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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 33/2020 konané dne 25.11.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk - členové rady. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:12 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18.11.2020 

2 Ingrid Přikrylová, Kuřim – změna příjmení 

3 Společenství vlastníků domu Bezručova čtvrť 1122, 1123, 1124, Kuřim – rozhodnutí per 
rollam 

4 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Jungmannova, sm. 
NNk, kab. tel. p. č. 1456“ 

5 Stavební úpravy s přístavbou RD Kuřim 

6 Měření rychlosti vozidel – Dodatek č. 1 k nákupu SW – posun termínu 

7 Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 

8 Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2020 ZŠ Tyršova 

9 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 

10 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Úvoz, sm. NNk, 
Smetana, p. č. 255/2“ 

11 PRO VÁS DEVELOPMENT, s. r. o. – žádost o odprodej pozemku v lokalitě Díly za sv. 
Janem 

12 Upgrade knihovního systému – přechod na systém Tritius – dotace VISK 3 

13 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18.11.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Kateřina Friedlová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 323/2020 ze dne 05.08.2020 
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Důvodová zpráva: 
Smlouva na technickou podporu je vázána dnem protokolárního předání softwarového vybavení, který 
je prodloužen do 31.12.2020, proto musíme prodloužit i termín podpisu Smlouvy na technickou 
podporu. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.12.2020. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení  
 
Přijaté usnesení: 443/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 

dni 18.11.2020 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 323/2020 do 31.12.2020. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

2. Ingrid Přikrylová, Kuřim – změna příjmení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 30.09.2020 přijala toto usnesení: 
367/2020 
Rada města schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní Ingrid Jurkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, 
jejímž předmětem je nájem bytu č. 1123/7 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123, 
1124 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, na 
dobu určitou jednoho roku za nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

 
Dne 11.11.2020 změnila paní Jurková příjmení – nové příjmení je Přikrylová. Odbor majetkoprávní 
dává tuto informaci radě města na vědomí. 
 
Přijaté usnesení: 444/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í změnu příjmení paní Ingrid Jurkové, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim. Nové příjmení je Ingrid 
Přikrylová. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. Vlček, M. Vlk) Zdrželi se: 2 (P. Ondrášek, L. Ambrož). 
 
 
 

3. Společenství vlastníků domu Bezručova čtvrť 1122, 1123, 1124, Kuřim – 
rozhodnutí per rollam 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
V letošním roce proběhla revitalizace bytového domu Bezručova čtvrť 1122, 1123, 1124 v Kuřimi. 
Vzhledem k tomu, že není možné svolávat shromáždění Společenství vlastníků domu Bezručova čtvrť 
1122, 1123, 1124 (dále jen „SVJ“), jehož je město členem, a to z důvodu vyhlášeného nouzového 
stavu v souvislosti s pandemií Covid-19, rozhodla předsedkyně SVJ o hlasování formou per rollam 
(tedy písemně), které umožňuje jak zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tak 
stanovy SVJ. O hlasování formou per rollam rozhodla předsedkyně SVJ také v souladu se zákonem 
č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na 
osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně 
insolvenčního zákona a občanského soudního řádu. 
 
Na revitalizaci domu byl na schůzi SVJ v roce 2019 schválen úvěr. Předsedkyně SVJ nyní požádala 
město Kuřim o souhlas se zavedením nového typu úhrady v rámci předpisu záloh pro účely splácení 
úvěru na rekonstrukci bytového domu s platností od 01.01.2021 a také o souhlas se snížením 
příspěvku do fondu oprav – dle přílohy A. Město Kuřim je v tomto bytovém domě vlastníkem devíti 
jednotek s podílem 32,9 %. 
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Přílohy: A - rozhodování per rollam 
 
Přijaté usnesení: 445/2020 - RM s c h v a l u j e podepsání přílohy A ze strany města Kuřimi – 

Rozhodování per rollam, týkající se souhlasu se zavedením nového typu úhrady 
v rámci předpisu záloh pro účely splácení úvěru na rekonstrukci bytového domu 
Bezručova čtvrť 1122, 1123, 1124 v Kuřimi a dále týkající se souhlasu se 
snížením příspěvku do fondu oprav ze současných 230 Kč/podíl měsíčně na 
150 Kč/podíl a rozdělením podle podílu, vše s platností od 01.01.2021. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

4. E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, 
Jungmannova, sm. NNk, kab. tel. p. č. 1456“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELQA, s. r. o., v zastoupení investora E.ON Distribuce, a. s., zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Jungmannova, sm. NNk, kab. tel. p. č. 1456“. 
Jedná se o připojení nového odběrného místa na ul. Jungmannova. 
 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to 
parc. č. 1455/1 a 1455/2 vše v k. ú. Kuřim – vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba 
k pozemkům zřídit věcné břemeno. 
 
