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bod jednání číslo    1  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Plnění usnesení Rady m ěsta Ku řimi ke dni 19. 3. 2014  
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - plnění usnesení RM  
 
Materiál předkládá:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta 

 
Materiál zpracoval:  Petra Glosová 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  b e r e   n a   v ě d o m í   stav plnění usnesení ke dni 19. 3. 2014. 
 
Termín plnění: 26. 3. 2014 (KÚ) 
 
  

 
 

 
 
 





 
 

Vytvořeno  20.3.2014 15:36:07 1

 
 

bod jednání číslo    2  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Alena Bartáková - žádost o poskytnutí slevy z nájmu 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Alena Janoušková - Referentka odboru majetkoprávního 

Mgr. Petr Kavka - Vedoucí odboru 
 

 
 
Důvodová zpráva:  
 

Paní Alena Bartáková, trvale bytem Jelínkových 1600, Kuřim, IČ 01340361, je nájemce nebytového 
prostoru umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 v k. 
ú. Kuřim, kde provozuje obchod s dětským zbožím. 
Dne 26.02.2014 doručila paní Bartáková přípis nazvaný „žádost o poskytnutí slevy z nájmu“. Ve své 
žádosti uvádí, že se v pronajatém nebytovém prostoru v době od 27. 1. 2014 do 30. 1. 2014 netopilo a 
teplota tak nepřekročila 12°C. Ani v týdnu od 3. 2. 2014 do 7. 2. 2014 nepřekročila teplota v prostoru 
hranici 17°C. Tuto nepříjemnou situaci řešila přitápěním elektrickým topným tělesem. I přes přitápění 
se teplota v místnosti nedostala nad 20°C. 
Na konci žádosti pí Bartáková uvádí, že nežádá o slevu z nájmu, ale žádá o odečtení 160 kWh 
spotřebovaných za 10 pracovních dnů z vyúčtování energií, kdy přitápěla prostor elektrickým 
přímotopem (příkon přímotopu uvádí 2 kW za hodinu provozu). 
 
OMP požádal o vyjádření firmu Rego s.r.o, která v kulturním domě zajišťuje vytápění, a paní 
Štěpánovou jako zástupce správce této budovy. 
 
Zástupce firmy Rego s.r.o. uvedl, že ve dnech 27. 1. - 30. 1. 2014 probíhala plánovaná výměna 
technologie MaR ÚT a TUV objektu na základě objednávky zadavatele. Během prací docházelo k 
odstávce systému vytápění, což se samozřejmě projevilo na teplotách vnitřních prostor. Současně s 
výměnou MaR proběhlo i její naprogramování, nastavení dle požadovaných parametrů a přezkoušení. 
V tomto případě se tedy nejednalo o závadu na vytápění, odstávka proběhla za účelem úspory 
nákladů na energie a zkvalitnění služeb. Ohledně organizace prací se firma držela dohodnutých 
termínů, o vyrozumění nájemců nebylo ze strany zadavatele požádáno. 
 
Paní Štěpánová uvedla, že závada trvala dva dny - 27. 1. a 28. 1. 2014. Po opětovném najetí kotle 
nastal ještě krátký výpadek, který se podařilo odstranit již brzy. Dále uvedla, že z pracovníků KD nikdo 
přímotop v pronajatém nebytovém prostoru neviděl, není možné doložit, že byl zapnutý. Paní 
Štěpánová nedokáže odhadnout, na kolik stupňů je běžně prodejna vytápěna, a to vzhledem k tomu, 
že nájemce má většinou otevřené dveře a větrá prostor do haly. 
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OMP uznává důvodnost žádosti ve dnech 27. 1. 2014 - 30. 1. 2014, kdy docházelo z důvodu výměny 
technologie MaR k výpadkům vytápění. V těchto dnech tedy mohl nájemce skutečně spotřebovat 
navíc cca 64 kWh elektrické energie na vytopení nebytového prostoru. Výpadky vytápění se ale také v 
budoucnu projeví v konečném vyúčtování energií za rok 2014, neboť tím pádem nebyl odebírán plyn 
či jen malé množství. Podle slov údržbáře KD Kuřim, pana Maři, je tato místnost hůře vytopitelná, 
neboť okna nejsou v dobrém technickém stavu a špatně těsní. To mohlo mít za následek, že trvalo 
déle, než se teplota v této místnosti stabilizovala na nějakou obvyklou úroveň. To bude patrně i 
důvodem, proč se nájemce domáhá odečtů ze spotřebované energie i za dny, kdy vytápění KD 
fungovalo bez problémů.     
 
OMP tedy navrhuje, aby nájemci byl z vyú čtování za rok 2014 (tj. až v červnu roku 2015) ponížen 
odb ěr el. energie o 64 kWh a nikoliv o požadovaných 160 kWh.   Dle faktury E.ON Energie a.s. za 
měsíc leden 2014 činila cena za 1 kWh vč. DPH 4,85 Kč. Pokud bude vyhověno žádosti nájemce, 
uhradí město za odběr el. energie navíc 776,- Kč. Pokud se rada města přikloní k řešení 
navrhovanému OMP, uhradí město za odběr el. energie navíc 310,40 Kč. Předložený návrh usnesení 
je v intencích žádosti nájemce nikoliv dle návrhu OMP. Rada města musí uvážit, zda nájemci vyhoví v 
celém rozsahu nebo jen částečně.  
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s o u h l a s í   s odečtem 160 kWh z celkového odběru el. energie za rok 2014 nájemci 
nebytového prostoru (obchod s dětským zbožím) umístěného v I. nadzemním podlaží budovy č. p. 902 
na pozemku p. č. 1808 v k. ú. Kuřim paní Aleně Bartákové, trvale bytem Jelínkových 1600, Kuřim, IČ 
01340361, z důvodu výpadku centrálního vytápění. 
 
Termín plnění: 31. 7. 2015 (OMP) 
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bod jednání číslo    3  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Ku řim, družstvo 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Alena Janoušková - Referentka odboru majetkoprávního 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 2 v domě č. p. 1469 ul. Hojerova v Kuřimi. 
Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu s 
uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  b e r e   n a   v ě d o m í   uzavření „Dohody o převodu členských práv a povinností spojených s 
členstvím v bytovém družstvu“ mezi paní Miladou Vašourkovou, trvale bytem Hojerova 1469, Kuřim, 
PSČ 664 34 a manž. Ing. Petrem Vašourkem a PaedDr. Ivanou Vašourkovou, oba trvale bytem 
Hojerova 1469, Kuřim, PSČ 664 34 a schvaluje  budoucí pronájem bytové jednotky č. 1469/2 členům 
Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 
- manž. Ing. Petru Vašourkovi a PaedDr. Ivaně Vašourkové, oba trvale bytem Hojerova 1469, Kuřim, 
PSČ 664 34.  
 
Termín plnění: 30. 4. 2014 (OMP) 
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bod jednání číslo    4  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Gehringerová Klára - pacht pozemku/zahrádky 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Bc. Jitka Chaloupková - referentka odboru majetkoprávního 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

RM schválila pod č. usnesení 67/2014 ze dne 19. 2. 2014 záměr propachtovat část pozemku parc. č. 
1718 k. ú. Kuřim o výměře 221 m2 - zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 912 na ul. Jungmannova“ v 
Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za cenu pachtu ve výši 2,- Kč/m2/rok paní 
Kláře Gehringerové, bytem U Stadionu 954, 664 34 Kuřim. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve 
dnech 26. 2. - 14. 3. 2014 - bez připomínek. OMP doporučuje schválit uzavření pachtovní smlouvy. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   uzavření pachtovní smlouvy s Klárou Gehringerovou, trvale bytem U Stadionu 
954, 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht části pozemku parc. č. 1718 k. ú. Kuřim o výměře 221 
m2 - zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 912 na ul. Jungmannova“ v Kuřimi na dobu neurčitou se 
šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok.  
 
Termín plnění: 30. 4. 2014 (OMP) 
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bod jednání číslo    5  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Suchých Zden ěk a Martina - pacht pozemku/zahrádky 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Bc. Jitka Chaloupková - referentka odboru majetkoprávního 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Manželé Zdeněk Suchý a Martina Suchá, oba bytem Tišnovská 1170, 664 34 Kuřim, požádali o 
pronájem části pozemku parc. č. 2751 k. ú. Kuřim o výměře 290 m2, zahrádka u bytového domu č. p. 
890, 891, 1170, 1171 na ul. Tišnovská. Zahrádku převzali od původních nájemců, od kterých koupili 
byt. OMP doporučuje schválit záměr na pacht části pozemku parc. č. 2751 k. ú. Kuřim. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   záměr propachtovat část pozemku parc. č. 2751 k. ú. Kuřim o výměře 290 m2 - 
zahrádka v lokalitě „ul. Tišnovská“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za 
pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok manželům Zdeňku a Martině Suchým, oba trvale bytem Tišnovská 
1170, 664 34 Kuřim. 
 
Termín plnění: 30. 4. 2014 (OMP) 
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bod jednání číslo    6  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Peškovi Tomáš a Radka - pacht pozemku/zahrádky  
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Bc. Jitka Chaloupková - referentka odboru majetkoprávního 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Manželé Tomáš a Radka Peškovi, oba trvale bytem Tišnovská 1173, 664 34 Kuřim, žádají o pronájem 
části pozemku parc. č. 2752 k. ú. Kuřim o výměře 180 m2, volné zahrádky u bytového domu č.p. 892, 
893, 1172, 1173 na ul. Tišnovská. OMP doporučuje schválit záměr na pacht části pozemku parc. č. 
2752 k. ú. Kuřim. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   záměr propachtovat část pozemku parc. č. 2752 k. ú. Kuřim o výměře 180 m2 - 
zahrádka v lokalitě „ul. Tišnovská“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za 
pachtovné ve výši 2,- Kč/m2/rok manželům Radce a Tomáši Peškovým, oba trvale bytem Tišnovská 
1173, 664 34 Kuřim. 
 
Termín plnění: 30. 4. 2014 (OMP) 
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bod jednání číslo    7  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Richter Pavel - smlouva o ubytování 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Bc. Jitka Chaloupková - referentka odboru majetkoprávního 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Pavel Richter, trvale bytem Na Loučkách 1202, 664 34 Kuřim, uzavřel dne 20. 12. 2013 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 761/2013 ze dne 18. 12. 2013 smlouvu o ubytování č. 
2013/O/0148, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 3. 2014.  
Jmenovaný nemá nadále kde bydlet a žádá tedy RM o prodloužení smlouvy o ubytování.  
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 30. 6. 2014. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením smlouvy. 
 
Současně OMP radě města sděluje informaci, že dne 14. 3. 2014 bylo MěÚ Kuřim doručeno sdělení o 
rozhodnutí Rady města Náměšť nad Oslavou ze dne 16. 12. 2013, která projednala žádost města 
Kuřim o poskytnutí příspěvku na provoz objektu sociálního bydlení z rozpočtu na rok 2013 a rozhodla 
se finanční příspěvek neposkytnout z důvodu vyčerpání vyčleněné částky na poskytování dotací pro 
rok 2013.  
Žádost města Kuřim byla iniciována na schůzi rady města dne 13. 11. 2013 v souvislosti s 
dlouhodobým ubytováním pí Ivany Tomkové, trvale bytem Masarykovo nám. č. p. 104, 675 71 Náměšť 
nad Oslavou. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   prodloužení smlouvy o ubytování č. 2013/O/0148 s Pavlem Richterem, trvale 
bytem Na Loučkách 1202, 664 34 Kuřim, ve věci užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na 
ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 30. 6. 2014. 
 
Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP) 
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bod jednání číslo    8  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
E.ON Distribuce, a.s. – zrušení v ěcného b řemene pro stavbu „Ku řim, VN366, 
příp. VN k TS gromathic“ 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Vladimíra Fidrmucová - Referentka odboru majetkoprávního 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

V souvislosti se stavbou „Kuřim, VN366, příp. VN k TS gromathic“ uzavřelo město Kuřim se 
společností E.ON Distribuce, a.s. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu č. 185/2006. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení č. 458/2006 ze dne 11. 10. 2006: 
458/2006  
RM schvaluje zřízení úplatného věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle situačního nákresu na pozemcích parc.č. 2991/1, 
2991/3, 2990 a 2994/16 vše v katastrálním území Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1 (vlastník Město Kuřim). 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na 
zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,- Kč, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. nám sdělila, že firma gromathic s.r.o. odstoupila od smlouvy a 
stavba „Kuřim, VN366, příp. VN k TS gromathic“ se nebude realizovat. Na základě výše uvedeného 
OMP doporučuje usnesení č. 458/2006 zrušit. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  r u š í   usnesení č. 458/2006 ze dne 11. 10. 2006 ve věci zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, VN366, příp. VN k TS gromathic“ z důvodu nerealizace stavby. 
 
Termín plnění: 31. 3. 2014 (OMP) 
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Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
E.ON Distribuce, a.s. – zř ízení věcného b řemene pro stavbu „Ku řim, st. úpr. TS 
Bezručova“ 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 RM E.ON Př.C smlouva 
RM E.ON př.A 
RM E.ON př.B  

 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Vladimíra Fidrmucová - Referentka odboru majetkoprávního 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Obchodní společnost EEIKA Brno, 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, st. úpr. TS Bezručova“. 
Jedná se o demontování stávající sloupcové trafostanice a její nahrazení novou kioskovou trafostanicí 
včetně úprav sítě VN a NN. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 2208/1, 2219/18, 
2220, 2222/1, 2136 a 2139 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu 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. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní společnosti E.ON Distribuce, 
a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 2208/1, 2219/18, 2220, 
2222/1, 2136 a 2139 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
 
Termín plnění: 31. 12. 2016 (OMP) 
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Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Telefónica Czech Republic, a.s. – zř ízení služebnosti inženýrské sít ě pro stavbu 
„ RVDSL3M_B_E02_BO_KURM595_OK“ na ul. Brn ěnská 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 RM Telef. př.A 
RM Telef. př.B 
RM Telef. Př.C smlouva  

 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Vladimíra Fidrmucová - Referentka odboru majetkoprávního 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Obchodní společnost INTAR a.s. v zastoupení investora Telefónica Czech Republic, a.s., zaslala 
Městu Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (dále jen „služebnost“) v souvislosti se stavbou 
„RVDSL3M_B_E02_BO_KURM595_OK. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 1077/3 a parc. č. 
2636/1 v k. ú. Kuřim. 
Jedná se o umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a umístění tří 
rozvaděčů “ - vizte příloha A, B. 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 10.000 
Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti. Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP v příloze C. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   zřízení služebnosti inženýrské sítě ve věci uložení podzemního komunikačního 
vedení veřejné komunikační sítě včetně tří rozvaděčů ve prospěch společnosti Telefónica Czech 
Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, jako 
oprávněné ze služebnosti v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 1077/3 a parc. č. 2636/1 v k. ú. 
a, obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH 
na dobu neurčitou, náklady na její zřízení ponese oprávněný ze služebnosti. Do doby uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. 
 
Termín plnění: 31. 12. 2016 (OMP) 
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bod jednání číslo    11  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace – nájemní smlou va 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 RM SŽDC Př.A 
RM SŽDC Př.B 
RM SŽDC Př.C smlouva  

 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Vladimíra Fidrmucová - Referentka odboru majetkoprávního 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. v zastoupení investora Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, (dále jen „SŽDC“) zaslala městu Kuřim k podpisu 
budoucí nájemní smlouvu v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno - Královo Pole - 
Kuřim“. 
Cílem stavby je rekonstrukce koleje č. 2 dvoukolejné trati Brno - Židenice - Havlíčkův Brod, konkrétně 
úsek Brno - Královo Pole - Kuřim.  
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 3501 o výměře 1 228 
m2 v k. ú. Kuřim. 
Předmětem nájemní smlouvy bude nájem pozemku parc. č. 3501 v k.ú. Kuřim (dále jen „pozemek“). 
Na pozemku dojde v rámci stavebního objektu SO 04-16-01 k pročištění stávajícího drážního příkopu - 
viz příloha A, B. 
RM dne 5.3.2014 usnesením č. 90/2014 schválila záměr: 
90/2014 
RM schvaluje záměr na pronájem pozemku parc. č. 3501 v k. ú. Kuřim, Správě železniční dopravní 
cesty, státní organizaci se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, za nájemné 
ve výši 20,- Kč/m2/rok po dobu realizace stavby „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno - Královo Pole - 
Kuřim“. 
 
Záměr je v souladu se zákonem o obcích od 7. 3 do 22. 3. zveřejněn. Do zpracování důvodové zprávy 
nebyla podána žádná připomínka. Pokud by do schůze rady města byla doručena nějaká nabídka 
nebo připomínka, navrhne OMP stažení materiálu. 
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Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   pronájem pozemku parc. č. 3501 v k. ú. Kuřim, Správě železniční dopravní 
cesty, státní organizaci se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, za nájemné 
ve výši 20,- Kč/m2/rok po dobu realizace stavby „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno - Královo Pole - 
Kuřim“. Do doby uzavření nájemní smlouvy bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí nájemní. 
 
Termín plnění: 31. 12. 2015 (OMP) 
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bod jednání číslo    12  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Smlouva o p řevodu práv a povinností z územního rozhodnutí 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - smlouva o převodu práv územního rozhodnutí 
B - celková studie, mapa  

 
Materiál předkládá:  Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jindřiška Honců 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Jedná se o převod práv a povinností z územního rozhodnutí na stavbu "Přestavba kotelny na 
víceúčelový sál Kuřim, ul. Popkova č.p. 1012", a to konkrétně dílčí  části tj. povolení přeložky vedení 
NN jež je součástí distribuční soustavy v majetku E.ON Distribuce a.s. 
Stávající vedení se nachází pod plánovanou přístavbou víceúčelového sálu a stavbu je možné zahájit 
až po provedení přeložky. OI doporučuje Radě města schválení příslušné smlouvy, která umožní 
společnost EON zahájit stavbu přeložky na kterou je pak termínově vázáno zahájení prací na 
přístavbě. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   uzavření smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí č. j. 
MK/16175/13/OSVO ze dne 12. 2. 2014 vydaného pro stavbu "Přestavba kotelny na víceúčelový sál 
Kuřim, ul. Popkova č. p. 1012", ze které se stává právním nástupcem stavebníka "přeložky vedení 
NN" společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 
28085400. 
 
Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI) 
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bod jednání číslo    13  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Zahájení zadávacího řízení  Přestavba kotelny na ulici Popkova na víceú čelový 
sál 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - návrh SOD 2. část 
C - výzva 
A - návrh SOD 1. část  

 
Materiál předkládá:  Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jindřiška Honců 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Zahájení zadávacího řízení na výb ěr dodavatele ve řejné zakázky m ěsta Ku řimi 
Název (předmět) zakázky:  „Přestavba kotelny na víceúčelový sál ul. Popkova, Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2014-003 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města :                   RO č. 1 ZM1/14 z 21.1.2014  (6 000 tis. Kč) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci. Rozsah stavby je dle projektové dokumentace 
dokumentací pro provádění stavby, vypracovanou Ing. arch. Michalem Palaščákem, Přízova 3, 602 00 
Brno, z 03/2014. Jedná se především o bourací práce, sanace původních konstrukcí, zhotovení nové 
podlahy, zhotovení nové přístavby se zázemím sálu, provedení souvisejících profesí - ústředního 
vytápění, zdravotechniky, vzduchotechniky, elektroinstalací, přeložky veřejného osvětlení, přeložky 
vnějšího schodiště městské knihovny, zhotovení nové přípojky plynu. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor Investiční, odpovědná osoba p. Honců. OI doporučuje 
radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené zakázky malého 
rozsahu na stavební práce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o zakázkách 
města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise.  
 

Návrh členů hodnotící komise:     Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Ing. Drago Sukalovský   1.  Jiří Filip Koláček, MBA 
2. Ing. Oldřich Štarha   2.  Zdeněk Kříž 
3. Ing. Petr Němec                         3.  Ing. Miluše Macková 
4. Ing. Pavel Šudák   4.  Ing. arch. Michal Palaščák 
5. Ing, Jindřiška Honců   5.  Stanislav Bartoš 
 
 
 
 

 



 
 

Vytvořeno  20.3.2014 15:39:57 2

 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého rozsahu na stavební 
práce „Přestavba kotelny na víceúčelový sál ul. Popkova, Kuřim“, dále schvaluje  znění výzvy k 
podání nabídky a jmenuje  členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 
 
Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI) 
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bod jednání číslo    14  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Zahájení zadávacího řízení  Sportovn ě rekrea ční plocha Díly za Sv. Jánem 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - výzva 
B - návrh SOD  

 
Materiál předkládá:  Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jindřiška Honců 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Zahájení zadávacího řízení na výb ěr dodavatele ve řejné zakázky m ěsta Ku řimi 
Název (předmět) zakázky:  „Sportovně rekreační plocha, Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2014-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
Zajištěno v rozpočtu města : RO č. 1 ZM1/14 z 21.1.2014  (4 063 tis. Kč) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci. Rozsah stavby je dle projektové dokumentace 
dokumentací pro provádění stavby, vypracovanou atelierem 7points, s.r.o., Tišnovská 305, Kuřim 664 
34, Ing. arch. Petrem Němcem, z 012/2013. Dílo je členěno na tyto charakteristické objekty: 
- víceúčelové sportovní hřiště s oplocením a umělým povrchem 
- chodníky /spojující ul. Metelkovu a Dušínovu, chodník k altánu a k hřišti/  
- altán 
- pump track dráha /bude zahrnovat pouze přípravu pro modelaci zeminy/ 
- fitness posilovací prvky vč. dopadových zón 
- dětské herní prvky vč. dopadových zón 
- venkovní mobiliář 
- sadové úpravy 
- přípojka vody 
- vsakovací objekt 
- přípojka NN 
- veřejné osvětlení 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor Investiční, odpovědná osoba p.Honců. OI doporučuje radě 
města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené zakázky malého 
rozsahu na stavební práce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o zakázkách 
města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise.  
 

Návrh členů hodnotící komise:     Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Ing. Drago Sukalovský   1.  Jiří Filip Koláček, MBA 
2. Ing. Oldřich Štarha   2.  Zdeněk Kříž  
3. Ing. arch. Petr Němec   3.  Ing. Viliam Šoltýs 
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4. Jan Dudr    4.  Ing. Pavel Šudák 
5. Ing. Jindřiška Honců   5.  Stanislav Bartoš    

 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého rozsahu na stavební 
práce „Sportovně rekreační  plocha, Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ dále schvaluje  znění výzvy k podání 
nabídky a jmenuje  členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 
 
Termín plnění: 30. 12. 2014 (OI) 
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bod jednání číslo    15  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Výběr dodavatele ve řejné zakázky - Plošina pro centrum denních služeb 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 B - návrh kupní smlouvy 
A - Zpráva o výběru technologie  

 
Materiál předkládá:  Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jindřiška Honců 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Výběr dodavatele ve řejné zakázky m ěsta Ku řim  
Název (předmět) zakázky:                    „Centrum denních služeb - dodávka zvedací plošiny“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:             A-OI-002 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
Zajištěno v rozpočtu města :  RO č. 1 ZM1/14 z 21.1.2014  (400  tis. Kč) 
 
OI prověřil možnosti umístění a technického řešení pro zvedací plošinu Centra denních služeb, 
Jungmannova 950. Plošina bude umístěna vedle zásobovací rampy a bude sloužit k přepravě 
termoportů na zásobovací rampu.  
Výše uvedená zakázka je rozdělena na dvě části: 
A/ Veřejná zakázka na dodávku plošiny. 
OI prověřil možnosti dodávaných plošin na trhu a zkonzultoval technické řešení s uživatelem - Mgr. 
Bártovou. Na plošinu byly emailem poptány čtyři firmy: 
Belet a.s…………….nabídková cena ve výši  128 300,- Kč bez DPH  (nevyhovující rozměry) 
              ……………nabídková cena ve výši  134 550,- Kč bez DPH 
MANUS Prostějov….nabídková cena ve  výši 199 000,- Kč bez DPH 
Delta B+B…………. nabídková cena ve výši   207 500,- Kč bez DPH 
Nopo plošiny……... na poptávku nereagovali 
Každá plošina má jiné podmínky pro stavební připravenost, OI jako nejvhodnější doporučuje vybrat 
plošinu od firmy Belet, která nemusí zajíždět do prohlubně, ve které by vznikal problém s odvodem 
dešťové vody. OI na základě výše uvedeného doporučuje RM uzavření smlouvy o koupi movité věci s  
firmou Belet která nabídla nejvýhodnější nabídku ve výši 134.550 Kč bez DPH. Z hlediska stavební 
připravenosti je výběr této plošiny nejjednodušším řešením.  
B/ Veřejná zakázka na stavební práce - prodloužení přístřešku nad plošinu. 
Pro vybraný typ plošiny je potřeba zajistit stavební připravenost a dále provést prodloužení stávajícího 
přístřešku nad plošinu. Proto OI nechal zpracovat jednoduchý projekt, který bude zároveň sloužit pro 
vyřízení územního souhlasu. Předpokládaná hodnota této zakázky je 219 tis. Kč bez DPH, zakázka 
bude provedena zadána v režimu do 250 tis. Kč bez DPH dle vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 
1/2009/RM, o zakázkách města. 
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Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   uzavření smlouvy o koupi movité věci na dodávku a montáž nůžkové zdvižné plošiny pro 
objekt Centra denních služeb, Jungmannova 950, Kuřim, se společností Belet, a.s., Dělnická 4, 431 91 Vejprty - 
Nové Zvolání, IČ 47780321, za sjednanou cenu 130.550 Kč bez DPH, tj. 158.805,50 Kč vč DPH. 

 

Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI) 
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bod jednání číslo    16  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Zrušení usnesení č. 614/2013 z 25. 9. 2014 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jindřiška Honců 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

OI žádá Radu města o zrušení usnesení č. 614/2013 z dne 25. 9. 2013, ve věci přepracování 
optimalizační studie "Městská sportovní hala Kuřim" v souladu se závěry sportovního výboru ze dne 
14. 8. 2013. Orientace a umístění sportovní haly bylo následně řešeno v územní studii sportovního 
areálu, jejíž řešení bylo schváleno na jednání zastupitelstva města dne 21. 1. 2014. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s o u h l a s í   se zrušením usnesení č. 614/2013 z dne 25. 9. 2013, ve věci přepracování 
optimalizační studie "Městská sportovní hala Kuřim" v souladu se závěry sportovního výboru ze dne 
14. 8. 2013.  
 
Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI) 
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bod jednání číslo    17  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Městská sportovní hala - pokyn s požadavky DUR 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jindřiška Honců 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Pro zahájení prací na projektové dokumentaci pro územní řízení "Městské sportovní haly Kuřim" je 
potřeba dle dodatku č. 1 k SOD č. 2013/D/0040  zaslat zhotoviteli pokyn s požadavky na dokumentaci 
po územní řízení. OI doporučuje RM schválení pokynu, který vychází ze schválených dostupných 
podkladů v následující znění: 
- umístění haly a řešení dopravního napojení vč. parkovacích ploch řešit v souladu s územní studií 
sportovního areálu z 02/2014 zpracovanou Ing. arch. Kynčlem, podklady předány dne 24. 1. 2014 
- řešit optimální vedení tras inženýrských sítí ohledem na kapacity a možnosti navazující technické 
infrastruktury  
- požadujeme řešit "šev" tj. prověřit parametry spojovací chodby pro budoucí rozvoj  
- šikmou stěnu ošetřit v interiéru tak, aby nenarušila prostorové vnímání při sportovních aktivitách  
- navrhovat průběžně zlepšení dispozice, které povedou ke zlepšení pohody uživatelů, průběžně 
konzultovat např. požadavky na zvětšení klubové místnosti, stropní osvětleníí ano/ne, velikost vrat, 
atd. 
- respektovat limit investičních nákladů stanovených smlouvou č. 2013/D/0040 
- výšku stropu haly řešit 8 m 
 
Výše uvedené pokyny pochází z těchto dostupných podkladů: 
- územní studie sportovního areálu, řešení schváleno ZM dne 21. 1. 2014 
- zápis z jednání PS Sportovního výboru ZM ze dne 29. 7. 2013  
- optimalizační studie 7/2013 
- materiál sportovního výboru ZM ze dne 26. 3. 2012, projednaný ZM dne 5. 4. 2012 
OI závěrem uvádí, že výšku stropu je možné řešit v územním řízení i vyšší než 8 m a ve fázi 
stavebním povolení lze výšku snížit. V opačném případě bychom museli žádat o změnu územního 
řízení. 
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Návrh na usnesení: 
 

RM  s o u h l a s í   s návrhem pokynu s požadavky k dalšímu zpracování dokumentace pro územní 
řízení "Městské sportovní haly" ve znění dle zápisu. 
 
Termín plnění: 30. 3. 2014 (OI) 
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bod jednání číslo    18  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Dodatek č. 16 k mandátní smlouv ě pro "Výkon inženýrské činnosti na 
svěřených stavbách"  
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - Dodatek č. 16  
 
Materiál předkládá:  Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Pavla Kubová 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Předkládáme Radě města ke schválení Dodatek č. 16 k mandátní smlouvě pro „Výkon inženýrské 
činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku 
města Kuřim“, uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., dne 24. 4. 
2002. 
Předmětem mandátní smlouvy je zajištění všech nezbytných prací a výkonů inženýrské činnosti 
související s přípravou, realizací a dokončením staveb při rekonstrukcích a investicích do 
vodohospodářské infrastruktury v majetku mandanta.  
 
21. 2. 2007 byl usnesením RM č. 183/2007 schválen dodatek č. 7, kterým mandant uděluje mandatáři 
plnou moc k: 

· výkonu zadavatelských činností o veřejných zakázkách 
· uzavírání a podepisování smluv o dílo mezi městem Kuřim a zhotoviteli, včetně dodatků 
· zastupování mandanta při veřejnoprávním řízení ve výstavbě. 

 
Tento dodatek musí být aktualizován dodatkem č. 16. Změny jsou vyvolány novelou zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 1. 1. 2014 a 
současně skutečností, že od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník (zákon č. 89/2013 
Sb., občanský zákoník). Uzavřením dodatku č. 16 zplnomocňuje mandant mandatáře k: 

· výkonu zadavatelských činností o veřejných zakázkách 
· uzavírání a podepisování smluv o dílo mezi městem Kuřim a zhotoviteli, včetně dodatků 
· zastupování mandanta při veřejnoprávním řízení ve výstavbě 
· zastupování mandanta při výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   dodatek č. 16 k mandátní smlouvě pro „Výkon inženýrské činnosti na svěřených 
stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřimi“ uzavřené 
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dne 24. 4. 2002 mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., se sídlem 
Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275. Předmětem dodatku je zplnomocnění mandatáře k 
výkonu zadavatelských činností o veřejných zakázkách, uzavírání a podepisování smluv o dílo mezi 
městem Kuřim a zhotoviteli (včetně dodatků), zastupování mandanta při veřejnoprávním řízení ve 
výstavbě a zastupování mandanta při výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. 
 
Termín plnění: 30. 4. 2014 (OI) 
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bod jednání číslo    19  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Cenový návrh na provedení dodate čných prací dle podmínek SÚS JMK na 
připravované stavb ě „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Tyršova a  
Tišnovská“  
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - cenová nabídka 
B - stanovisko SÚS  

 
Materiál předkládá:  Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Pavla Kubová 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Předkládáme Radě města ke schválení cenový návrh zpracovaný společností Odehnal Petr - 
projektová a inženýrská činnost, se sídlem Zahradní 676, 679 06 Jedovnice, za provedení 
dodatečných prací na výše uvedené stavbě dle podmínek SÚS, na ul. Tyršova v úseku od ul. Kout po 
příjezd na parkoviště k supermarketu Albert, o celkové délce cca 200 m. 
 
 
Předmětem nabídky je  

· Ad1 dopln ění projektové dokumentace o nový „SO Rekonstrukce silnice II/385“  
spočívající v kompletní rekonstrukci silnice  

· Ad2 dopln ění projektové dokumentace o nový „SO Rekonstrukce vodovodních 
přípojek“ napojených na rekonstruovaný vodovod 

· Ad3 úprava části p ředané projektové dokumentace 
· Ad4 aktualizace soupisu prací 

 
 
Ve středu 12. 3. 2014 přislíbil Ing. Martínek, zástupce společnosti BVK, a.s., finanční spoluúčast na 
doplnění projektové dokumentace, spočívající v kompletní rekonstrukci silnice, ve výši 19.500,- Kč bez 
DPH, což činí 1/2 z ceny Ad1...39 000 Kč bez DPH. 
 
 
Celková částka zaplacená městem Kuřim činí 62.700 Kč bez DPH (tato částka je ponížena o cenu 
zaplacenou BVK), vyčleněna z ORG 1 228 000 000 „Rekonstrukce ulice Tišnovská, Tyršova“. 
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Návrh na usnesení: 
 

RM  s o u h l a s í   s objednávkou dodatečných prací na akci „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v 
ul. Tyršova a Tišnovská“ dle podmínek SÚS, od společnosti Odehnal Petr - projektová a inženýrská 
činnost, se sídlem Zahradní 676, 679 06 Jedovnice, IČ 73796433, ve výši 62.700 Kč bez DPH, z ORG 
1 228 000 000 „Rekonstrukce ulice Tišnovská, Tyršova“. 
 
Termín plnění: 31. 4. 2014 (OI) 
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bod jednání číslo    20  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Studie systému za řízení a stavebních objekt ů pro vypoušt ění odpadních vod z 
bazénů Wellness a využití vodního zdroje HV2SA 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Pavla Kubová 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Předkládáme Radě města ke schválení vypracování studie systému zařízení a stavebních objektů pro 
vypoušt ění odpadních vod  z bazénů Wellness do nově vybudované retenční nádrže a přivedení 
vody z vrtu HV2SA  nacházejícího se ve sportovním areálu fotbalového hřiště, jejího přefiltrování a 
využití teploty odpadních vod z bazénů tzv. rekuperací. 
 
Kvůli zvýšené hladině Fe a Mn bude vybudováno přímo v blízkosti vrtu předčisticí zařízení pro přívod 
vod nejen pro zásobování centra Wellness, ale i pro v budoucnu plánovanou sportovní halu. 
 
Odpadní vody z bazénů obsahují nadměrné množství chlóru a fosforu. Zařízení předčistí tyto vody v 
areálu Wellness a přečerpá je do nápojného místa. Tyto odpadní vody se vypustí do retenční nádrže 
přes gravitační dešťovou stoku a následně do vodoteče Kuřimka.  
 
Částka na zpracování výše uvedené studie ve výši 10.000 Kč bude vyčleněna z ORG 1 048 000 000 
„Wellness - opravy, technická zhodnocení“. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s o u h l a s í   s vyčleněním částky 10.000 Kč z ORG 1 048 000 000 „Wellness - opravy, 
technická zhodnocení“ na zpracování studie systému zařízení a stavebních objektů pro vypouštění 
odpadních vod z bazénů Wellness a přivedení vody z vrtu HV2SA a využití teploty odpadních vod z 
bazénů tzv. rekuperací.  
 
Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI) 
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bod jednání číslo    21  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Smlouva o poskytování služeb - da ňové p řiznání 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - smlouva daňové přiznání  
 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Jako každým rokem je Město Kuřim povinno podat daňové přiznání k dani z příjmů. Toto daňové 
přiznání zpracovává daňový poradce města Ing. Jiří Jakubec. V příloze je návrh smlouvy. Přiznání je 
nutno podat do konce června příslušného roku. Cena za vypracování daňového přiznání je stejná jako 
v předchozích letech a činí 19.000 Kč + 21% DPH.  
Po dodání návrhu smlouvy v elektronické podobě budou opraveny některé formální chyby a doplněna 
schvalovací doložka - vizte poznámky rukou. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   uzavření smlouvy o poskytování služeb a dodatku č. 1 k této smlouvě s Ing. 
Jiřím Jakubcem, daňovým poradcem, Čebín 417, 664 23 Čebín, IČ 66581770, na zpracování 
daňového přiznání za rok 2013 za cenu 22.990 Kč.  
 
