranda o spolupráci při prosazování otevřených dat (vizte příloha) začne Město Kuřim od 
1. 10. 2013 aplikovat formát otevřených dat při zpracování, tvorbě a publikování dat i datasetů. Náš 
úřad to administrativně nezatíží, protože starší data bude do otevřeného formátu převádět jen 
v případech hodných zvláštního zřetele. A s přihlédnutím k možným nákladům s tím souvisejících 
(vizte text memoranda). 
Podepsání memoranda se město nezavazuje k žádným investičním nákladům. Zároveň se otevírá 
radnici prostor k bezúplatným konzultacím s odborníky zapojenými do expertního projektu Fórum pro 
otevřená data, a tím i k diskusi o konkrétních aplikacích. 
Tento náš přístup umožní tvorbu užitečných aplikací (nejen městských), které stahují data 
z otevřených zdrojů i snazší práci občana s daty prezentovanými městem na internetu. 
 
Přijaté usnesení: 617/2013 - RM schvaluje Memorandum o spolupráci při prosazování otevřených 

dat mezi Městem Kuřim a Fondem Otakara Motejla (Nadace Open Society Fund 
Praha, se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3, IČ 47611804). 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

19. Zpráva o přípravě investiční akce „Sportovně rekreační plochy 
Kuřim, Díly za Sv. Jánem“, změna první fáze – volba umělého 
povrchu 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Dosavadní postup: 

- 14. 3. 2013 odevzdána DÚR pro hřiště s mlatovým povrchem, přípojky vody + nn+ VO, 
a přístřešek, 

- mlatový povrch je v DUR navržen bez odvodnění, s tím, že vzhledem k současnému stavu 
neměníme podmínky v území 

- o územním rozhodnutí jsme nemohli doposud požádat z důvodu nesouhlasu vlastníka 
dotčených pozemků – pana Kučerovského, nyní máme souhlas vyřešen 

Nový postup: 
- na požadavek pana D. Holmana – provést umělý povrch již v první fázi jsme se znovu 

zabývali možnostmi odvedení vod, které jsou v této lokalitě velmi složité (navážka v mocnosti 
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2.2 m, v hloubce 3,8 m naražena spodní voda, odvod přes novou retenční nádrž do 
kanalizace je z hlediska nekapacitní podzemní retenční nádrže nemožný, další možností je 
nová retenční nádrž po hřiště s regulací a odtokem do Mozovského potoka, problémy 
s průchodem přes pozemky a minimálně půlmilionová investice pro odvodnění by realizaci 
hřiště neúměrně a nelogicky prodražila) 

- dne 23. 9. 2013 proběhla za účasti projektanta, geologa a pan Dudra (projektant hřiště na ZŠ 
Jung.) schůzka ohledně řešení odvodnění jinou formou – pod hřištěm bude navržen podélný 
příkop - tzv. průleh, který je na obou stranách prohlouben na úroveň spodní vody a vysypán 
propustným kamenivem, bylo dohodnuto, že geolog zpracuje posouzení tohoto řešení 

- pokud půjdeme cestou umělého povrchu, bude potřeba také přepracovat již odevzdanou DÚR 
- dále byl s panem Dudrem konzultován typ umělého povrchu, v příloze je proveden rozbor typů 

povrchů, jejich využitelnosti vč. údržby. OI navrhuje volbu umělého trávníku s křemičitým 
vsypem vzhledem k jeho využitelnosti pro všechny sporty a možného zaledování, 
variantně pokud by se uvažovalo o dotaci ošetřit v rozpočtu navíc pružnou podložku 

- OI dále navrhuje pro přepracování DUR, zahájit zpracování realizačního projektu, a pokud 
možno zahájit letos výběrové řízení, vzhledem ke snížení limitu pro zakázky na stavební 
práce na 1 mil. Kč. 