Odbor majetkoprávní (dále jen OMP) a odbor investiční nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 1455/1 a 1455/2 vše v k. ú. Kuřim, na dobu 
neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. 
Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 446/2020 - RM s c h v a l u j e zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 01, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k částem pozemků parc. č. 1455/1 a 1455/2 vše v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 
10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

5. Stavební úpravy s přístavbou RD Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost dodanou Ing. arch. Ondřejem Skalou, zde je město 
žádáno vyjádřit se k projektové dokumentaci na akci „Stavební úpravy s přístavbou RD Kuřim", 
Losnova 1430/8, 664 34 Kuřim, parc. č. 2642/332, 2642/317, 2642/333, 2642/334 v k. ú. Kuřim. Jedná 
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se o přístavbu zastřešeného parkování, přístavbu domácího fitness, zimní zahradu a drobné stavební 
úpravy stávajícího objektu, vizte příloha A. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 447/2020 - RM s o u h l a s í s akcí „Stavební úpravy s přístavbou RD Kuřim", 

Losnova 1430/8, 664 34 Kuřim obsahující zastřešené parkování, přístavbu 
domácího fitness, zimní zahrady a drobných stavebních úprav stávajícího objektu 
dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

6. Měření rychlosti vozidel – Dodatek č. 1 k nákupu SW – posun termínu 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
 
Název (předmět) zakázky: „Nákup SW pro měření rychlosti vozidel“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2020-005 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Dne 05.08.2020 schválila RM, usnesením č. 323/2020, uzavření smlouvy na nákup SW pro měření 
rychlosti vozidel se společností INIT technology, s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 76323 Dolní Lhota, 
IČ 04423101, v celkové hodnotě 517.759 Kč vč. DPH. Zhotovitel se v ní zavazuje předat dílo 
objednateli k zahájení testovacího provozu nejpozději do dvou měsíců od nabytí účinnosti této 
smlouvy. Zahájení ostrého provozu nejpozději do 14 dnů od zahájení testovacího provozu. Původně 
stanovený termín předání díla není možné stihnout z důvodů nezapříčiněných zhotovitelem, kterými 
jsou zejména: 
 
- zdržení přípravy integračních rozhraní na spisovou službu a systém pohledávek, 
- zdržení v oživení měřící techniky a přenos testovacích přestupků. 
 
Nově stanovený termín předání díla je do 31.12.2020. 
 
Z výše zmíněných důvodů odbor investiční navrhuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/D/0091, spočívající v posunu termínu dodání SW pro měření rychlosti 
vozidel do 31.12.2020, se společností INIT technology, s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 763 23 Dolní 
Lhota, IČ 04423101. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku č. 1 na pořízení SW 
 
Přijaté usnesení: 448/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na nákup SW 

pro měření rychlosti vozidel se společností INIT technology, s. r. o., se sídlem 
Sehradice 129, 763 23 Dolní Lhota, IČ 04423101, spočívající v posunu termínu 
předání díla do 31.12.2020. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

7. Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
Pravomocným rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov, č. j. 9 Nc 7401/2020-111, 9 P a Nc 54/2020, 
9 P a Nc 55/2020, P 542/2014, ze dne 09.09.2020, bylo město Kuřim jmenováno opatrovníkem pana 
Petra Kiesslinga, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, který byl citovaným 
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rozsudkem omezen ve svéprávnosti. Rozsudek nabyl právní moci dne 28.10.2020, právní moc byla 
vyznačena Okresním soudem Brno-venkov dne 11.11.2020. 
 
Vzhledem k tomu, že matka posuzovaného, pana Petra Kiesslinga, vyjádřila svůj nesouhlas se 
jmenováním do funkce opatrovníka a soudu nebyla známa žádná jiná osoba příbuzná či blízká nebo 
jiná vhodná osoba ochotná tuto funkci zastávat, jmenoval soud opatrovníkem veřejného opatrovníka 
město Kuřim, kde má opatrovanec bydliště. 
Vedoucí odboru sociálních věcí a prevence navrhuje, aby zastupováním města Kuřimi, tedy veřejným 
opatrovníkem, byla pověřena paní Olga Foitová, DiS., sociální pracovnice odboru sociálních věcí 
a prevence. 
 