Termín plnění: 31. 3. 2014 (OF) 
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bod jednání číslo    22  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Dovybavení sportovních za řízení města 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  PaedDr. David Holman - Radní 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

V loňském roce bylo schváleno usnesení o pořízení níže uvedeného vybavení do sportovního areálu. 
Jelikož se vybavení nestihlo pořídit do konce roku, je navrhováno přijmout stejné usnesení v roce 
2014 a vybavení pořídit. 
 
Původní důvodová zpráva: 
 
V rámci diskuse nad žádostmi o příspěvek města se u některých sportovních organizací ukázalo, že 
by bylo zbytečné některá zařízení a pomůcky pořizovat jednotlivým občanským sdružením do jejich 
vlastnictví, ale že by bylo vhodnější pořídit je do majetku města a správy sportovního areálu, případně 
Wellness Kuřim. A tak zajistit, že toto sportovní vybavení bude efektivněji využíváno a zároveň i 
sdíleno více organizacemi.  
Navrhuji tedy pořídit toto vybavení do sportovního areálu, a to z rozpočtové položky „Drobné 
investice“. 
 
Jedná se o následující vybavení: 
 
Do areálu Wellness Kuřim: 

1) plastové regály pro uložení vybavení nájemců bazénu - 3 ks (využití: plavecký klub Kuřim, 
příp. další nájemci) 
Celkem: 2.700 K č vč. DPH 
 

Do Sportovního areálu Kuřim (stadion): 
2) elektronická (ledková) tabule pro střídání hráčů a počítání kol - 1 ks (využití: fotbal, atletika) … 

9.000 Kč vč. DPH 
ukázka: 

<http://www.legea-eshop.cz/tabule-pro-stridani-hracu-elektronicka-stridaci-tabule~zstridaci-
elektron.html> 
 

3) bezpečné kloubové rohové praporky - 4 ks (využití: fotbal, malá kopaná) … 4 x 300,- = 1.200 
Kč vč. DPH 
ukázka: 
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<http://www.legea-eshop.cz/rohovy-praporek-na-fotbalove-hriste~zpraporek-kloub.html> 
 

4) bezpečné flexibilní tréninkové stěny  - 1 sada (využití fotbal, házená) … 13.300 Kč vč. DPH 
ukázka: 

<http://www.netfotbal.cz/zed-pro-soft-5-hracu/d-73806/> 
 
Celkem: 26.200 K č vč. DPH 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   uvolnění částky 26.200 Kč z „drobných investic“ na pořízení sportovního a 
technického materiálu pro sportovní areál v Kuřimi - dle zápisu. 
 
Termín plnění: 30. 4. 2014 (OF) 
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bod jednání číslo    23  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Zabezpečení bočního vchodu do budovy v návaznosti na číslo usnesení 292/12 
schválené RM č.16 dne 30.5.2012 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Mgr. Alena Zimmermannová - Tajemnice 

 
Materiál zpracoval:  Marek Svoboda 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Realizovaný zabezpečovací systém schválený usnesením č. 294/12 umožnil nahradit nevhodné 
uzamykání budovy prostřednictvím evidovaných poskytnutých klíčů zaměstnancům, metodou 
elektronického zámku, který zaměstnanci ovládají prostřednictvím el. čipů v rámci technologického 
centra a informačního systému docházky ANeT Time. Příchody a odchody z budovy Měú je nyní 
možné sledovat prostřednictvím zapojení samozamykacího systému ASSA ABLOY, který řeší 
problematiku Hlavního vstupu do budovy. Vzhledem k tomu, že budova MěÚ má vchody do budovy 
dva, bylo by vhodné zabezpečit oba a neřešit pouze hlavní vstup do budovy. Pro komplexní zajištění 
budovy MěÚ navrhujeme proto zabezpečit také boční vstup do budovy s napojením na Elektronický 
zabezpečovací systém (EZS). Plánované rozšíření zabezpečení budovy se zahrnutím bočního vchodu 
do budovy by realizovala firma Comimpex (realizátor zabezpečení hlavního vchodu do budovy) tak, 
aby byly zajištěny všechny návaznosti na celkové zabezpečení vchodů do budovy s napojením na 
EZS. Tato varianta je z hlediska realizovaných prvků připravována v minimalistické podobě v 
souvislosti s připravovaným projektem na zabezpečení celé budovy a s možností dalšího rozšíření 
podle realizace tohoto projektu tak, aby mohla být jeho nedílnou součástí a ne pouze odděleným 
zabezpečovacím prvkem bez dalších návazností. Celková cena realizace druhé etapy zabezpečení 
vstupů do budovy MěÚ činí 143.699,- Kč, včetně ceny za zhotovení a montáž hliníkových dveří. Cena 
dále zahrnuje doplnění přístupového systému ANeT, elektronické ovládání dveří, kabelové trasy a 
doplnění systému EZS. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s o u h l a s í   s realizací zabezpečení bočního vchodu do budovy mezi Městem Kuřimí a 
společností COMIMPEX spol. s r.o., se sídlem Haškova 17, 638 00 Brno, IČ 46972439, která rozšíří 
stávající zabezpečení vstupů do budovy MěÚ na EZS prostřednictvím výměny bočních vchodových 
dveří. 
 
Termín plnění: 5. 5. 2014 (KÚ) 
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bod jednání číslo    24  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Peněžitý dar p ěstounským rodinám 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Petra Glosová 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Rada města Kuřimi přispívala již i v minulých letech zejména před letními školními prázdninami 
rodinám, které převzaly do pěstounské péče děti peněžitým darem. 
Jednou z tradičních charakteristik pěstounských rodin je přijetí nevlastního dítěte, kterému věnují 
pěstouni stejné množství pozornosti, lásky a péče, jako by bylo jejich vlastní. Jejich hlavní motivací tak 
není uspokojování rodičovských potřeb, ale potřeb dětí, které by jinak vyrůstaly v ústavu. Pěstouni 
jsou lidé, kterým navíc nechybí zdravá dávka odvahy i nadání vstoupit do neznámých vod náhradní 
rodinné péče, která je mnohdy mnohem komplikovanější, než výchova vlastních potomků. Jde o 
poslání, které má zejména v dnešní době velký význam. 
K ukončení školního roku 2013/2014 proto doporučuji přispět každé rodině v Kuřimi, která převzala do 
pěstounské péče děti částkou 3.000 Kč. 
Současný p říspěvek by se týkal 7 rodin, tzn. v p řípadě schválení částky 3.000 K č/ rodinu by 
byla celková částka p říspěvku 21.000 K č. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč pro rodiny, které převzaly do 
pěstounské péče děti. 
 
Termín plnění: 30. 6. 2014 (OSVP) 
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bod jednání číslo    25  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Žádost o p říspěvek DOTYK, o.p.s 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - žádost o příspěvek  
 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  DiS. Renáta Malásková 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Obecně prospěšná společnost DOTYK II., o.p.s., IČ 29277817, se sídlem Vysoké Popovice 253, 664 
84 Vysoké Popovice se obrátila na město Kuřim se žádostí o podporu činnosti při poskytování sociální 
služby rané péče dětem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám a sociální rehabilitace 
duševně nemocným schizofrenií. 
Jde o registrovanou terénní sociální službu pro Jihomoravský kraj. V současné době poskytuje tato 
společnost sociální službu ranou péči třem občanům Kuřimi. 
Cílem činnosti o.p.s. je snížit negativní vliv postižení na rozvoj dítěte a jeho rodinu, zvýšit vývojovou 
úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy prostřednictvím komplexu programů a 
služeb. Jde o pomoc rodičům být kompetentními, nezávislými a zodpovědnými při výchově a stimulaci 
jejich dětí v raném věku. Služby rané péče jsou klientům poskytovány od zjištění rizika do doby, kdy 
pominou důvody pro poskytování této péče, maximálně však do věku 7 let. 
 
Finanční příspěvek na pokrytí části nákladů spojených s péčí o občana města se zdravotním 
postižením nelze plně pokrýt z dávek nepojistných systémů ochrany obyvatelstva vyplácených úřady 
práce. 
 
Příspěvek z finančních prostředků města Kuřimi by byl poskytnut z rozpočtové položky RM 
9002000000, formou příspěvku. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   poskytnutí finančního příspěvku ve výši ……….. Kč poskytovateli sociální služby 
DOTYK II, o.p.s., IČ 29277817, se sídlem Vysoké Popovice 253, 664 84 Vysoké Popovice. 
 
Termín plnění: 31. 5. 2014 (OSVP) 
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bod jednání číslo    26  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Audity ZŠ Tyršova - zpráva 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - smlouva o provedení auditu, přehled plateb, zprávy auditora  
 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Aleš Varmužka - Vedoucí odboru 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Na základě požadavku vedení města byl od ředitele ZŠ Tyršova vyžádán přehled auditorských zpráv a 
uhrazených cen za tyto audity. Ředitel tyto materiály dodal a vyplývá z nich následující: 
 
- byla předložena smlouva o provedení auditu se zhotovitelem AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o., z roku 
1999, dodatkovaná v roce 2007 za cenu 10.000 Kč bez DPH 
 
- dle předložené soupisky úhrad za služby bylo od roku 1999 - 2009 hrazeno 10.000 Kč bez DPH 
ročně, v roce 2010 bylo hrazeno 15.000 Kč bez DPH, v letech 2011-2012 opět 10 000 Kč bez DPH a v 
letech 2013 a 2014 15.000 Kč bez DPH, z dodatku navýšení původní ceny nevyplývá 
 
- dále byly předloženy auditorské zprávy od roku 2001 do roku 2013 
 
Zprávy za léta 2001 - 2004 jsou s výrokem bez výhrad. 
  
Zpráva za rok 2005 s výrokem bez výhrad upozorňuje na opomenutí proúčtování oprávek ve výši 
7.755,57 tis. Kč za budovu, napraveno v lednu 2006. 
 
Zprávy za léta 2006 - 2011 jsou s výrokem bez výhrad. 
 
Zpráva za rok 2012 s výrokem bez výhrad obsahuje pouze informaci o kontrole inventarizace ze 
strany zřizovatele, která shledala v inventarizaci nedostatky. 
 
Zpráva za rok 2013 je s výrokem bez výhrad. 
 
OF navrhuje předvolat na některé příští jednání RM zástupce auditorské firmy pro podání vysvětlení o 
stavu účetnictví ZŠ Tyršova.  
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Návrh na usnesení: 
 

RM       
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bod jednání číslo    27  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
eCentre - smlouva o zajišt ění podpory p ři realizaci projektu 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - smlouva o podpoře projektu II  
 
Materiál předkládá:  Mgr. Alena Zimmermannová - Tajemnice 

 
Materiál zpracoval:  Mgr. Alena Zimmermannová - Tajemnice 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Na podzim loňského roku se občané města Kuřimi zapojili do projektu elektronické aukce na nákup 
energií. Sběr dat pro aukci organizovala společnost eCentre. S městem Kuřim byla uzavřena obdobná 
smlouva, jaká je předložena zde, účinná do konce roku 2013. Nyní plánuje společnost eCentre v 
Kuřimi uspořádat druhé kolo aukce. Pro pokračování spolupráce s městem je potřeba schválit 
smlouvu v příloze. 
Město poskytne společnosti eCentre bezplatně prostory pro kontakt s občany a sběr dat a částečně 
zajistí propagaci projektu. Tisk a roznos veškerých materiálů (letáků, plakátů) zajišťuje na své náklady 
společnost eCentre. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   uzavření smlouvy o zajištění podpory při realizaci projektu se společností 
eCENTRE, a.s., se sídlem Jankovcova 1594/14, Praha 7, IČ 27149862, jejímž předmětem jsou 
vzájemná práva a povinnosti při realizaci projektu nákupu elektrické energie a plynu formou 
elektronické aukce pro občany města.  
 
Termín plnění: 31. 3. 2014 (KÚ) 
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SMLOUVA O ZAJIŠT ĚNÍ PODPORY PŘI REALIZACI  
PROJEKTU č . 2014/x/xxx 

 
„SNÍŽENÍ CEN ENERGIÍ PRO OB ČANY Města Ku řimi“ – II etapa 

Smluvní strany: 

Název:   Město Ku řim 

Se sídlem:  Jungmannova 968/75, Kuřim 

IČ:   00281964 

Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou,  

Zastoupeno ve věcech technických:  Mgr. Alenou Zimmermannovou, tel. 541 422 303, e-mail: 
zimmermannova@radnice.kurim.cz 

 

(dále jen „Objednatel “) 

a 

 

Název:  eCENTRE, a.s. 

se sídlem:   Jankovcova 1594/14, Praha 7, PSČ 170 00 

IČ:    27149862,  

DIČ:    CZ27149862 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským sudem soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 9339 

bankovní spojení:  ČSOB, a. s. pobočka Ostrava, číslo účtu: 205 515 008/0300 

jejímž jménem jedná: Vítězslav Grygar, předseda představenstva 

(dále jen „Poskytovatel “) 

 

(společně také jako „Smluvní strany “) 

 

uzavřely v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012  Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník “) tuto smlouvu o poskytování služeb.   

(dále jen „Smlouva “) 

Smluvní strany, v ědomy si svých závazk ů v této Smlouv ě obsažených a s úmyslem 
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím zn ění Smlouvy: 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Poskytovatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující 
podle českého právního řádu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní 
obsažené. 

1.2 Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně existující podle českého 
právního řádu, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a 
je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.3 Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí plnění, které je předmětem 
této Smlouvy, a plněním této Smlouvy nedojde k porušení práv žádné třetí osoby 
ani ustanovení závazných právních předpisů. 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1. Objednatel vnímá potřebu osvěty a propagace v oblasti udržitelné energetiky mezi 
občany města Kuřimi, kdy je právě formou centralizovaného nákupu elektrické 
energie, či plynu možné začít podrobnější diskusi s občany o možnostech snižování 
výdajů za energii formou změny dodavatele.  

  
2.2. Poskytovatel, jakožto osoba podnikající v oblasti poskytování služeb optimalizace 

nákupů komodit, podpory prodeje a efektivního nakupování ve veřejné správě, 
komerčním sektoru i v segmentu domácností, zrealizuje na základě této smlouvy 
zájemcům profesionální odborné poradenství, konzultace a jiné služby související 
s realizací projektu objednatele efektivního nákupu elektřiny a zemního plynu 
koncovými zákazníky. Těmi se rozumí zejména občané města Kuřim, podnikatelské 
subjekty z města Kuřim, zaměstnanci Města Kuřim (projekt) a další zájemci – dále 
jen „Zájemci“.  

2.3. Jako službu Zájemcům hodlá Objednatel, prostřednictvím obchodního partnera 
Poskytovatele, jímž je Ing. Martin Kutnohorský, se sídlem Lidická 31, Brno, IČ: 
880800048, osvětlit Zájemcům výhody a možnosti využívání moderních a 
efektivních nástrojů s cílem dosažení nižších cen a tedy úspor při nákupech 
elektřiny a zemního plynu, a to ve srovnání s cenami stávajícího dodavatele těchto 
komodit. Hlavním cílem projektu, a tudíž i této smlouvy, je snížení nákladů na 
energie pro Zájemce a osvěta v oblasti využívání elektronických aukcí při realizaci 
výběrových řízení, a s tím související zvýšení důvěry veřejnosti včetně 
podnikatelských subjektů, v otevřenost výběrových řízení, a zároveň zvýšení důvěry 
veřejnosti ve fungování veřejné správy, jakožto služby zejména pro občany Kuřimi. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností mezi 
Objednatelem a Poskytovatelem při realizaci elektronického výběrového řízení na 
dodavatele energií pro Zájemce. Jedná se zejména o služby: 
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o Předání vzorů návrhů komunikační strategie a návrhu opatření především pro 
podporu interní komunikace v rámci úřadu Objednatele s cílem zajištění 
komunikační podpory, tzn. předání materiálů v podobě šablon letáků, tiskových 
zpráv, Dohod a smluv o Plných mocí, které se uzavírají s jednotlivými zájemci 
apod. s veškerými důležitými informacemi o projektu, na základě kterých si 
Objednatel upraví materiály do své podoby,  

o Podpora spuštění projektu samotného nakupování s využitím elektronické aukce, 
čímž se rozumí od sběru podkladů, přes analýzu daných podkladů na výrobě u 
Poskytovatele, vytvoření Specifikace pro e-aukci, aktivní vyzvání jednotlivých 
dodavatelů k účasti v soutěži a elektronická aukce jako samotná. Poté následuje 
organizace podpisů smluv mezi jednotlivými Zájemci a vítěznými dodavateli, opět 
na kontaktním místě, kterou zajišťuje obchodní partner Poskytovatele. 

Podrobná specifikace činností je uvedena níže v čl. 4 této smlouvy. 