-  
Přílohy: posouzení vhodnosti a cen umělých povrchů 
 
Přijaté usnesení: 618/2013 - RM bere na vědomí zprávu o postupu investiční akce „Sportovně 

rekreační plochy Kuřim, Díly za Sv. Jánem“, a souhlasí s realizací umělého 
povrchu, typu umělého trávníku s křemičitým vsypem v první fázi. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

20. Žádost o vyjádření k umístění pobočky v OC Kuřim, tzv. Česká 
pošta - Partner 
(Příloha č. 20, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský) 
 
Dne 24. 9. 2013 byla doručena žádost společnosti Fuertes development o vyjádření k umístění 
pobočky České pošty v obchodním domě na ul. Tyršova, Kuřim. Vzhledem k záměru České pošty 
umístit svoji pobočku v polyfunkčním domě společnosti Embra, na ul. Brněnská, nabízí se možnost 
umístit do OC na ul. Tyršova pobočku tzv. „Česká pošta – Partner“. V tomto případě město aktivně 
vstupuje do smluvního vztahu na základě mandátní smlouvy (nájemní/ podnájemní). Obchodní 
prostory by byly pronajaty městu Kuřim a to by je podnajímalo České poště. Společnost Fuertes 
development by zajistilo přípravu veškerých smluvních ujednání. 
 
Diskuse: 
A. Zimmermannová – nejednalo by se o klasickou pobočku pošty, jednalo by se o „Pošta – Partner“. 
Z. Kříž – jaké budou podmínky? Bude Kuřim spádově rozdělena a budou si mít možnost obyvatelé 
Dílů za Sv. Janem chodit pro poštu do OC Kuřim na ul. Tyršova? 
O. Štarha – dle informací by pošta poskytovala korespondenční služby, balíkovou službu asi ne. 
Z. Kříž – bylo by důležité jednat o tom, jaké služby bude pošta poskytovat? Žádá předložit koncepci. 
D. Holman – žádá doložit vyjádření vedení města i České pošty. 
A. Zimmermannová – je vůle, aby se o tomto dále jednalo? 
Z. Kříž – navrhuje vstoupit do jednání s Českou poštou o rozmístění a funkčnosti dvou nových 
poboček pošty v Kuřimi. 
J. Koláček - v rámci rozšíření služeb pro obyvatele zejména Dílů za Sv. Jánem předběžně souhlasí se 
zřízením další pobočky pošty. 
D. Holman – pokud chce pošta zřídit další pobočku, tak ať se děje bez účasti města. Odpovědnost by 
byla na městu. 
O. Štarha – zájmem města je, aby nová pobočka poskytovala plnohodnotné služby, tzn. vč. balíkové 
služby. Dle nových informací by byla Česká pošta schopna toto dosáhnout. Souhlasí a doporučuje 
dále jednat s vedením České pošty s tím, že bude veškerá provozní agenda spojená pouze s Českou 
poštou. 
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21. Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi 
v roce 2013“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:D-OI-2013-001 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Dne 11. 9. 2013 projednala Rada města rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Oprava 
povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013“ pro technologie velkoplošná vysprávka penetrací 
včetně podkladní vrstvy a velkoplošná vysprávka dvojitou penetrací asfaltovou emulzí společnosti 
Karel Porč s.r.o., Badalky 340, 679 71 Lysice. Tato společnost zaslala informaci, že není schopna 
z kapacitních důvodů a blížícímu se nevhodnému počasí realizovat dílo v tomto roce. 
Třetí firmou v pořadí na tyto technologie je společnost Soukup Miloš, Jiráskova 511, Zbýšov. Oproti 
druhému v pořadí je však dražší pro technologii velkoplošná vysprávka dvojitou penetrací asfaltovou 
emulzí o cca 101,- Kč – tuto technologii budeme nejvíce používat a znamenalo by to navýšení o cca 
400 000,- Kč za plochy, které potřebujeme ošetřit ještě v tomto roce. Po dohodě s panem starostou 
a panem místostarostou byl pan Soukup vyzván, aby zvážil výši své nabídky a v případě, že cenu 
sníží na úroveň již schváleného druhého v pořadí, tj. na částku 128,20 včetně DPH u velkoplošné 
vysprávky dvojitou penetrací asfaltovou emulzí, bude tato nová situace předložena Radě města 
k projednání. Telefonicky dnes ráno, tj. 25. 9. 2013, pan Miloš Soukup potvrdil, že je ochoten cenu 
snížit na námi navrhovanou částku. Písemně jsme tento doklad ještě neobdrželi. Na předmětné práce 
bude se společností Miloš Soukup, Jiráskova 511, Zbýšov, uzavřena již dříve projednaná a schválená 
smlouva o dílo. 
 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji zrušit část původního usnesení RM ze dne 11. 9. 2013 ve věci 
„Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013“ pro bod velkoplošná vysprávka dvojitou 
penetrací asfaltovou emulzí a nahradit je novým usnesením. 
 