Paní Olga Foitová, DiS. se zastupováním pana Petra Kiesslinga v rozsahu určeném rozhodnutím 
soudu souhlasí. 
 
Přílohy: A - rozsudek svéprávnost 
 
Přijaté usnesení: 449/2020 - RM p o v ě ř u j e Olgu Foitovou, DiS., sociální pracovnici Odboru 

sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim, zastupováním města Kuřimi 
při výkonu funkce opatrovníka pana Petra Kiesslinga, který byl omezen ve 
svéprávnosti. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

8. Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2020 ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. 
Hana Kočevová předložila Radě města Kuřimi ke schválení žádost o schválení změny odpisového 
plánu na rok 2020 (vizte příloha A). 
Důvodem žádosti o změnu odpisového plánu je nákup nového dlouhodobého hmotného majetku 
v celkové hodnotě 374.019,00 Kč. 
Změna odpisového plánu a výpočet navýšení odpisů v roce 2020, vizte příloha B a C. 
 
Přílohy: A - žádost o změnu odpisového plánu  

B - změna odpisového plánu od 01.02.2020, příloha č. 1 
C - změna odpisového plánu, výpočet, příloha č. 2 

 
Přijaté usnesení: 450/2020 - RM s c h v a l u j e změnu odpisového plánu Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na rok 2020 dle 
žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

9. Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. 
Hana Kočevová požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 
267.000,00 Kč za účelem financování oprav a havárie vodovodního potrubí, které proběhly nebo 
budou realizovány v budovách školy na ulici Tyršova 1255/56 a Komenského 511/40 (vizte přílohy A, 
B, C, D). 
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Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 30.09.2020 je 1.091.875,96 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání z FI 

B - příloha č. 1 - k žádosti o čerpání FI 
C - příloha č. 2 - k žádosti o čerpání FI 
D - příloha č. 3 - k žádosti o čerpání FI 

 
Přijaté usnesení: 451/2020 - RM s o u h l a s í s čerpáním prostředků z fondu investic Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888 dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

10. E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Úvoz, 
sm. NNk, Smetana, p. č. 255/2“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ADITIS GROUP, s. r. o., v zastoupení investora E.ON Distribuce, a. s., zaslala městu 
Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 
v souvislosti se stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Úvoz, sm. NNk, Smetana, 
p. č. 255/2“. 
Jedná se o připojení nového odběrného místa na ul. Úvoz. 
 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 113/1, 
248 a 256 vše v k. ú. Kuřim – vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům zřídit věcné 
břemeno. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 113/1, 248 a 256 vše v k. ú. Kuřim, na dobu 
neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. 
Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 452/2020 - RM s c h v a l u j e zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 01, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k částem pozemků parc. č. 113/1, 248 a 256 vše v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 
10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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11. PRO VÁS DEVELOPMENT, s. r. o. – žádost o odprodej pozemku v lokalitě 
Díly za sv. Janem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Zdeněk Kučerovský, jako jednatel společnosti PRO VÁS DEVELOPMENT, s. r. o., se sídlem 
Božetěchova 2826/36, Královo Pole, Brno, požádal město Kuřim o odprodej části pozemku 
parc. č. 4521/1 v k. ú. Kuřim o vým. cca 151 m

2
 (dále jen „Pozemek“) – vizte příloha A, B, C. V příloze 

A a B je Pozemek vyznačen jako díl A. 
 
Společnost PRO VÁS DEVELOPMENT, s. r. o., provádí výstavbu rodinných domů a navazující 
infrastruktury, která je realizována pod názvem „Výstavba RD Díly za sv. Janem 8. etapa“. V rámci 
probíhající výstavby vyvstala potřeba koupě Pozemku, který bude sloužit pro ukončení přípojek 
inženýrských sítí z uvažovaného rozšíření hlavního řadu splaškové kanalizace a vodovodu a dále pro 
budoucí napojení na hlavní řad dešťové kanalizace, a to pozemků navazujících na výstavbu v rámci 
aktuálně budované 8. etapy. 
 
Společnost PRO VÁS DEVELOPMENT, s. r. o., a město Kuřim se v rámci spolupráce dohodli na 
kupní ceně ve výši 350 Kč/m

2
. 

 
Odbor majetkoprávní a odbor investiční nemá k odprodeji předmětného Pozemku námitek. 
 
Ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je nutné nejprve zveřejnit záměr na prodej 
pozemku. Na dalším zasedání ZM bude řešen samotný prodej pozemku. 
OMP doporučuje prodej Pozemku s předkupním právem. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - žádost 

 
Diskuse: 
P. Ondrášek - měli bychom do zastupitelstva přidat dohodu s p. Kučerovským - vybudování okružní 
komunikace, předání prostoru na tříděný odpad, zaokruhování veřejného osvětlení, opravy komunikaci 
na ul. Dlouhé, vybudování centrálního parkoviště a finanční podíl ve výši 300 tisíc Kč. A na druhé 
straně prodej pozemků panu Kučerovskému. 
D. Sukalovský - ano, s tím souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 453/2020 - RM s c h v a l u j e záměr na prodej části pozemku parc. č. 4521/1 

o vým. cca 151 m
2
 v k. ú. Kuřim dle přílohy, společnosti PRO VÁS 

DEVELOPMENT, s. r. o, se sídlem Božetěchova 2826/36, Královo Pole, Brno, 
IČ 08259640 za cenu 350 Kč/m

2 
bez DPH. Nabyvatel uhradí veškeré náklady 

spojené s převodem pozemku. K převáděnému pozemku bude zřízeno předkupní 
právo ve prospěch města Kuřimi.  

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

12. Upgrade knihovního systému – přechod na systém Tritius – dotace VISK 3 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Ředitelka Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové organizace Bc. Kateřina Rovná žádá 
Radu města o souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do fondu investic a jejich čerpání na 
upgrade knihovního systému Clavius na systém Tritius s využitím dotace MK ČR VISK 3. Dále žádá 
o souhlas s využitím odlišného postupu při zadávání veřejné zakázky, zachování dodavatele systému 
Tritius Solution, a. s., Vodní 258/13 602 00, Brno, IČ 05700582, DIČ CZ05700582. 
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Přechod z knihovního systému Clavius/Clavius REKS na Tritius pro Městskou knihovnu Kuřim a pro 
celý obsluhovaný region Brno-venkov umožní splnění moderních požadavků na systém nové 
generace, zajištění kompatibility s nejnovějšími technologickými parametry a zároveň zachování 
kontinuity stávajících služeb. Systém Tritius také reflektuje zvyšující se uživatelské nároky na on-line 
knihovnické služby, díky kompletnímu webovému rozhraní usnadní mobilitu služeb knihovny a dovolí 
je využívat odkudkoliv a kdykoliv. Upgrade systému zkvalitní a zjednoduší činnosti v rámci 
poskytování výměnných souborů, spočívající především v přenosu záznamů a evidenci výpůjček. 
 
Na knihovní systém Tritius bude žádáno o dotaci MK ČR VISK 3: 
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR 
Dotační program: Veřejné informační služby knihoven – VISK 
Podprogram: VISK 3 – Informační centra knihoven 
Podporovaná aktivita: Obnova technického a programového vybavení 
Spoluúčast: dotace je poskytnuta ve výši cca 70 %, 30 % spoluúčast žadatele 
 
Celkové předpokládané náklady na projekt:  
370.000 Kč 
Poskytnutá dotace:  
258.000 Kč 
Spoluúčast: 
112.000 Kč (Fond investic SKCK) 
Délka trvání licence: 60 měsíců 
Termín realizace a plnění: realizace žádosti o dotaci 12/2020, plnění 2021-2026 
 
Předpokládaná kalkulace pro projekt VISK3 (částky včetně DPH): 

 Nárokováno Spoluúčast Spoluúčast v % 

Cena licence Tritius LX 226.000,- 98.000,- 30,25 % 

Převod dat a uživatelské školení 32.000,- 14.000,- 30,43 % 

Celkem 258.000,- 112.000,- 30,27 % 

 
Diskuse: 
P. Ondrášek - ptá se na důvod odlišného postupu. 
D. Sukalovský - důvod odlišného postupu je dle ředitelky Společenského a kulturního centra paní 
Rovné spokojenost a dobré zkušenosti se stávajícím knihovním systémem a zejména fakt, že jsme 
Jihomoravským krajem a krajskou knihovnou (MZK) pověřeni regionálními funkcemi, většina námi 
obsluhovaných knihoven je připojena do systému Clavius REKS, tedy upgrade na Tritius zajistí 
kompatibilitu a propojení databází. 
P. Ondrášek - žádá o informaci, jaká je výše stavu obou fondů. 
D. Sukalovský - navrhuje hlasovat o obou usneseních současně. 
 