3.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli k dosažení účelu této smlouvy 
součinnost spočívající zejména v následujícím: 

- zajištění publicity projektu formou: 

o na webu Města Kuřimi 

o na facebookovém profilu Města Kuřimi 

o součinností při organizaci Prezentace pro občany dne 2/4/2014 v Kulturním 
domě 

o roznosu propagačních letáků do schránek domácností občanů 

o vyvěšením propagačních letáků na vývěskách ve městě 

- poskytnutí zázemí pro prezentaci projektu a styk s občany, zejména poskytnutí 
vhodných prostor dle možností Objednatele, v rámci provozní doby Městského 
úřadu Kuřim ve dnech: 

o 31/3, 7/4, 9/4, 14/4, 16/4 – vždy od 15:30 do 18:30 

Objednatel umožní Poskytovateli bezúplatné využití kopírky 

- na tomto kontaktním místě budou občané při předávání podkladů pro 
elektronické výběrové řízení na dodavatele energií podepisovat Smlouvu a 
dohodu o plné moci se zprostředkovatelem e-aukce, aby pro ně tato společnost 
mohla elektronické výběrové řízení zrealizovat; Dohoda a smlouva o Plné moci 
bude podepsána obchodním zástupcem spol. eCENTRE, který je 
k podepisování těchto smluv s občany zmocněn. Občané budou mít 
samozřejmě k dispozici tuto Dohodu a smlouvu o Plné moci již na webových 
stránkách města k prostudování a i ji Poskytovatel zanechá na kontaktním 
místě, kde si je lidé dopředu mohou také vyzvednout. Pokud občan nevyužije 
ani jednu z možností, tak si ji samozřejmě z kontaktního místa při dnech sběru 
podkladů může odnést domů k prostudování; 
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- spolupráce při zajištění a realizaci marketingové části projektu; Jedná se o 
komunikaci informací mezi občany, tzn. použití informačních kanálů města 
(zpravodaj, webové stránky města apod.). 

- tisk propagačních letáků zajistí na vlastní náklad Poskytovatel. Objednatel před 
zadáním do tisku schválí jeho konečnou podobu. Roznos dodaných letáků 
zajistí Objednatel. 

4. SPECIFIKACE SLUŽEB  

4.1 Služby jsou poskytovány s účinností ode dne uzavření této Smlouvy 

4.2 Služby zahrnují následující činnosti: 

- Realizace při spuštění projektu, získávání informací od domácností, 
ověřování správnosti informací zejména o odběrných místech zemního 
plynu a elektřiny jednotlivých domácností, podnikatelů a zaměstnanců MěÚ, 
poskytování zpětné vazby klientům. 

- Konzultační činnost v oblasti komunikace projektu ze strany Objednatele za 
účelem dosažení cílů stanovených projektem. 

- Využití softwaru pro elektronická výběrová řízení na dodavatele el. energie 
a zemního plynu. 

- Při předávání smluv od vítězného dodavatele k podpisům Poskytovatel 
každému občanu předloží vyhodnocení, které vzniklo porovnáním 
původních cen z vyúčtování s cenami vzešlými z e-aukce, které s občanem 
zkonzultuje. 

- Zároveň Poskytovatel klienty v této části informuje (viz odstavec výše), jak 
má občan postupovat až mu nově uzavřená smlouva bude končit, jak ji 
případně vypovědět, v případě toho, že by se Poskytovatel již nedohodl 
s vedením města na opakovaném elektronickém výběrovém řízení na 
dodavatele energií pro občany města Kuřimi  

5. ZPŮSOBY KOMUNIKACE   

- Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, veškeré výstupy Poskytovatele dle této 
smlouvy budou vyhotoveny jménem Objednatele. Tím se myslí např. prezentace na 
setkání s občany, případně návrh Tiskové zprávy apod. Veškeré výstupy směřující 
již ke klientům jsou samozřejmě pouze v režii Poskytovatele, což znamená, že 
v nich figuruje pouze jméno partnerské společnosti eCENTRE, samozřejmě již 
kromě návrhů smluv od vítězných dodavatelů. Uvedené se netýká konkrétních 
dohod uzavíraných se zájemci. Jakékoli prezentace navenek musí být předem 
schváleny Objednatelem, přičemž Objednatel i Poskytovatel jsou oprávněni výstupy 
využít k podpoře realizace projektu.  
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6. ODMĚNA 

- Tato smlouva se sjednává jakožto bezúplatná. 

7. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.  

7.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 
platnost a usilovat o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání 
kontaktních osob nebo pověřených zástupců. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této 
Smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.  

8.2 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran. 

8.3 Tato smlouva se sjednává na dobu určitou ode dne podpisu této smlouvy do 
31.12.2014. Každá smluvní strana je oprávněna vypovědět tuto smlouvu ve lhůtě 
jednoho měsíce počínaje dnem doručení výpovědi.  

8.4 Tato Smlouva je uzavřena ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě 
a Poskytovatel jedno vyhotovení. 

8.5 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesení rady města č. …….ze dne …….. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Poskytovatel 

V Ostravě dne ………………………………… 

 

 

Objednatel 

V Kuřimi dne …………………………… 

......................................................................... 

Vítězslav Grygar, p ředseda 
představenstva eCENTRE, a.s. 

 

 

......................................................................... 

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, 
starosta M ěsta Ku řim 
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bod jednání číslo    28  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Zápis z komise dopravy 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - zápis z komise dopravy 17.3.14  
 
Materiál předkládá:  Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Vlasta Indrová 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 17. 3. 2014. 

 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  b e r e   n a   v ě d o m í   závěry z jednání komise dopravy ze dne 17.3.2014 a schvaluje  body 
č…….. dle zápisu v příloze. 
 
Termín plnění: 26. 3. 2014 (OI) 
 
  

 
 

 
 
 



Zápis 
z jednání komise dopravy, konaného dne 17.3.2014 od 18,00 hod. ve velké 
zasedací místnosti  MěÚ Kuřim. 
                                                                                                 
Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu.  
Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů komise a tajemník. Komise byla 
usnášeníschopná. 
 
Projednané body: 
1) Žádost Společenství domu 947 Kuřim o přidělení značky zákazu vjezdu na ul. Wolkerova 

k byt. domu č.p.947/4 
 
Dle pasportu místních komunikací se nejedná o místní, ani účelovou komunikaci v majetku a 
správě města, ale jde o napojení nemovitosti (sjezd z místní komunikace). V pasportu 
požadované DZ není schváleno, případné umístění DZ je v kompetenci vlastníka nemovitosti  
Do jednání komise v 18,10 přišel Ing. Kotek. 
 
 
Komise konstatuje, že osazení DZ je v kompetenci vlastníka komunikace (sjezdu). Komise 
dopravy za Město Kuřim (jako vlastníka 10 b.j. v objektu č.p.947) nemá k umístění DZ 
námitek a doporučuje RM vyslovit souhlas.  
         Hlasováno: 7 pro 
         Návrh byl přijat. 
 
2) Žádost o vyhrazení parkovacího místa na ul. Nádražní – prodloužení platnosti, žádost dle 

přílohy  
Komise  dopravy nemá námitek. 
         Hlasováno: 7 pro 
         Návrh byl přijat. 
 
3) Podnět k úpravě (doplnění)  DZ  na ul. Legionářská - post. z OD, MěÚ Kuřim 
Komise doporučuje prověřit rozhledové trojúhelníky z výjezdu z ul. Zborovská + rozhledové 
trojúhelníky na přilehlý přechod pro chodce a v místech rozhledových polí realizovat zákaz 
zastavení a stání. 
         Hlasováno: 7 pro 
         Návrh byl přijat. 
 
4) Žádost o odkoupení pozemku p.č. 3002/3, k.ú. Kuřim – postoupeno z OMP, MěÚ Kuřim 
Komise dopravy doporučuje RM stanovit podmínku -  před prodejem pozemku projednat 
dopravní napojení a současně respektovat nově navrženou polohu autobusové zastávky 
Kuřim, Prefa rozc. dle studie „ Úprava autobusové zastávky „Prefa“ na ul. Blanenské 
v Kuřimi“, zprac. Ing. Jarolímem 2002. Při splnění stanovených podmínek je možné doporučit 
prodej uvedeného pozemku. 
Do jednání se dostavil v 18,25 hod. p. Nováček. 
        Hlasováno: 7 pro, 1 se zdržel. 
        Návrh byl přijat. 
 
5) Podnět k úpravě parkoviště a zřízení přechodu pro chodce před MěÚ Kuřim – předkl. Ing. 

Kotek 
Komise doporučuje RM zadat zpracování studie na realizaci přechodu pro chodce na ul. 
Jungmannova k MěÚ Kuřim. 
 
        Hlasováno: 8 pro 
        Návrh byl přijat. 



 
6) Podnět k vybudování parkovacích míst na ul. Nerudova - předkl. Mgr.Politzer 
Komise dopravy doporučuje prověřit možnost vybudování parkovacích míst na ul. Nerudova 
od křižovatky s ul. U potoka na levé straně ve směru k ZUŠ po plynovou regulační stanici.
         
        Hlasováno: 8 pro  
        Návrh byl přijat. 
    
 
Jednání komise bylo ukončeno v 18,45 hod. 
Zapsala: Indrová 
Podpisy zúčastněných.         
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bod jednání číslo    29  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Závěry komise životního prost ředí ze dne 26.2.2014  
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - Zápis jednání komise životního prostředí   
 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jitka Sikorová - Vedoucí odboru 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Komise pro životní prostředí se sešla 26. 2. 2014 v 17:05 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
 
Program jednání:  
 1) zahájení 
 2) žádosti o kácení dřevin na pozemcích města 
 3) projednání studie veřejných ploch před ZŠ Komenského 
 3) diskuze 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   závěry komise pro životní prostředí v bodě 2, doporučení bodu 3 předá 
zpracovateli studie veřejného prostoru před ZŠ Komenského k dopracování. 
 
Termín plnění: 31. 3. 2014 (OŽP) 
  

 
 

 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                 /75 

 
 

Zápis z jednání komise ŽP ze dne 26. 02. 2014 
 
 
Komise se sešla 26. 2. 2014 v 17:10 h v tomto složení: 
Předseda komise:  Petr Vodka 
členové:                Jiří Dvořák 
                             Gabriela Motyčková 

     Martin Nawrath 
tajemnice komise: Jitka Sikorová 
Nepřítomni byli: pí. Šlosarová, Nováček, Struhařík, Poledňák, Šafařík a Brabec 
 
 
Program jednání: 1) Zahájení  
                             2) Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku města 
                             3) Informace o studii veřejných ploch před školou Komenského  

               4) Diskuze 
  

K bodům jednání: 
1) Jednání bylo zahájeno krátce po 17 h. Předseda komise konstatoval, že se sice komise nesešla 

v usnášeníschopném počtu, nicméně je možné alespoň v tomto složení dát podněty do Rady města. 
 

2) Žádosti o kácení na městských pozemcích: 
a) Komise jednomyslně doporu čuje  kácení 1 smrku u hřiště na Podlesí z důvodu rekonstrukce hřiště. 

 
3) Ke studii veřejných prostranství u ZŠ Komenského dle projektu „Most přes Kuřimku na ulici 

Komenského v Kuřimi a řešení dopravní situace před ZŠ“ Ing. Jiřího Bajera z prosince 2013 
představené na společném jednání komisí dne 12. 2. 2014: 
 
Komise poukazuje na významnou rekreační funkci ploch kolem Kuřimky, které tvoří jednu z mála 
bezpečných vycházkových tras. Navrhovanou výstavbou parkovacích ploch dojde k zesílení dopravního 
zatížení v této rekreační zóně. 
 
Navrhujeme v prvé fázi realizovat parkovací stání před mostkem na ul. Komenského (tzv. Kotkův 
návrh). Toto řešení by mělo nulový dopad na stávající vzrostlé dřeviny s vysokou ekologickou a 
estetickou hodnotou. Vybudovaní příčného parkoviště u bytových domů a mostku včetně pěších tras 
vedoucích ke škole by bylo samostatnou 1. fází, po níž by mělo následovat zhodnocení dopravního 
dopadu v této lokalitě.  
  
Komise nedoporučuje zavlékat dopravu do areálu školy formou realizace parkovacích stání z důvodu 
výše uvedených a pro silné pochybnosti o přínosu tohoto řešení pro zajištění bezpečného pohybu dětí 
v areálu školy, nemluvně o trvalém zvýšení hlučnosti a prašnosti v tomto prostoru. Výstavba 
parkovacích ploch v prostoru parčíku Oty Jebáčka by znehodnotila ráz i funkce této značně využívané 
odpočinkové plochy. Realizace stavby by vedla k poškození a následnému odstranění větší části 
stávajících jerlínů. 

 
Jitka Sikorová 

Správnost ověřil předseda komise Petr Vodka 2.3.2014 
 

Ing. Sikorová Jitka 
tel.+420 541 422 325 
sikorova@radnice.kurim.cz 
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bod jednání číslo    30  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Zpráva o činnosti odboru sociálních v ěcí a prevence za rok 2013 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Bc. Taťána Sojková - Vedoucí odboru 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Odbor sociálních věcí a prevence odpovídá za plnění úkolů, koncepci a rozvoj na sociálním úseku  
v samostatné působnosti, přenesené působnosti a rozšířené působnosti. Uvedenou činnost 
zabezpečují úseky sociální pé če, sociální prevence, sociáln ě-právní ochrany d ětí a krizového 
řízení. 
 
Odbor sociálních věcí a prevence konkrétně v roce 2013 zajišťoval: 

· Sociální práci, sociální poradenství, sociální šetření, metodickou a koncepční činnost v 
sociální oblasti, včetně dávkových systémů sociálního zabezpečení; 

· Poskytování krizové pomoci jednotlivcům i rodinám, včetně pomoci při řešení dluhové 
problematiky;  

· Koordinaci poskytování sociálních služeb obyvatel správního obvodu; 
· Koordinaci a provádění sociální práce v rámci marginálních skupin a osob drogově závislých; 
· Koordinaci poskytování sociálních služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením; 
· Koordinaci prorodinné politiky pro správní obvod; 
· Tvorbu koncepčních materiálů pro sociální práci v rámci KPSS; 
· Správní řízení a vydávání správních rozhodnutí ve věci zvláštního příjemce důchodu; 
· Funkci veřejného opatrovníka; 
· Vydávání parkovacích průkazů pro vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou; 
· Vydávání „Euroklíčů“ pro osoby zdravotně postižené nebo rodiny s dětmi; 
· Ochranu práv dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu;  
· Ochranu oprávněných zájmů dětí;  
· Obnovení narušených funkcí rodiny ve spolupráci s dalšími odbornými pracovišti;  
· Preventivní a poradenskou činnost; 
· Zprostředkování osvojení a pěstounské péče;  
· Svěření nezl. dětí do výchovy jiných fyzických osob než rodičů; 
· Dodržování práv nezl. dětí v ústavní a ochranné výchově;   
· Péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost; 
· Komplexní plnění úkonů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci; 
· Koordinaci a metodické usměrňování opatření pro mimořádné události a krizové stavy obce  

s rozšířenou působností. 
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V roce 2013 plnil tedy odbor sociálních věcí a prevence úkoly plně v souladu s organizačním řádem 
úřadu i kompetencemi danými zákony pro výkon státní správy v přenesené a rozšířené působnosti.  
Pracovníci odboru již druhým rokem zvládají i velmi náročné úkoly, které vyplývají  
z realizace Sociální reformy I a v roce 2013 i přípravou na postupy spojené s účinností nového 
občanského zákoníku a dalších právních předpisů s ním souvisejících. 
Pracovnice OSVP se také pravidelně zúčastňovaly metodických dnů pořádaných KÚ Jm kraje  
a seminářů v rámci jednotlivých specializovaných agend. 
Odbor sociálních věcí a prevence (dále také „OSVP") postupuje v souladu s platnou právní úpravou 
i metodikou KÚ Jihomoravského kraje a MPSV ČR. 
K 31. 12. 2013 měl odbor 9 zaměstnanců s celkovým pracovním úvazkem 8,75. 
 
V průběhu roku 2013 plnil odbor mimořádné úkoly spojené s jeho činností, např. byla zorganizována 
opět s velkým úspěchem humanitární sbírka, proběhly opakovaně besedy s osobami ve výkonu trestu 
odnětí svobody v rámci jejich resocializace. Odbor také zajišťoval lektorskou účastí konferenci 
sociálních pracovníků pořádanou FN Brno-Bohunice pro sociální pracovníky zdravotnických zařízení, 
ústavů soc. péče, center sociálních služeb, domů s pečovatelskou službou a domovů pro seniory v 
rámci celé ČR a podílel se lektorsky na spolupráci se Sdružením pěstounských rodin při přípravě 
pěstounů a osvojitelů.   
 
V roce 2013 bylo na OSVP poskytnuto komplexní sociální poradenství a sociální pomoc při řešení 
životních situací ve 159 případech, komplexní sociální poradenství včetně dávek sociální péče a 
pomoci bylo řešeno u 24 osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody (z toho 16 osobám 
amnestovaným). Mnoha dalším osobám bylo pak poskytnuto základní sociální poradenství pro 
zajištění jejich konkrétní situace a individuálních potřeb.   
 
Osobám zdravotně postiženým bylo vydáno celkem 143 parkovacích průkazů a 76 kusů „Euroklíčů“.  
V roce 2013 provedly sociální pracovnice 114 sociálních šetření u jednotlivců i v rodinách v rámci 
sociální práce a dále 130 sociálních šetření a jednání v rámci veřejného opatrovnictví. Sociální 
pracovnice odboru podaly celkem 58 zpráv soudům, policii, exekutorům a správním úřadům v rámci 
svých zákonných povinností souvisejících s poskytováním informací jiným subjektům.    
 
V roce 2013 pracovnice OSVP pokračovaly ve spolupráci s Oblastní charitou Brno a již zmíněným 
Sdružením pěstounských rodin v Brně v rámci uzavíraných dohod s pěstouny. Dále pokračovala 
odborná spolupráce s občanskými sdruženími Ratolest a Triáda. Nadále pokračuje také dlouholetá a 
kvalitní spolupráce s Věznicí v Kuřimi v rámci lektorské činnosti z oblasti provádění sociálního 
zabezpečení a v rámci resocializace osob ve VTOS.  
OSVP úzce a kvalitně spolupracoval i v roce 2013 s HZS JmK,  KÚ JmK, Krajským vojenským 
velitelstvím Brno, Povodím Moravy, Správou státních hmotných rezerv i obcemi správního obvodu, ale 
také s Policií ČR v rámci komplexního plnění úkonů při zajišťování úkolů krizového řízení a místních 
záležitostí veřejného pořádku v obci. 
 