Příloha: Vyjádření k rozhodnutí o přidělení zakázky firmy Karel Porč s.r.o., Badalky 340, 679 71 Lysice 
 
Přijaté usnesení: 619/2013 - RM ruší své původní usnesení ze dne 11. 9. 2013 ve věci výběrového 

řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013“ pro bod 
velkoplošná vysprávka dvojitou penetrací asfaltovou emulzí. 

 
Přijaté usnesení: 620/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Miloš Soukup, se 

sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která předložila nabídku na 
opravu místních komunikací technologií velkoplošná vysprávka dvojitou penetrací 
asfaltovou emulzí za cenu 128,20 Kč včetně DPH za m

2 
opravené plochy. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

22. Smlouva o vystoupení – Divadlo pod MASkou 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Radě města Kuřimi je předkládána smlouva o vystoupení na festivalu Divadlo pod MASkou, konaného 
v Kuřimi 24. 8. 2013. Vystoupení bylo zajištěno předem na objednávku, nyní byla městu Kuřim 
doručena smlouva, kterou, vzhledem k tomu, že cena za vystoupení činí více než xxxxxx Kč, 
předkládáme radě města ke schválení. 
Celková cena činí xxxxxx Kč vč. DPH. 
Hrazeno z ORG: 9056. 
Kapitola: 5169 služby (současný disponibilní zůstatek 250.000 Kč). 
 
Příloha: Smlouva o vystoupení 
 
Přijaté usnesení: 621/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o vystoupení na festivalu Divadlo pod 

MASkou s agenturou G studio s.r.o., se sídlem Rázusova 84, Brno, 614 00. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Sukalovský). 
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23. Různé 
D. Holman – žádá o zajištění termínu jednání nad investičními akcemi. 
Komise zdravého města chystá ke Dni zdraví akci „Edukace zdraví“. 
 
 
 
První místostarosta ukončil jednání RM v 16,34 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Jiří Filip Koláček, MBA Ing. Oldřich Štarha 
1. místostarosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
V Kuřimi dne 25. 9. 2013 
Zapsala: Petra Glosová 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 9. 2013 
2, 2A   Kloudová Zdeňka – prominutí poplatku z prodlení 

Nebytový prostor (bývalé květinářství) – záměr 
3, 3A, 3B Petr Dufek, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim – žádost o pronájem části 

pozemku 
4, 4A, 4B, 4C Město Kuřim, manž. Rozmanovi a manž. Králíkovi – smlouva o právu 

k provedení stavby“ 
5, 5A, 5B JMP Net, s.r.o. a město Kuřim – věcné břemeno na přeložku plynárenského 

zařízení 
6, 6A Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 175/2007 o umístění reklamní plochy na silničním 

zábradlí 
7, 7A   Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí 
8, 8A, 8B Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města 

Kuřimi: „Dopracování návrhu územního plánu Města Kuřimi“ 
9, 9A Smlouva o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí ČR pro 

akci „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
10   Oprava hřbitovní zdi – vyčlenění částky z drobných investic 
11, 11A   Smlouva o pojištění předmětů na výstavu Zaniklá řemesla v Kuřimi 
12, 12A, 12B Rozhodnutí o přidělení zakázky Dodávka chodníkového samosběrného 

čistícího vozidla 
13, 13A   Prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor 
14, 14A   Zápis z jednání komise dopravy dne 16. 9. 2013 
15, 15A Pokyn k dalšímu zpracování projektové dokumentaci stavby „Městská 

sportovní hala v Kuřimi“ 
16 Žádost o vyjádření ke stavbě „Oplocení, přístřešek pro auto a kůlna 

s pergolou“ 
17, 17A, 17B, 17C Wellness Kuřim – Rozšíření parní lázně – zahájení zadávacího řízení 
18, 18A Memorandum o spolupráci při prosazování otevřených dat 
19, 19A Zpráva o přípravě investiční akce „Sportovně rekreační plochy Kuřim, Díly za 

Sv. Jánem“, změna první fáze – volba umělého povrchu 
20 Žádost o vyjádření k umístění pobočky v OC Kuřim, tzv. Česká pošta – 

Partner 
21, 21A   Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013“ 
22, 22A   Smlouva o vystoupení – Divadlo pod MASkou 