Přijaté usnesení: 454/2020 - RM s o u h l a s í s převodem prostředků z rezervního fondu ve výši 

112.000 Kč do fondu investic a jejich čerpání pro upgrade knihovního systému 
Clavius na systém Tritius s využitím dotace MK ČR VISK 3.  

 
Přijaté usnesení: 455/2020 - RM s o u h l a s í s odlišným postupem v souladu s interní směrnicí 

S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, článku 9, odstavce 2, 
a schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem systému společností Tritius 
Solution, a. s., Vodní 258/13 602 00, Brno, IČ 05700582, DIČ CZ05700582. 

Hlasováno o obou usneseních současně 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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13. Různé 
 
J. Vlček - co s ul. Zahradní? Proběhly zkoušky a místa obrusu mají nejvyšší kvalifikační stupeň. 
Budou podmínky k podpisu, ukončíme přebírací řízení? 
D. Sukalovský - nedošlo k opravě čáry a nemohou tam zůstat fleky po broušení. 
J. Vlček - čára je provizorní a po zimní období se to udělá pořádně. 
D. Sukalovský - ať domalují to, co vybrousili. Předáme věc právníkům. Napravování chyb by mělo být 
co nejlepší a to se nestalo. Existují kapaliny, kterými se to přetírá a je to potom chráněno a přejímá to 
stejnou barvu, jako zbytek povrchu. 
J. Vlček - nemáme zatím slevu a záruku? 
D. Sukalovský - tu zatím nemáme. 
J. Vlček - podle stavebního dozoru nebrání nic tomu, abychom zakázku převzali. Nevyplývají ze 
smlouvy pro město nějaké sankce? 
D. Sukalovský - počkal by, budeme mít příští týden na danou věc právní rozbor. 
 
 
J. Vlček - vodojem - prošel smlouvu s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi (dále jen BVaK) 
a smlouva bude postoupena advokátní kanceláři. Potřebujeme vědět, jaký postup zvolit. Ve smlouvě 
by opravu (obnovu) mělo hradit BVaK. Rekonstrukce by mělo hradit město. V tomto případě se podle 
něj jedná o opravu. 
D. Sukalovský - příští týden jde na BVaK na jednání za panem Kožnárkem. 
J. Vlček - jedná se o opravu za 16 mil. Kč a BVaK tvrdí, že to má zaplatit město. 
D. Sukalovský - i toto je otázka na právníky. 
J. Vlček - BVaK prý netvoří zisk a nemají finance na takové velké akce. Sníží nám prý nájemné. Myslí 
si ale, že BVaK by to mělo zaplatit ze svého zisku. 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 14:50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 25.11.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18.11.2020 
 1A - usnesení 18.11.2020 
2 Ingrid Přikrylová, Kuřim – změna příjmení 
3 Společenství vlastníků domu Bezručova čtvrť 1122, 1123, 1124, Kuřim – rozhodnutí per 
 rollam 
 3A - rozhodování per rollam 
4 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Jungmannova, sm. 
 NNk, kab. tel. p. č. 1456“ 
 4A - situace 
 4B - situace 
 4C - návrh smlouvy 
5 Stavební úpravy s přístavbou RD Kuřim 
 5A - situace 
6 Měření rychlosti vozidel – Dodatek č. 1 k nákupu SW – posun termínu 
 6A - návrh Dodatku č. 1 na pořízení SW.DOC 
7 Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 
 7A - rozsudek svéprávnost 
8 Žádost o schválení změny odpisového plánu na rok 2020 ZŠ Tyršova 
 8A - žádost o změnu odpisového plánu 
 8B - změna odpisového plánu od 01.02.2020, příloha č. 1 
 8C - změna op, výpočet odpisů nového majetku, příloha č. 2 
9 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 
 9A - žádost o čerpání z FI 
 9B - příloha č. 1 - k žádosti o čerpání FI 
 9C - příloha č. 2 - k žádosti o čerpání FI 
 9D - příloha č. 3 - k žádosti o čerpání FI 
10 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Úvoz, sm. NNk, 
 Smetana, p. č. 255/2“ 
 10A - situace 
 10B - situace 
 10C - návrh smlouvy 
11 PRO VÁS DEVELOPMENT, s. r. o. – žádost o odprodej pozemku v lokalitě Díly za sv. 
 Janem 
 11A - situace 
 11B - situace 
 11C -  žádost 
12 Upgrade knihovního systému – přechod na systém Tritius – dotace VISK 3 