Ve správním obvodu města Kuřimi žilo k 31. 12. 2013 celkem 4 539 dětí ve věku od 0 do 18 let. 
Pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí evidují k 31. 12. 2013 celkem 1 145 spisů nezl. dětí, v 
roce 2013 aktivně řešily celkem 325 případů, ve 118 případech byly pak také ustanoveny kolizním 
opatrovníkem nezletilých dětí. Pracovnice OSPODu zastupovaly nezl. děti při soudních jednáních  
ve 226 případech. V roce 2013 bylo provedeno celkem 447 sociálních šetření v rodinách, výchovných 
ústavech, dětských domovech, ve školách, apod. Pokud se týká kurately dětí a mládeže, bylo v roce 
2013 řešeno kurátorkou pro děti a mládež ve správním obvodu města Kuřimi celkem 47 velmi 
problémových případů. 
Výkon přímé činnosti v oblasti sociálně-právní ochraně dětí je jednou z nejnáročnějších činností v 
oblasti sociální práce nejen po stránce odborné, ale i psychické.  
Agendu sociálně-právní ochrany dětí přitom pro správní obvod Městského úřadu Kuřim vykonávalo k 
31. 12. 2013 pouze 5 pracovnic, s úvazkem 4,00. 
Podle novely zákona č. 359/2009 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a prováděcí vyhlášky  
č. 473/2012 Sb., které vstoupily v účinnost 1. 1. 2013, byly stanoveny tzv. standardy sociální práce, 
které mj. stanovují počet pracovníků OSPOD vzhledem k počtu dětí správního obvodu. Pro město 
Kuřim je to 5,6 úvazku. Tyto standardy musí být naplněny k 1. 1. 2015. Na překlenovací období byl 
proto vyhlášen dotační program, aby bylo možné zabezpečit naplnění standardů jak po personální 
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stránce, tak po stránce materiální. Po ukončení čerpání dotace je předpoklad přidělení finančních 
prostředků na pracovníka přímo do příspěvku na výkon státní správy jako účelově vázané dotace. 
 
Kvalitně také probíhá v oblasti sociálně-právní ochrany dětí smluvní spolupráce s psychologem v 
rámci psychologického poradenství a diagnostiky, kvalitní a profesionální je i spolupráce s dětskými 
domovy, výchovnými ústavy pro děti a mládež, zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc a 
dalšími zařízeními, která řeší problémy nezletilých dětí v rámci sanace rodiny nebo pomoci při 
narušeném vývoji a výchově dětí. 
 
Odbor se dále podílel na realizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tento zákon ukládá 
obcím povinnost zjišťovat potřeby pro poskytování sociálních služeb a zajistit ve spolupráci s krajem a 
poskytovateli jejich dostatečnou nabídku.  
Na základě zpracování podrobného 3. komunitního plánu sociálních služeb pro období let 2012 -
2014 plnil odbor sociálních věcí a prevence úkoly spojené s realizací tohoto plánu (např. pracovní 
setkání skupiny pro KPSS, veřejná setkání s občany a představiteli samosprávy z Kuřimi i okolních 
obcí správního obvodu města Kuřimi, pokračovala spolupráce s metodiky dané oblasti).  
Za podpory samosprávy obce je tak realizován další, v pořadí již třetí, komunitní plán sociálních 
služeb, který by měl pomoci dále zkvalitňovat úroveň sociálních služeb nejen v Kuřimi, ale v celém 
správním obvodu města Kuřimi jako obce s rozšířenou působností. Cílovými skupinami jsou senioři, 
osoby zdravotně postižené, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.  
 
V rámci KPSS bylo provedeno v roce 2013 vyhodnocení plnění opatření a aktivit za ORP v rámci 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v JmK. 
Ve dnech 14. - 16. 5. 2013 byl v rámci veletrhu Medical Fair Brno Rehaprotex 2013 na BVV 
prezentován koordinátorkou pro komunitní plánování, pracovnicí OSVP, proces komunitního 
plánování sociálních služeb v ORP Kuřim. 
 
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením 
V roce 2013 byl za ORP Kuřim podán rozšiřující projektový záměr, který byl uveden v Akčním plánu 
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na rok 2014, týkající se cílové skupiny Senioři  
a osoby se zdravotním postižením, na udržení, rozšíření a zkvalitnění pečovatelské služby  
ve správním obvodu ORP Kuřim. Cílem záměru je zajištění soc. služby na celém území správního 
obvodu a uspokojení většího počtu zájemců o službu. Přijatým opatřením k naplnění tohoto cíle je 
zvýšení personální kapacity a materiálního vybavení poskytovatele pečovatelské služby. Konkrétním 
projektovým záměrem, vedoucí ke zvýšení kapacity terénní pečovatelské služby, je navýšení počtu 
pracovníků v soc. službách, a to o jednoho pracovníka. Projektový zájem CSS Kuřim pro rok 2014 byl 
schválen RM dne 24. 07. 2013. Uvedení záměru v akčním plánu je podstatné pro zajištění financování   
uvedeného rozvojového záměru.    
 
V rámci realizace opatření měla být ve 4. čtvrtletí 2013 zahájena spolupráce s brněnskou 
příspěvkovou organizací Domov pro seniory Vychodilova, která měla na území města Kuřimi 
zajišťovat službu tísňové péče. Vzhledem k tomu, že je realizace této služby neustále odkládána  
(Magistrát města Brna předpokládá její realizaci na přelomu 1. a 2. pololetí 2014), bylo rozhodnuto, že 
tato služba bude na území kuřimského regionu realizována pomocí osobních monitorovacích jednotek 
EMA - S. Tato zařízení dodávají klientům pocit bezpečí při každodenním životě doma i venku  
a umožňují tak seniorům co nejdelší setrvání v jejich přirozeném prostředí.  
RM vyjádřila souhlas se zakoupením 4 kusů komunikačních jednotek v celkové výši 19.200,- Kč. 
Pořizovací cena jedné jednotky činí 4.800,- Kč. Službu tísňové péče poskytuje Kabelová televize CZ, 
poplatek za využívání služeb tísňové péče ve výši 250,- Kč měsíčně hradí Město Kuřim. Uživatelé 
uhradí jednorázové nájemné ve výši 826,- Kč bez DPH, tj. 999,- Kč s DPH, splatné při uzavření 
nájemní smlouvy na dobu neurčitou.  
 
Cílová skupina: Rodiny s d ětmi 
V rámci realizace byla navázána spolupráce s vedením Wellnes Kuřim při získání vhodného prostoru 
pro realizaci projektu a dále byla podána žádost o získání dotace na realizaci projektu. Z dotace byl 
pořízen pro Family Pointu počítač. 
Z rozpočtu JMK jsme následně získali další dotaci na dovybavení Family Pointu Kuřim, a to ve výši 
10.000,- Kč. Tato částka byla použita na nákup polohovacího lehátka, vysoké dětské jídelní židle, 
knihovny na knihy, dětských knih, hraček, ohřívače kojeneckých lahví a kojícího polštáře. 
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V rámci činnosti Family Pointu byla navázána spolupráce s Českým výborem pro UNICEF  
a byl zahájen prodej panenek v souladu s projektem „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“, který  
je zaměřen na získání finančních prostředků na podporu očkovacích programů UNICEF. Cena jedné 
panenky činí 600,- Kč. K dnešnímu dni byly prodány 3 panenky. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM       
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bod jednání číslo    31  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Zpráva o činnosti OSVO 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - tabulka 2013  
 
Materiál předkládá:  Mgr. Alena Zimmermannová - Tajemnice 

 
Materiál zpracoval:  Ing. František Macek - Vedoucí odboru 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Odbor stavební a vodoprávní MěÚ Kuřim předkládá periodickou zprávu o své činnosti, a to za období 
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. 
 
Z personálního hlediska nedošlo na odboru k žádným změnám. Odbor tvoří 5 pracovníků včetně 
vedoucího. Tři pracovníci zajišťují činnost obecného stavebního úřadu, při čemž jeden z nich ještě 
navíc agendu památkové péče, jeden pracovník vykonává činnost speciálního stavebního úřadu 
vodoprávního a jeden pracovník zajišťuje administrativní servis. 
Dne 24.10.2013 byla na úseku památkové péče provedena kontrola ze strany Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče. Kontrolní orgán konstatoval, že výkon státní 
správy na tomto úseku je na našem odboru zajišťován na dobré úrovni. Drobné nedostatky byly 
uvedeny v kontrolním protokolu, nebyla uložena žádná nápravná opatření. 
Příloha č. A Tabulka ukazatelů činnosti OSVO poskytuje srovnání let 2009 až 2013. Z tabulky je 
patrné, že výkon odboru je v posledních čtyřech letech v podstatě konstantní. Z průměru minulých let 
výrazněji vybočují položky č. 12, 13, 16 a 17.  
Počet vykonaných kontrolních prohlídek (položka 12) a vyměřené pokuty (položka 17) poklesly z 
důvodu značné zaneprázdněnosti pracovníků odboru jinými mimořádnými činnostmi v loňském roce, a 
to "čištěním" systému RUIAN a zaváděním a distribucí orientačních čísel v Kuřimi. Vliv měla také 
téměř půlroční pracovní neschopnost administrativní pracovnice odboru. 
Počet odvolání a jejich úspěšnost (položka 13) odráží stále se zhoršující sousedské vztahy a také 
zpřísněný trend odvolacího orgánu při posuzování odvolání v souvislosti s množícími se žalobami ke 
správnímu soudu. 
Pozitivní je výrazný nárůst vyměřených správních poplatků (položka 16), který je způsoben novelou 
sazebníků správních poplatků účinnou od 1. 1. 2013. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  b e r e   n a   v ě d o m í   předloženou zprávu o činnosti odboru stavební a vodoprávního. 
 
Termín plnění: 26. 3. 2014 (OSVO) 
  

 



PŘÍLOHA č. 1 :                                                                                                                                                
 
Tabulka ukazatel ů činnosti stavebního a vodoprávního odboru : 
 
 

Poř. 
čís. 

 
Ukazatel 

2009 
celkem  

2009 
Kuřim 

2010 
celkem  

2010 
Kuřim 

2011 
celkem  

2011 
Kuřim 

2012 
celkem  

2012 
Kuřim 

2013 
celkem  

2013 
Kuřim 

1 Počet pracovníků OSVO 5 _ 5 _ 5 _ 5 _ 5 _ 

2 Vydaná rozhodnutí celkem 416 169 249 116 299 128 253 108 254 100 

3 Územní rozhodnutí  54 25 40 13 42 15 56 24 60 21 

4 Stavební povolení 110 61 78 38 109 54 76 38 67 31 

5 Kolaudační rozhodnutí 67 27 38 14 39 22 22 10 18 9 

6 Vodoprávní rozhodnutí 100 15 39 11 62 18 59 17 55 16 

7 Ostatní rozhodnutí 85 41 54 40 47 19 40 19 54 23 

8 Územní souhlasy 155 92 378 30 117 26 116 35 94 29 

9 
Ohlášení jednoduchých 
staveb,   
stavebních úprav a zařízení 

169 71 86 35 103 35 73 32 77 33 

10 Kolaudační souhlasy 116 62 73 32 52 27 46 29 52 31 

11 Jiné vodoprávní písemnosti  82 36 44 17 141 56 155 61 136 42 

12 Kontrolní prohlídky stavby 132 68 144 60 163 71 134 67 71 36 

13 
Počet odvolání celkem / z 
toho úspěšných 13/4 5/1 7/2 3/1 12/4 5/2 13/3 8/2 16/8 10/5 

14 Počet povolených bytů 75 39 44 7 94 10 40 9 41 18 

15 Počet zkolaudovaných bytů 106 28 135 50 63 14 37 12 39 11 

16 Vyměřené správ. poplatky 
(tis.Kč) 

174 67 112 41 139 66 169 73 929 447 

17 Vyměřené pokuty (tis.Kč) 50 50 5 5 66 61 75 35 0 0 
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bod jednání číslo    32  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Zpráva o činnosti odboru obecního živnostenského ú řadu 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - ukazatele činnosti OŽÚ-tabulky od 2003  
 
Materiál předkládá:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský - Starosta 

 
Materiál zpracoval:  Mgr. Alena Trtílková - Vedoucí odboru 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Odbor obecní živnostenský úřad předkládá zprávu o činnosti za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. 
V uvedeném období plnil odbor úkoly v souladu s organizačním řádem, příslušnými právními předpisy, 
s požadavky nadřízených složek a vedení města. 
 
V průběhu roku 2013 došlo na odboru k personálním změnám. Paní Danuše Šmardová - registrantka 
OŽÚ odešla dne 30. 6. 2013 do důchodu, na její místo nastoupila dne 1. 7. 2013 paní Petra 
Naimanová (dříve kontrolorka OŽÚ) a na místo kontrolorky OŽÚ nastoupila od stejného data paní 
Pavla Rousová. 
Vzhledem k tomu, že v den nástupu na místo registrantky OŽÚ paní Naimanová onemocněla (rizikové 
těhotenství) a již se do práce nevrátila, pracoval odbor do konce roku ve třech zaměstnancích, což si 
vyžádalo vysoké pracovní nasazení všech zaměstnanců. Protože v předmětném období bylo několik 
náročných, termínovaných úkolů, vyvolaných změnami zákonů, které měly dopad na živnostenský 
zákon (velká novela silničního zákona: týkala se cca 115 subjektů a zákona o lihu: týká se cca 300 
subjektů - v obou případech jde o koncesované živnosti, což znamená vedení celého správního řízení 
u velkého množství podnikatelů, a v případě „velké“ dopravy i získání kladného stanoviska odboru 
dopravy KrÚ JmK), hledali jsme do pracovního poměru, jako zástup za mateřskou dovolenou paní 
Naimanové pracovníka, který by měl zkušenosti s prací na OŽÚ, nejlépe se zkouškou zvláštní 
odborné způsobilosti (ZOZ) na úseku živnostenského podnikání (pracovník bez znalostí by situaci na 
odboru ještě zhoršil - nebyl čas na dlouhodobé zapracovávání a současně by Město Kuřim ušetřilo 
nemalou částku za zkoušku ZOZ). 
 
Živnostenský zákon a související právní předpisy zaznamenaly ve sledovaném období několik dalších 
změn, čehož důsledkem byly zvýšené nároky na samostudium a školení zaměstnanců. Znatelně se 
zvýšila i administrativa odboru. 
 
V roce 2013 pokračovala spolupráce kontroly OŽÚ s ČOI, Policií ČR a SZPI (společné kontroly v 
rámci metanolové aféry). Mimo tyto nařízené kontroly pokračovaly 1 x měsíčně společné kontroly s 
ČOI v rámci Dohody v provozovnách u vytypovaných podnikatelů. V průběhu roku se kontroloři OŽÚ 
zaměřili také na kontrolu označení sídel právnických osob v obci Veverská Bítýška. 
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OŽÚ spravuje také agendu spojenou s evidencí zemědělských podnikatelů dle zák. 252/1997 Sb., o 
zemědělství, v platném znění. Agenda není nijak rozsáhlá, protože v našem správním obvodu je velmi 
málo zemědělských podnikatelů. Z důvodu malé frekvence podnětů je její zpracování náročné (každý 
úkon předpokládá nové nastudování „zemědělského zákona“). Jejím zpracováním se zabývají 2 
zaměstnanci OŽÚ (z důvodu zastupitelnosti).  
 
Dne 12. 11. 2013 provedli čtyři pracovníci KŽÚ KrÚ JmK kontrolu výkonu státní správy na úseku 
živnostenského podnikání. Závěr kontroly zněl: protokoly o kontrolách jsou vyhotovovány v souladu se 
zákonem a všemi povinnými náležitostmi, správní řízení jsou celkově na velmi dobré úrovni, funkce 
CRM je na OŽÚ plněna dle zákona, v postupech při vyřizování podání dle ŽZ nebylo zjištěno 
pochybení OŽÚ. Nápravná opatření nebyla uložena. 
 
Tradiční součástí Zprávy o činnosti odboru obecního živnostenského úřadu je tabulka Ukazatele 
činnosti odboru, která sleduje vývoj podnikání v našem správním obvodu za poměrně dlouhý časový 
úsek, a to za období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2013. Současně ukazuje i vývoj pracovního vytížení 
zaměstnanců odboru. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM        
  

 
 

 
 
 



Ukazatele činnosti odboru – obecního živnostenského ú řadu za období od 1.1.2003 do 31.12.2013 
        1) Zákon 455/91 Sb. o živnostenském podnikání,  v platném zn ění 

 rok 
2003 

rok 
2004 

rok 
2005 

rok 
2006 

rok 
2007 

Rok 
2008 

Rok 
             2009 

Sledované po ložky  počet počet počet Kč počet Kč 
 

počet Kč počet Kč 
 

počet Kč počet Kč 

 
Nově vydané ŽL – FO 

L 223 
Ř  36 
V  17 
K   8 

223000 
 36000 
 17000 
 16000 

L 181 
Ř  35 
V 18 
K   6 

181000 
 35000 
 18000 
 12000 

L 141 
Ř  41 
V  15 
K   5 

141000 
41000 
15000 
10000 

200 
50 
13 
4 

200000 
50000 
13000 
8000 

L  197 
  Ř   58 
  V   22 
  K     8 

197000 
58000 
22000 
16000 

L 166 
Ř  77 
V  24 
K   7 

135500 
56000 
18000 
 8500 

L 128 
Ř 112 
V  26 
K   8 

 

116500 
  43000 
 12500 
  2000 

 
Nově vydané ŽL – PO 

L  65  
Ř   6 
V   3 
K   6 

65000 
 6000 
 3000 
12000 

L  86 
Ř  12 
V 10 
K   4 

86000 
12000 
10000 
 8000 

L  131 
Ř  24 
V  13 
K   5 

13.000 
24000 
13000 
10000 

86 
9 
8 
1 

86000 
9000 
8000 
2000 

L 131 
Ř    8 

   V  18 
   K    2  

 

131 
8 
18 
4 

L 64 
Ř 14 
V   7 
K  1 

64000 
 8000 
 4500 
    500 

    

L 18 
Ř 12 
V  5 
K  4 

 17000 
  2500 
  1000 
 2500 

 
Změny  ŽL 

645 84900 505 98100 761 59800 456 28300 596 41 590 30500 559  15400 

Znovu zahájené 
podnikání po přerušení 

40 0 41 0 65 0 48 0 45 0 50 0 44 0 

 
Přerušené  ŽL 

358 0 637 0 497 0 526 0 471 0 379 0 315 0 

 
Zrušené  ŽL 

71 10.050 120 17.250 136 0 107 0 122 0 173 0 113 0 

 
Provedené kontroly a místní 

zjištění 

288 0 242 0 230 0 131 0 154 0 58 0 315 
 

0 

 Uložené pokuty - ve správ.řízení 
        - blokově 

17 
 9 

1.000 
32000 

15 
25 

65000 
36000 

14 
23 

34500 
31000 

4 
19 

10000 
30500 

0 
29 

0 
38500 

2 
64 

10000 
41000 

3 
167 

21000 
92000 

 
Počet položek v podacím deníku 

3136 0 3692 0 3379 0 3133 0 3.922 630 
(výpisy) 

4751 600 
(výpisy) 

4135 320 
(výpisy) 

C E L K E M   Kč  521950  578350 - 510300 - 444800 - 495630 - 377100 - 325720 

Počet zaměstnanců OŽ 4 - 5 - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 

Členění odboru vedoucí 
referent 
kontrola 
kontrola 

vše 
registr. 
kontrola 
kontrola 

vedoucí 
referent 
kontrol. 
kontrola 
právník 

vše 
registr. 
kontrola 
kontrola 
spr.ř.,Z

P 

vedoucí 
referent 
kontrol. 
kontrola 
právník 

vše 
registr. 
kontrola 
kontrola 
spr.ř.,Z

P 

vedoucí 
referent 
kontrol. 
právník 

vše 
registr. 
kontrola 
správ.ř.

/ 
kontrola 

vedoucí 
referent 
kontrol. 
právník 

vše 
registr. 
kontrola 
správ.ř.

/ 
kontrola 

vedoucí 
referent 
kontrol. 
právník 

vše 
registr. 
kontrola 
správ.ř.

/ 
kontrola 

vedoucí 
referent 
kontrol. 
právník 

vše 
registr. 
kontrola 
správ.ř.

/ 
kontrola 

Počty podnik. ve správ. obvodu 3835    3356 - 3446 - 3607 - 3767 - 3915 - 

Hrubá mzda zaměstnanců odboru 4  104082
7 

4 132489
2 

5 114375
0 

4 961018 4 102958
4 

 105705
0 

4 116409
0 



   
 rok 

2010 
rok 

2011 
rok 

2012 
rok 

2013 
rok 

2014 
Rok 
2015 

Rok 
             2016 

Sledované položky  počet Kč počet Kč počet Kč 
 

počet Kč poč
et 

Kč počet Kč počet Kč 

 
Nově vydané ŽO – FO 

L 122 
Ř  71 
V  28 
K  10 

103.000 
 38.500 
14.500 
   6.000 

144 
56 
32 
6 

123.500 
29.500 
17.000 
3.000 

132 
60 
38 
3 

111500 
24000 
15000 
2500 

102 
39 
29 
46 

86.500 
14.500 
10.000 
5.000 

      

 
Nově vydané ŽO – PO 

L  32  
Ř  20 
V  19 

   K   1 

28.000 
 7.500 
 6.500 
     500 

21 
18 
14 
0 

21.000 
5.000 
6.000 

0 

30 
16 
11 
2 

29000 
4000 
2500 
500 

30 
8 
3 

13 

28.000 
4.000 
1.500 
500 

      

 
Změny  ŽO 

500 17.800 387 14.100 293 9.700 255 12.800       

Znovu zahájené 
podnikání po přerušení 

81 0 69 0 60 0 78 0       

 
Přerušené  ŽO 

326 0 265 0 239 0 263 0       

 
Zrušené  ŽO 

113 0      89 0  71 0 64 0       

Provedené kontroly a míst. zjištění 288 0 349 0 246 0 198 0       

Uložené pokuty - ve správ. řízení 
          - blokově 

5 
160 

17.200 
104.000 

14 
129 

52.000 
83.200 

7 
64 

41000 
49900 

32 
57 

95.500 
26.700 

      

 
Počet položek v podacím deníku 

4771 0 4205 0 3564 0 3651 0       

C E L K E M   Kč - 343.500 - 354.300 - 289600 
 

- 285000       

Počet zaměstnanců OŽ 4 - 4 - 4 - 4 -       

Členění odboru vedoucí 
referent 
kontrol. 
právník 

vše 
registr. 
kontrola 
správ.ř./ 
kontrola 

vedoucí 
referent 
kontrol. 
právník 

vše 
registr. 
kontrola 
správ.ř./ 
kontrola 

vedoucí 
referent 
kontrol. 
právník 

vše 
registr. 
kontrola 
správ.ř./ 
kontrola 

vedoucí 
referent 
kontrol. 
právník 

vše 
registr. 
kontrola 
správ.ř./ 
kontrola 

      

Počet podnikatelů ve správ.obvodu 3835 - 4230 - 4329 - 4398 -       

Hrubá mzda zaměstnanců odboru 4  1247758 4 1310423 4 1349688  1301528       

   
 
 
 



    2) Podnikání v zem ědělství  
    A. Osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařících rolníků /SHR/ - pouze FO s trvalým pobytem v Kuřimi do 
1.5.2004, od  1.5.2004 celý správní obvod (doběh 5 let, tj. platnost SHR končí 1.5.2009) 

 
 

2004 
    počet            Kč 

2005 
počet                Kč 

2006 
  počet              Kč 

2007 
počet             Kč  

2008 
     počet            Kč 

2009 
    počet            Kč 

nově vydaná 
Osvědčení, vč. 
zeměděl. podnikatele 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zrušená Osvědčení 
 

1 20 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 

změna Osvědčení 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

přerušení Osvědčení 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C e l k e m 
 

0 20 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 

 
B. Zemědělský podnikatel  od 1.5.2004 – za celý správní obvod pověřené obce Kuřim, a to FO i PO  (počet úkonů) 
 
 

          2004 
počet           Kč 

            2005  
počet              Kč 

           2006 
 počet            Kč 

           2007   
počet              Kč 

2008 
Počet               Kč 

2009 
Počet             Kč 

2010 
Počet                Kč 

Fyzická osoba (FO) 15 0 24 
 

2.000 0 0 2 100 1 1.000 3 3.000 3 3.000 

Právnická osoba (PO) 
 

7 0 2 1.000 0 0 2 2.000 0 0 0 0 0 0 

Oznámení změny, 
vyřazení (FO,PO) 

- - - - - - - - - - 3 0 1 0 

C e l k e m 
 

22 0 26 3.000 0 0 4 2.100 1 1.000 6 3.000 4 3.000 

 
 
 

          2011 
počet           Kč 

            2012  
počet              Kč 

           2013 
 počet            Kč 

           2014   
počet              Kč 

2015 
Počet               Kč 

2016 
Počet             Kč 

2017 
Počet                Kč 

Fyzická osoba (FO) 4 
 

4.000 1 1.000 4 4.000         

Právnická osoba (PO) 
 

0 0 1 1.000 1 1.000         

Oznámení změny, 
vyřaz.,přeruš.(FO,PO) 

3 500 2 0 4 100         

C e l k e m 
 

7 4.500 4 2.000  5.100         



 
3) Program podnikatelský OBOLUS : 

rok 
 

  1998        1999                    2000       2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

počet uplatněných obolů 
 

     30          12         20         18 25 5 12 13 9 12 8 5 3 

celková částka v Kč 
 

  251.246      90.073        187.774    204.632 175.253 62.014 186.234 142.185 109.308 111.852 122.325 85.111 44.851 

 
 

rok 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

počet uplatněných obolů 
 

2 3 -           

celková částka v Kč 
 

47.034 18.291 -           

 
 
 
 
 
 
 

                Použité zkratky:         
                 
               ŽO - živnostenské oprávnění                                     Druh živnosti: L – volná                     
               FO - fyzická osoba ,                                                                         V – vázaná 
               PO - právnická osoba                                                                      Ř - řemeslná       
               ZP – zemědělský podnikatel                                                            K - koncese                            

                                                                                                                       
  
 
 
V Kuřimi dne 14.03.2013                        
 
 
                                                                                                                                                                            Vypracovala: Mgr. Alena Trtílková, vedoucí OŽÚ                                                       
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bod jednání číslo    33  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Zápis z jednání Dozor čí rady spole čnosti Wellness Ku řim 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - zápis z DR Wellness  
 
Materiál předkládá:  Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Petra Glosová 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Radě města Kuřimi je předkládán "Zápis z jednání Dozorčí rady společnosti Wellness Kuřim", které se 
konalo dne 10. 2. 2014. 
Zápis byl přeposlán na vědomí jednateli společnosti Wellness Kuřim Ing. Janu Sojkovi a ten k němu 
neměl připomínky. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM       
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bod jednání číslo    34  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Rámcová kupní smlouva 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - rámcová kupní smlouva  
 
Materiál předkládá:  Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Radka Svobodová 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Wellness Kuřim hodlá odebírat barvu BISIL, určenou k nátěru venkovního bazénu. Z průzkumu trhu 
bylo zjištěno, že např. Obchod pro řemesla prodává 0,7 kg za 262,- Kč včetně DPH, maloobchod 
STAPROP Kuřim za 270,50 Kč včetně DPH za 1 kg. Síť obchodů Dům Barev tuto barvu nabídla za 
266,25 Kč včetně DPH za 1 kg.  
OI na základě žádosti správce Wellness žádá schválení rámcové kupní smlouy na dodávku zboží se 
společností PPG Deco Czech a.s., se sídlem Břasy 223, 338 24 Břasy, IČ 26052555, která je 
výrobcem nátěrových hmot. Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí zboží uvedené v 
maloobchodním ceníku prodávajícího, popř. další zboží dodávané po dohodě smluvních stran ze sítě 
obchodů Dům Barev. Při odběru pro Welnnes se bude jednat především o odběr barvy BISIL. 
Předpokládaná výše za celkový odběr je cca 70 tis. Kč/ rok. 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku zboží se společností PPG Deco 
Czech a.s., se sídlem Břasy 223, 338 24 Břasy, IČ 26052555, předmětem je nákup zboží ze sítě 
obchodů Dům Barev. 
 
Termín plnění: 30. 6. 2014 (OI) 
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bod jednání číslo    35  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Zápis komise stavební ze dne 24. 3. 2014 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - Zápis komise stavební 24.3.2014  
 
Materiál předkládá:  Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Radka Svobodová 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Dne 24. 3. 2014 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi. 
Na programu byly projednány žádosti fyzický a právnických osob: 

1. Přestavba kotelny na víceúčelový sál - řešení fasády 
2. Hasičská zbrojnice, Kuřim 
3. Výměna oken a výkladců v objektu na nám. 1. května, Kuřim  
4. Rekreační objekt parc. č. 3637/1 k. ú. Kuřim 
5. Přístavba skladu k RD na ul. Legionářská, Kuřim, parc. č. 266 
6. Hala TOPVET, parc. č. 2698/12 k. ú. Kuřim 
7. Novostavba RD parc. č. 665, 666 k. ú. Kuřim 
8. Novostavba RD parc. č. 3204/101 a 3204/105 k. ú. Kuřim 

Žádost OMP - odkoupení pozemku parc. č. 3002/3 k. ú. Kuřim - Walter s.r.o. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  b e r e   n a   v ě d o m í   závěry z jednání komise stavební ze dne 24. 3. 2014 v 
bodech…………, schvaluje  body…………………., neschvaluje  body……………… 
 
Termín plnění: 31. 3. 2014 (OI) 
  

 
 

 
 
 



Zápis č . 3/2014 
z jednání komise stavební dne 24. 3. 2014 

 
Přítomni: Ing. arch. Petr Němec, Vladislav Zejda, Ing. Vladimír Zimola, Petr Krejčí, Ing. Martina 

Šindýlková, Zdeňka Šedová, Bohumil Pělucha, Radka Svobodová 
Hosté:  Ing. Oldřich Štarha, Ing. Jindřiška Honců, Milan Žáček 
Vysvětlivky zkratek: RD=rodinný dům, BD=bytový dům, ÚP=územní plán, OMP=odbor majetkoprávní 

 
Program jednání: 

1. Přestavba kotelny na víceú čelový sál – řešení fasády 
Přijaté usnesení:  Komise stavební souhlasí s předloženou variantou řešení fasády 
víceúčelového sálu, prvek vnímá jako zajímavý z hlediska architektury a k místu vhodný. 
Zároveň komise stavební upozorňuje, že projekt neřeší problematiku parkování v místě a 
doporučuje se tímto intenzivně zabývat. 
Pro: 6 
Návrh byl p řijat.  
 

2. Hasičská zbrojnice, Ku řim 
Přijaté usnesení: K barevnosti objektu hasičské zbrojnice komise stavební doporučuje, aby 
barva fasády objektu byla světlá, tedy bílá resp. ztónovaná bílá, výplňové prvky oken a 
vstupních dveří kombinace rám – červený, křídlo bílá a vjezdová vrata včetně vstupních dveří 
červená. Zároveň doporučuje vyvzorkování při realizaci. A také doporučuje řešit umístění na 
objekt výrazné označení HASIČSKÁ ZBROJNICE. 
Pro:  6 
Návrh byl p řijat. 
 
Dostavila se p. Šedová 

3. Výměna oken a výkladc ů v objektu na nám. Osvobození v Ku řimi 
Komise stavební k projektu výměny výloh na nám. Osvobození doporučuje zachovat původní 
nadsvětlík u jednokřídlých dveří do objektu, odstín výplňových prvků zvolit dle provozovny 
sousední cukrárny a nedoporučuje provádět zateplení meziokenních pilířů. 
Pro: 7 
Návrh by p řijat. 
 
Odešel p. Krejčí 

4. Rekreační objekt parc. č. 3637/1 k. ú. Ku řim 
Komise stavební konstatuje, že předložený projekt navazuje na studii prezentovanou na 
minulém jednání komise, tedy bez zásadních změn. Nemá tak námitek k danému. 
Pro: 4, zdrželi se: 2 
Návrh nebyl p řijat. 
 

5. Přístavba skladu k RD na ul. Legioná řská, Ku řim, parc. č. 266 
Komise stavební nemá námitek k předloženému záměru přístavby skladu k rodinnému domu 
na ulici Legionářská v Kuřimi. 
Pro: 6 
Návrh byl p řijat. 
 

6. Hala TOPVET, parc. č. 2698/12 k. ú. Ku řim 
Komise stavební konstatuje, že daný objekt svým účelem a architekturou odpovídá danému 
území a územnímu plánu a nemá tak námitek. 
Pro: 5, zdržel se: 1 
Návrh nebyl p řijat. 
 

7. Novostavba RD na ul. Tyršova, Ku řim, parc. č. 665, 666 
Komise stavební nemá námitek k předloženému záměru výstavby rodinného domu, i 
vzhledem k tomu, že se jedná o umístění ve vnitrobloku zástavby (zahrada). 
Pro: 6 
Návrh byl p řijat. 
 
 



8. Novostavba RD na ul. Pod Slavi čkou, Ku řim-Podlesí, parc. č. 3204/101 a 3204/105 
Komise stavební konstatuje, že nemá námitek k předloženému záměru výstavby rodinného 
domu. 
Pro: 6 
Návrh byl p řijat. 

 
9. Žádost OMP- odprodej pozemku parc. č. 3002/3 k. ú. Ku řim, Walter s.r.o. 

Komise stavební konstatuje, že daný stavební záměr je v souladu s územním plánem a 
navazuje na již předešlá rozhodnutí směřující k výstavbě parkoviště. A proto nemá námitek 
k záměru odprodeje pozemku za účelem této výstavby. 
 

 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 25. 3. 2014     Zapsala: Radka Svobodová 
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bod jednání číslo    36  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Zrušení části zadávacího řízení a rozhodnutí o p řidělení zakázky k projektu 
Protierozní zatravn ěné pásy s výsadbou doprovodné zelen ě 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - Oznámení o zrušení části zadávacího řízení na protierozní 
zatravněné pásy  

 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jitka Sikorová - Vedoucí odboru 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Usnesením RM č. 77/2014 ze dne 19.2.2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele 
„Protierozní zatravn ěné pásy s výsadbou doprovodné zelen ě“  (společné výběrové řízení s 
„Revitalizace toku a nivy Lučního potoka , I. etapa“), které se uskutečnilo 11.3.2014.  Zadavatel 
obdržel ve lhůtě pro podání nabídek ve vztahu k realizaci 2. části předmětné veřejné zakázky 
(Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně) pouze dvě nabídky uchazečů. 
Vzhledem k pravidlům Operačního fondu životní prostředí, ze kterého bude část zakázky hrazena 
dotacemi, zadavateli nezbývá, než zadávací řízení k výběru zhotovitele na „Protierozní zatravněné 
pásy s výsadbou doprovodné zeleně“  zrušit  pro méně než tři nabídky uchazečů (při opakovaném 
zadávacím řízení už tato podmínka není, t.j. pokud se opět přihlásí jen dva uchazeči bude moci být 
mezi nimi vybráno). 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s o u h l a s í   se zrušením zadávacího řízení a rozhodnutí o přidělení zakázky dle usnesení 
rady č. 119/2014 ze dne 20. 3. 2014 na výběr zhotovitele veřejné zakázky „Protierozní zatravněné 
pásy s výsadbou doprovodné zeleně“  
 
Termín plnění: 30. 4. 2014 (OŽP) 
  

 
 

 
 
 



 
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ K ČÁSTI č. 2. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
 

Název zadavatele:  M ěsto Ku řim 
adresa:    Jungmannova 968/75, 664 34 Ku řim 
jednající:   starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským 
IČO:     00281964 
 
 
ZAKÁZKA: 
„Protierozní zatravn ěné pásy s výsadbou doprovodné zelen ě, spojené s revitalizací toku a nivy 
lučního potoka I. etapa ‘‘ 
 
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky oznamuje, že výběrové řízení k části č. 2. předmětné 
zakázky, spočívající ve zhotovení díla protierozních zatravněných pásů s výsadbou doprovodné zeleně 
se  
 

z r u š u j e 
 
Odůvodn ění: 
Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek ve vztahu k realizaci části č. 2 předmětné veřejné 
zakázky pouze 2 nabídky uchazečů. S ohledem na oddělený charakter obou částí veřejné zakázky a 
skutečnost, že na obě části veřejné zakázky bylo možno podat samostatné nabídky, které byly 
samostatně hodnoceny tak vzhledem k pravidlům OPŽP zadavateli nezbývá, než zadávací řízení 
k výběru části č. 2 veřejné zakázky zrušit a dále postupovat dle stanovených pravidel OPŽP. 
 
 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat námitky, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení tohoto 
oznámení na adresu zadavatele. 
 
 
V Kuřimi dne, 24.03.2014 
 

.......................................................... 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, 
starosta, p ředseda hodnotící 
komise  
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bod jednání číslo    37  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Zahájení zadávacího řízení na "Protierozní zatravn ěné pásy s výsadbou 
doprovodné zelen ě 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - výzva a ZD Kuřim - Protierozní pásy  
B - komise pro otevírání obálek 
C - hodnoticí komise  

 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jitka Sikorová - Vedoucí odboru 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Dne 11. 3. 2014 proběhlo společné výběrové řízení na projekty:„Revitalizace toku a nivy Lu čního 
potoka, I. etapa“ a „Protierozní zatravn ěné pásy s výsadbou doprovodné zelen ě“. Do části 
výběrového řízení (Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně) se však přihlásili jen 
2 uchazeči, proto musela být tato část výběrového řízení zrušena pro rozpor s pravidly dotačního titulu 
Operačního fondu životního prostředí, ze kterého má být projekt částečně hrazen. Vedoucí 
zajišťujícího odboru doporučuje Radě města schválit opětovné zahájení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele výše uvedené zakázky malého rozsahu, na které se nevztahuje zákon o veřejných 
zakázkách (nedosahuje objemu finančního limitu). Dále doporučuje Radě města Kuřimi schválit znění 
výzvy k podání nabídky malého rozsahu na stavební práce, tak jak ji připravil JUDr. Petr Navrátil, 
Joštova 138/4, 602 00 Brno, a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící komise a 
členy komise pro otevírání obálek. Výběrové řízení prob ěhne v úterý 15. 4. 2014 od 13h  v malé 
zasedací místnosti. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s o u h l a s í   se zahájením nového zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky 
„Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“, schvaluje  výzvu k podání nabídky, a 
jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise a komise pro otevírání obálek. 
 
Termín plnění: 30. 4. 2014 (OŽP) 
 
  

 
 

 
 
 



 
 

 
EVROPSKÁ UNIE 

Operační program Životní prost ředí 
Pro vodu, vzduch a p řírodu 

 
 
 
 

Zadávací dokumentace  
 
a  
 

Výzva  
 

k podání nabídky na veř ejnou zakázku na služby, zadávanou v 
rámci zásad stanovených ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném zn ění, a pravidel Operačního 
programu životní prost ředí, s názvem: 

 
     „Protierozní zatravn ěné pásy s výsadbou doprovodné zelen ě“ 

 
 
 
 
 
Název zadavatele:   M ěsto Ku řim 
IČ zadavatele:   00281964 
Sídlo zadavatele:   Jungmannova 968/75, PS Č 664 34 Kuřim 
Osoba oprávn ěná jednat:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta 
 
 
 
Zadavatel uzavřel smlouvu na zastoupení zadavatele v zadávacím řízení.  
 
Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: 
Název:     JUDr. Petr Navrátil, advokát 
Sídlo:     Joštova 4, 602 00 Brno 
IČ:     736 12 596 
DIČ:      
Kontaktní osoba:    JUDr. Petr Navrátil, advokát 
e-mail :    ak@navratil-advokat.cz 
telefon:    +420 774 964 904 
 
 



 
 
 

2 

ÚVOD 
 
Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů. 
  
Veřejná zakázka je zakázkou malého rozsahu na služby. 
 
Výběrové řízení neprobíhá  podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Předmět 
veřejné zakázky je spolufinancován ze zdrojů EU (Operační program životní prostředí). 
 
Dodatečné informace  k zadávacím podmínkám: 
 
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím 
podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám 
se podává písemně prostřednictvím mailu (email: ak@navratil-advokat.cz) nebo poštou na 
adresu pověřeného zástupce zadavatele (JUDr. Petr Navrátil, advokát, Joštova 4, 602 00 
Brno v českém jazyce a musí být pověřenému zástupci zadavateli doručena nejpozději 5 dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
 
Zadavatel bude uve řejňovat informace a dokumenty k ve řejné zakázce prost řednictvím 
elektronického nástroje , který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a to na 
následujícím odkazu: 
 
http://www.kurim.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska/verejne-zakazky.html 
 
Zadavatel si výslovně vyhrazuje prostřednictvím profilu zadavatele zveřejňovat: 
 
- Ve smyslu ust. § 60 zákona rozhodnutí o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení; 
- Ve smyslu ust. § 76 odst. 6 zákona rozhodnutí o vyloučení uchazeče 
- Ve smyslu ust. § 81 odst. 4 oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 
 
  
I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
 
 
1) Předmět veřejné zakázky spočívá v provedení Protierozních zatravn ěných pás ů s 
výsadbou doprovodné zelen ě, a jejím předmětem je zatravnění a výsadba autochtonních 
druhů dřevin na vymezených plochách za účelem zachycení erozních smyvů z výše 
položených poloh, rozčlenění území a doplnění dřevinné vegetace, a to v extravilánu města 
na území zvaném „Za Koutem“ a „Na Bahnách“ severozápadně od města Kuřim.  
 
Součástí veřejné zakázky je rovněž následná péče o výsadby, a to po dobu dvou let od 
ukončení realizace projektu. 
 
Realizace veřejné zakázky bude časově navazovat na dokončení díla označeného jako „I. 
etapa revitalizace toku a nivy lu čního potoka“,  v jehož rámci budou vybudovány 4 
samostatné tůně v nivě toku rovněž v lokalitě „Za Koutem“ a „Na Bahnách“ v extravilánu 
města Kuřim. Předpokládaný termín dokončení tohoto díla je březen roku 2015. 
 
Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu 
této zadávací dokumentace a je uchazeči předkládána v elektronické podobě na CD disku, 
nebo elektronicky prostřednictvím emailu. Součástí zadávací dokumentace je dále slepý 
položkový rozpočet s výkazem výměr, který je uchazeči předkládán v elektronické podobě na 
CD disku, nebo elektronicky prostřednictvím emailu.  
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Zadavatel výslovn ě upozor ňuje na skute čnost, že ve řejná zakázka má být zč ásti 
realizována na pozemcích, které v dob ě průběhu výb ěrového řízení a podpisu smlouvy 
o dílo nebudou náležet do vlastnictví zadavatele. Zadavatel bude vyvíjet veškeré úsilí 
k tomu, aby p ředmětné nemovitosti do svého výlu čného vlastnictví do zahájení 
realizace zakázky získal, vyhrazuje si však právo od smlouvy odstoupit v p řípadě, kdy 
do doby p řed zahájením realizace díla všechny pozemky, na nichž má být dílo 
realizováno, do svého výlu čného vlastnictví nezíská. K výhrad ě práva odstoupení od 
smlouvy blíže v čl. V. odst. 4 této dokumentace. 
 
 
2) Předpokládaná hodnota ve řejné zakázky 
  
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:       294.686,05 Kč bez DPH. 
 
 
3) Místo pln ění veřejné zakázky 
 

Předmět veřejné zakázky bude realizován v rámci katastrálního území Kuřim. Konkrétní 
lokalizace činností realizovaných v rámci veřejné zakázky je specifikovaná v projektové 
dokumentaci, která tvoří přílohu této zadávací dokumentace. 
 
Prohlídka místa plnění nebude organizována, neboť se jedná o volně přístupné plochy. 
 
 
4) Doba pln ění veřejné zakázky 
 

Termín zahájení prací:      předpokládaný termín zahájení 01.04.2015   
Termín dokončení prací veřejné zakázky:               30.06.2015 
Termín ukončení následné péče do 2 let od ukončení realizace projektu 
 
 
5) Závazné podklady pro zpracování nabídky a realizaci ve řejné zakázky 
Při zpracování nabídky a realizaci veřejné zakázky jsou uchazeči vázáni podmínkami 

- Projektové dokumentace (příloha č. 3) 
- Smlouvy o dílo uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem 

 
 
 
II. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 
 
K prokázání splnění kvalifikačních předpokladů se dodavatel ve smyslu ust. § 62 odst. 3 
Zákona předloží čestná prohlášení (vzor – přílohy č. 5, 6 a 7) o tom, že splňuje 
 
1) Základní a profesní kvalifika ční předpoklady  (vzor – příloha č. 5) v rozsahu 
stanoveném ust.  § 53 a 54 zákona, popř. že je zapsán v seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů dle § 127 Zákona, nebo s odkazem na § 134 Zákona disponuje certifikátem 
vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, a zároveň předloží čestné prohlášení 
o splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h), a § 53 odst. 1 písm. k) a l) zákona.  

 
Jako doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky je 
ve smyslu ust. § 54 písm. b) zadavatelem požadováno: 
 
- živnostenské oprávnění pro poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, lesnictví a 

myslivost 
 



 
 
 

4 

Dodavatel prokazuje splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů 
předložením čestného prohlášení, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 
kalendářních dnů. 

 
2) Technické kvalifika ční předpoklady – dodavatel doloží čestné prohlášení (vzor – 
Příloha č. 6) obsahující 
 
- seznam t ří významných referen čních zakázek odpovídajících p ředmětu p říslušné 
části ve řejné zakázky realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, kdy  
 
uchazeč předloží seznam tří referenčních zakázek, jejichž předmětem byly výsadby a 
zatravnění v minimální hodnotě 200.000,-- Kč bez DPH. 
 
- prohlášení o vzd ělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 
dodavatele, nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování 
příslušných služeb, kdy 
 

a) alespoň jedna osoba dodavatele musí příslušným diplomem prokázat dosažení VŠ 
vzdělání zahradnického směru a praxi nejméně 3 let 
b) alespoň jedna osoba dodavatele musí příslušným certifikátem prokázat držení 
certifikátu Český certifikovaný arborista nebo European Tree Worker, nebo jiného 
obdobného certifikátu 
c) alespoň jedna osoba dodavatele musí příslušným diplomem prokázat dosažení SŠ 
vzdělání zahradnického směru a praxi nejméně 3 let 
 

3) Požadavek ekonomické a finan ční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 
písm. c) ZVZ.  

 
4) Dodavatel, se kterým má být uzav řena smlouva je povinen p řed jejím uzav řením 
předložit zadavateli originály nebo ú ředně ověřené kopie všech doklad ů prokazujících 
spln ění jednotlivých kvalifika čních p ředpoklad ů. Nesplnění této povinnosti se považuje 
za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a může být důvodem pro rozhodnutí o 
zrušení výběru nejvhodnější nabídky. Doklady prokazující splnění základních a profesních 
kvalifikačních předpokladů nesmějí být k poslednímu možnému dni podání nabídky starší 90 
dnů. 
 
 
III. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 

 
Zadavatel zvolil základní kritérium pro zadání veřejné zakázky podle nejnižší nabídkové 
ceny, a to s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky. Tedy vzhledem k tomu, že 
specifikace předmětu zakázky nepřipouští odchylky v kvalitě a způsobu jejího provedení, 
považuje zadavatel nabídkovou cenu za jediné relevantní hodnotící kritérium. 
 
 
IV. POŽADAVKY NA ZPRACOVNÍ NABÍDKOVÉ CENY 
 

1) Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu součtem všech služeb, které tvoří předmět 
veřejné zakázky. Do ceny zahrne zájemce veškeré práce, dodávky či související služby, 
nezbytné pro kvalitní dodání všech součástí předmětu veřejné zakázky, veškeré náklady 
spojené s úplným a kvalitním dodáním, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) 
během provádění služeb. Tato cena bude stanovena jako cena nejvýše p řípustná , kterou 
není možno překročit. Součástí nabídky budou uchaze čem ocen ěné slepé položkové 
rozpo čty s výkazem vým ěr (příloha zadávací dokumentace)  
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2) Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané 
hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. 
Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu  (Příloha č. 1 nabídky.) 
 
3) Podmínky překročení nabídkové ceny: 
Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že po podpisu smlouvy a před 
termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. 
 
 
V. OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
Uchazeč se ve své nabídce zaváže splnit následující smluvní a obchodní podmínky, které 
promítne do návrhu smlouvy o dílo: 
 
1) smluvní pokuty  
Uchazeč se v nabídce zaváže zaplatit smluvní pokutu v určité výši 0.05% z nabídkové ceny 
za každý započatý kalendářní den prodlení s termínem dodání. Zaplacení smluvní pokuty se 
nedotýká nároku zadavatele na náhradu škody. 
 
2) platební podmínky  
Platby za dílo budou zadavatelem (jako objednatelem) vůči vítěznému uchazeči (jako 
zhotoviteli) realizovány níže uvedeným způsobem: 
 

- Platby za dílo budou realizovány bezhotovostním převodem na základě faktury 
vystavené zhotovitelem po dodání předmětu veřejné zakázky a jeho převzetí 
zadavatelem. 

 
- Zadavatel neposkytuje zálohy. Práce budou hrazeny na základě soupisu 

provedených prací.  
 

- Fakturace dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele. 
Jednotlivé práce budou fakturovány teprve po kvalitním provedení a v rozsahu, který 
je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu.  

 
- Ceny musí být uvedeny v Kč, vždy bez DPH a s DPH. Zhotovitel je povinen, po 

vzniku práva fakturovat, vystavit a zadavateli předat faktury ve trojím vyhotovení. 
 

- Faktura musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt hrazený z Operačního 
programu životní prostředí a název projektu, který je shodný s názvem zadávacího 
řízení.  

 
- Faktury musí obsahovat číslo smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje 

uvedené v ustanovení § 28 odstavci 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. 

 
- Jako podklad pro uznání oprávněnosti faktury dodavatel doloží zjišťovací protokol, 

jenž bude mít tyto náležitosti: 

1) Název díla 

2) Soupis provedených prací a dodávek (položky rozpočtu a jejich množství, 
jednotkovou cenu a cenu celkem. Zjišťovací protokol bude potvrzen osobou 
zhotovitele, objednatele a technickým dozorem. 
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- Každá faktura musí obsahovat údaj o tom, zda dle rozpočtu s výkazem výměr a 
nabídky uchazeče je účtována dodávka, popř. služba náležející do uznatelných nebo 
neuznatelných výdajů. Tato povinnost uchazeče bude součástí ujednání smlouvy o 
dílo, jejíž návrh bude uchazeč ve smyslu ust. čl. VI. odst. 3 předkládat jako přílohu 
nabídky. 

 
- Splatnost veškerých faktur je minimálně 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

(Lhůta splatnosti je stanovena z důvodu spolufinancování zakázky v rámci 
Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního 
prostředí ČR.). 

 
Uvedené platební podmínky budou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo a uchazeči jsou 
oprávněni navrhnout výhodnější platební podmínky pro zadavatele. 
 
3) Ostatní podmínky:  
Uchazeč se ve smlouvě zaváže k tomu, že:   

- v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě bude dodavatel vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zajištění uvedené činnosti je 
součástí ceny za dílo; 

 
- učiní takové právní kroky, aby mezi uchazečem jako zhotovitelem a dalšími subjekty 

jako subdodavateli nemohlo dojít k postoupení pohledávek souvisejících 
s realizováním veřejné zakázky. 
 

- Záruční doba na veškerá plnění poskytovaná uchazečem zadavateli v souvislosti 
s veřejnou zakázkou bude činit 24 měsíců. 
 

4) Výhrada práva zadavatele k odstoupení od smlouvy v p řípadě nemožnosti pln ění  
S ohledem na skutečnost, že obě části veřejné zakázky mají být zčásti realizovány na 
pozemcích, které v době průběhu výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo nebudou 
náležet do vlastnictví zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo od smlouvy odstoupit 
v případě, kdy nezíská do doby před zahájením realizace díla všechny pozemky, na nichž 
má být dílo realizováno, do svého výlučného vlastnictví. 
 
Právo zadavatele k odstoupení od smlouvy formuluje zadavatel výslovně takto: 
 
„Zadavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy do dne plánovaného 
zahájení prací dle smlouvy o dílo nebudou náležet všechny pozemky, na nichž má být dílo 
dle projektové dokumentace provedeno, do jeho výlučného vlastnictví.  
 
V takovém případě je zadavatel povinen před předáním staveniště oznámit odstoupení od 
smlouvy dodavateli písemně a bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě 5 
pracovních dnů ode dne zahájení realizace díle. Dodavatel v případě odstoupení od smlouvy 
ze strany zadavatele z uvedeného důvodu a ve sjednané lhůtě není oprávněn po zadavateli 
požadovat náhradu škody, či jiných výdajů, které mu v souvislosti s plněním dle předmětné 
smlouvy vznikly.“ 
 
 
VI. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 
 
1) Nabídka musí být podána v českém jazyce. 
 
2) Kompletní nabídka bude předložena v českém jazyce v písemné formě a to v jednom 
originále (označeném „ORIGINÁL“) a jedné kopii (označené „KOPIE“). Originál i kopie budou 
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viditelně označeny. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. 
V případě, že nabídku nebude podepisovat statutární orgán uchazeče, je nutno přiložit 
podepsanou plnou moc k zastupování zájemce. 
 
3) Nabídka musí obsahovat návrh Smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat 
jménem či za zájemce, jehož součástí bude návrh harmonogramu prací . 
 
4) Uchazeč je v nabídce povinen specifikovat části ve řejné zakázky, které má v úmyslu 
zadat jednomu či více subdodavatel ům, a to s odkazem na odpovídající položky 
výkazu vým ěr. Uchazeč zároveň uvede identifikační údaje každého subdodavatele. Pro 
vytvoření seznamu  subdodavatelů uchazeč použije Přílohu č. 2 –  Seznam subdodavatelů, 
v níž označí části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavatelům odkazem na 
položky výkazu výměr. 
 
5) Součástí nabídky budou oceněné položkové rozpo čty,  které tvoří přílohu této zadávací 
dokumentace. 
 
6) Součástí nabídky budou čestná prohlášení , kterými uchazeč prokazuje kvalifikace dle 
článku II. (přílohy č. 5, 6 a 7) 
 
7) Zájemce sestaví nabídku v níže vymezeném pořadí a použije krycí list (viz. příloha č. 1). 
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 
Nabídka bude svázána do jednoho svazku a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými 
listy. Struktura nabídky: 
 

- obsah nabídky včetně prohlášení o počtu stránek  
- krycí list nabídky (příloha č. 1) 
- seznam subdodavatelů (příloha č. 2) 
- čestné prohlášení o splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů a o 
       splnění předpokladu dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ (příloha č. 5) 
- čestné prohlášení o splnění požadavků stanovených v ust. § 68 odst. 3 ZVZ – 

(příloha č. 6) 
- čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů (příloha č. 7) 
- podepsaný návrh smlouvy o dílo s návrhem harmonogramu prací 

 
8) Nabídky pro hodnocení se mohou podávat pouze v listinné podobě 
 
9) V případě, že dodavatel v nabídce doloží dokumenty podepsané jinou osobou, než 
osobou uvedenou v platném výpisu z obchodního rejstříku, doloží do své nabídky také 
oprávnění této osoby k podpisu (např. plnou moc) 
 
10) Před podáním nabídky je uchazeč povinen seznámit s kompletní zadávací dokumentací, 
vyjasnit si případné nejasnosti a při zjištění, že v zadávací dokumentaci či výkazech výměr je 
nejasnost či chyba, je povinen vznést dotaz a řídit se odpovědí zadavatele. 
 
9) Před podáním nabídky je uchazeč povinen seznámit s kompletní zadávací dokumentací, 
vyjasnit si případné nejasnosti a při zjištění, že v zadávací dokumentaci či výkazech výměr je 
nejasnost či chyba, je povinen vznést dotaz a řídit se odpovědí zadavatele. 
 
 
VII. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.  
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VIII. PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ LH ŮTA 
 
1) Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 
 
2) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, 
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.  
 
3) Nabídku lze podat na obě části veřejné zakázky současně, nebo samostatně na 
kteroukoliv část veřejné zakázky  
 
4) Nabídka musí být podepsána statutárním orgánem uchazeče nebo zmocněnou osobou; v 
případě potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží dodavatel v nabídce plnou moc či jiný 
platný pověřovací dokument.  
 
5) Zadávací lh ůta, po kterou jsou uchaze či svými nabídkami vázáni, činí 50 dní a 
začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení 
oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje 
uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu s tímto zákonem uzavřít smlouvu, až do doby 
uzavření smlouvy podle § 82 odst. 4 nebo do zrušení zadávacího řízení. 
 
Jsou-li podány námitky, zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty pokračuje dnem doručení 
rozhodnutí zadavatele o námitkách žadateli. Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které 
zadavatel nesmí uzavřít podle zákona smlouvu. 
 
Je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (dále jen „Úřad“), zadávací lhůta neběží. Konec zadávací lhůty stanovený podle 
odstavce 2 datem se posouvá o dobu, kdy zadávací lhůta neběží. Běh zadávací lhůty 
pokračuje dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu o takovém návrhu. To 
platí obdobně i pro případ, je-li správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno 
Úřadem z moci úřední; v takovém případě neběží lhůta ode dne zahájení správního řízení. 
Zadávací lhůta neběží rovněž po dobu, ve které má zadavatel podle rozhodnutí Úřadu učinit 
nápravné opatření podle § 118 odst. 1; o této skutečnosti je zadavatel povinen informovat 
dotčené uchazeče a zájemce. 
 
  
IX. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY 
 
Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku). Obálka bude uzavřena a 
opatřena razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem: 
 

NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 
„Protierozní zatravn ěné pásy s výsadbou doprovodné zelen ě“ 

 
Na obálce musí být adresa, na níž je možno nabídku vrátit.  
 
Zájemce je povinen doručit nabídku doporučeně poštou nebo osobním podáním na adresu: 
Městský ú řad Ku řim 
Jungmannova 968/75, PS Č 664 34 Kuřim  
a to nejpozd ěji do  15. 4. 2014     do  13  hodin 
 
 
 

X. INFORMACE O TERMÍNU A MÍSTU OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 
S NABÍDKAMI 
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Komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami na svém zasedání konaném 
v sídle zadavatele: Městský ú řad Ku řim, Jungmannova 968/75, PS Č 664 34 Kuřim, a to 
dne   15. 4. 2014   v 13:05 hod. Otevírání obálek je oprávněn účastnit se zástupce 
uchazeče, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek, zástupce 
zadavatele a zástupce poskytovatele dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí.  
 
 
 

XI.  PRÁVA ZADAVATELE 
 
1) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. 
 
2) Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud 
a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, žádosti o účast či potvrzení zájmu o 
účast,  
b) byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni dodavatelé, 
c) v důsledku okolností předvídaných v § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., nebyla 
uzavřena smlouva nebo rámcová smlouva s posledním uchazečem v pořadí, s nímž bylo 
možné tuto smlouvu uzavřít, 
d) obdržel méně než tři nabídky, nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna 
nabídka 
  
3) Zadavatel je oprávněn bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení, pouze pokud 
a) vybraný uchazeč, popřípadě uchazeč druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo 
neposkytl zadavateli k jejímu uzavření řádnou součinnost podle § 82 odst. 4 zákona č. 
137/2006 Sb, 
b) odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny 
okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s 
přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, 
c) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze 
na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. 
  
4) Zadavatel je dále oprávněn zrušit zadávací řízení 
a) až do doby uzavření smlouvy, jde-li o případ předvídaný § 90 odst. 2 zákona č. 137/2006 
Sb., nebo není-li možné uzavřít rámcovou smlouvu se všemi vybranými uchazeči, nebo 
 b) až do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, pokud byla podána jenom jedna 
nabídka nebo pokud byly všechny nabídky kromě jedné vyřazeny. 
  
5) Zadavatel nebude zájemcům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. 
 
6) V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě bude zájemce vybraný na základě tohoto výběrového řízení osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
7) O výsledku veřejné zakázky budou všichni uchazeči písemně informování prostřednictvím 
oznámením uveřejněném na profilu zadavatele, popř. datovou zprávou. Vyloučení uchazeči 
budou informováni o vyloučení též písemně s uvedením důvodu jejich vyloučení. 
 
Námitky proti rozhodnutí o výb ěru nejvhodn ější nabídky nebo proti rozhodnutí 
zadavatele o vylou čení z účasti na zadávacím řízení musí st ěžovatel doru čit zadavateli 
do 5 dn ů ode dne doru čení oznámení o výb ěru nejvhodn ější nabídky ve řejné zakázky 
nebo rozhodnutí o vylou čení z účasti v zadávacím řízení. 
 
Námitky proti zadávacím podmínkám musí st ěžovatel doru čit zadavateli nejpozd ěji do 
5 dnů od skon čení lhůty pro podání nabídek. 
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V Kuřimi dne…………….. 
 
 

……………………………………………….. 
    Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta 

 
PŘÍLOHY: 
- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky  
- Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů 
- Příloha č. 3 – Projektová dokumentace (elektronicky)  
- Příloha č. 4 - Slepý položkový rozpočet s výkazem výměr (elektronicky) 
-  Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základních a profesních kvalifikačních 

 předpokladů a o splnění předpokladu dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ 
- Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o splnění požadavků stanovených v ust. § 68 odst. 3 
 ZVZ  
- Příloha č. 7 - Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů 
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Příloha č. B: seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek 
 

Návrh členů a náhradník ů komise pro otevírání obálek  
 
 

 
 
Členové komise pro otevírání obálek: 
 

1. Štarha Oldřich, Ing. 
2. Sikorová Jitka, Ing 
3. Navrátil Petr, JUDr. 

 
 

 
 
Náhradníci komise pro otevírání obálek: 
 
     1.  Ambrož Ladislav, Mgr. 
      2.  Hamřík Jaroslav, Ing. 
      3.  Ševčíková Dagmar, Ing 
 
       
       
 
 
Schváleno Radou města Kuřimi ……/….. usnesením č. …/../2014 

 

 

Předmět (název) zakázky:  „Protierozní zatravn ěné pásy s výsadbou doprovodné zelen ě“  

Evidenční číslo zakázky: D-OŽP-2014-003 
 Zadavatel Město Kuřim 

Zajištující odbor (ZO): OŽP 
Vedoucí ZO: Ing, Jitka, Sikorová 
Pověřený pracovník ZO: Ing, Jitka, Sikorová 



Příloha č. C: seznam členů a náhradníků hodnotící komise 
 

Návrh členů a náhradník ů hodnotící komise  
 
 

 
 
Členové hodnotící komise: 
 

1. Sukalovský Drago, Mgr. Ing. 
2. Macková Miluše, Ing. 
3. Štarha Oldřich, Ing. 
4. Sikorová Jitka, Ing 
5. Navrátil Petr, JUDr. 

 
 

 
 
Náhradníci hodnotící komise: 
 
     1.  Koláček Jiří Filip, MBA 
      2.  Zejda Vladislav. 
      3.  Ambrož Ladislav, Mgr. 
      4.  Hamřík Jaroslav, Ing. 
      5.  Ševčíková Dagmar, Ing 
       
       
 
 
Schváleno Radou města Kuřimi ……/….. usnesením č. …/../2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět (název) zakázky: “Protierozní zatravn ěné pásy a výsadba doprovodné zelen ě“  

Evidenční číslo zakázky: D-OŽP-2014-003 
 Zadavatel Město Kuřim 

Zajištující odbor (ZO): OŽP 
Vedoucí ZO: Ing, Jitka, Sikorová 
Pověřený pracovník ZO: Ing, Jitka, Sikorová 
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bod jednání číslo    38  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Rozdělení finan čního p říspěvku z Ministerstva kultury pro ORP 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Mgr. Klára Kiesslingová, DiS. - projekt meziobecní spolupráce 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

V programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností byla 
pro rok 2014 městu Kuřim z Ministerstva kultury přidělena kvóta finančního příspěvku ve výši 102.000 
Kč. 
 
Výzva pro podávání žádostí o tento příspěvek žadatelů z ORP Kuřim byla řádně zveřejněna na úřední 
desce města.  
 
Město Kuřim obdrželo dvě žádosti o příspěvek, a sice na restaurování varhanního stroje v kostele sv. 
Filipa a Jakuba v Lelekovicích a na restaurování vitráží v kostele sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce. 
Tyto žádosti splňují všechny potřebné náležitosti. Žádosti na Ministerstvo kultury podává na základě 
zmocnění vlastníka kulturní památky ORP Kuřim. 
Římskokatolická farnost Veverská Bítýška jako vlastník kulturní památky žádá o příspěvek ve výši 
52.000 Kč. 
Římskokatolická farnost Vranov u Brna jako vlastník kulturní památky žádá o příspěvek ve výši 50.000 
Kč. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  d o p o r u č u j e   předložení žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti Vranov u Brna ve výši 
50.000 Kč na projekt Restaurátorské práce na varhanním stroji v kostele sv. Filipa a Jakuba v 
Lelekovicích z programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností“ a doporu čuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti 
Veverská Bítýška ve výši 52.000 Kč na projekt Restaurování vitráží kostela sv. Jakuba ve Veverské 
Bítýšce z programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s 
rozšířenou působností“. 
 
Termín plnění: 31. 3. 2014 (OI) 
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bod jednání číslo    39  
 
 

 
Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Smlouva o použití p řidělených prost ředků pro zabezpe čení regionálních funkcí 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - MKK rozpočet 2014 
B - návrh smlouvy MZK+Město Kuřim 2014  

 
Materiál předkládá:  Jiří Filip Koláček, MBA - 1.místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Věra Štěpánová 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Smlouva přináší finanční naplnění požadovaných regionálních funkcí knihovny a pravidla pro použití 
dotace. Tato smlouva se každoročně obnovuje. Žádám RM o schválení smlouvy na příjem částky 
2.808.700 Kč na činnost regionu na rok 2014. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   Smlouvu o použití přidělených prostředků pro zabezpečení regionálních funkcí 
na rok 2014. 
 
Termín plnění: 31. 12. 2014 (MKK) 
  

 
 

 
 
 



 

Rozpočet 2014 – příloha           A 
Město Kuřim 
Městská knihovna Kuřim, Popkova 1006/36 – výkon RF 2014 
 
    
 

 Náklady na 
RF 
 Celkem 

Spotřeba materiálu 1.014.700 
      v tom: nákup knihovního fondu 919.700 
      v tom: nákup DDHM 50.000 
      v tom spotřeba PHM 0 
      v tom: nákup materiálu 45.000 
Spotřeba energie 0 
Opravy a udržování 20.000 
Cestovné 20.000 
Ostatní služby 306.000 
        v tom: doprava  25.000 
        v tom: servis výpočetní  
                      techniky  

135.000 

        v tom: nákup licence na el.   zdroje               10.000 
        v tom: nákup knihovnických služeb 54.0000 
Mzdové náklady 1.118.000 
        v tom: platy zaměstnanců  850.000 
        v tom: ostatní osobní náklady 268.000 
Zákonné sociální pojištění 330.000 
Jiné sociální náklady  0 
Jiné ostatní náklady  
Ostatní provozní náklady  

  
  

  
  
  

NÁKLADY CELKEM 2.808.700 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



I. 
Smluvní strany 

 
 
 
1. Moravská zemská knihovna v Brně 

Se sídlem: Kounicova 65a, 601 87 Brno 
IČO: 094 943 
Bankovní spojení: KB Brno-město, č. účtu 98832621/0100 
Zastoupená: Mgr. Tomášem Gecem, ředitelem 
(dále jen MZK v Brně) 

(dále jen poskytovatel) 
      Kontaktní osoba: Mgr. Martina Bartáková 
      Tel.: 541 646 119 
      Email: bartakova@mzk.cz 
 
  
2. Město Kuřim………………………………………………. 

Se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim……………………………. 
IČO: 00281964……………………. 
Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.účtu 22824661/0100…………………………….. 
Zastoupená: Mgr. Ing Dragem Sukalovským…………………………, starostou města 
(dále jen pověřená knihovna) 

 
              (dále jen příjemce) 
 
      Kontaktní osoba:  Věra Štěpánová 
      Tel: 541 420 461 
      Email: stepanova@mkkurim.cz 
 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v  souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o 
knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), 
v platném znění, Programu podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji, v platném  
znění následující:  
 

SMLOUVU 
o použití přidělených prostředků pro zabezpečení 

regionálních funkcí 
 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je přenesení regionálních funkcí dle § 11 odst. 3 z.č. 257/2001 Sb.. Poskytovatel tímto 

postupuje svá níže uvedená práva a povinnosti  na příjemce, a to pouze ve vztahu vůči knihovnám v regionu 
příjemce.  
Výčet regionálních funkcí knihoven, které jsou předmětem postoupení dle této smlouvy: 
1) Nákup výměnného fondu 
2) Zpracování výměnného fondu 
3) Poradenská, vzdělávací  a konzultační činnost pro knihovny  
4) Sběr a zpracování statistických dat o činnosti těchto knihoven za kalendářní rok 2014 
5) Tvorbu výměnných souborů pro tyto základní knihovny, jejich distribuci a údržbu 
6) Nákup, zpracování a distribuce knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele obsluhované 

knihovny 
7) Metodickou pomoc při provádění revizí  a aktualizací v těchto základních knihovnách dle plánu revizí 
8) Automatizovaný knihovnický systém  – zavádění a servis 
9) Metodické návštěvy  

 
2. Příjemce zajišťuje odborné služby přednostně knihovnám poskytujícím veřejné knihovnické a informační 

služby.  
3. Příjemce se zavazuje předat na vyžádání  poskytovateli zálohu dat (export všech dat, veškerá systémová 

nastavení)  systému Clavius a Clavius REKS, která  byla vytvořena z finančních prostředků dotace JMK na 
výkon regionálních funkcí. 



 
 
4. Poskytovatel bude  pro příjemce a základní knihovny v regionu nadále vykonávat tyto regionální funkce: 

- poradenskou a konzultační činnost, 
- vzdělávání zaměstnanců, pořádání seminářů, porad apod., 
- metodickou pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, 
- poradenství a konzultace při zajišťování servisu informačních a komunikačních technologií. 

Pro ostatní profesionální popř. neprofesionální knihovny zabezpečí regionální funkce, 
jestliže ji o to požádá pověřená knihovna. 
Tyto funkce nejsou tak předmětem přenesení dle této smlouvy. 
 

5. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení 
tohoto zákona, proto je příjemce povinen řídit se tímto zákonem. 

 
6. Na poskytovanou dotaci se vztahují ustanovení § 22 (porušení rozpočtové kázně) z. č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, proto je příjemce povinen se řídit tímto 
zákonem. 

III. 
 

Výše dotace a lhůta poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel poskytne příjemci dotace na výkon regionálních funkcí podle metodiky uvedené v Metodickém 
pokynu MK k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území ČR.  

 
2. Prostředky dotace budou poukázány bankovním převodem z účtu poskytovatele na výše uvedený účet 

příjemce ve výši 2.808.700,--Kč, slovy dvamilionyosmsetosmtisícsedmset korun českých ve čtyřech  
splátkách. 

       
Termíny splátek: 
1. splátka: do 15 dnů od převodu finančních prostředků na účet poskytovatele ze strany Jihomoravského 

krajského kraje  
2. splátka: do 30.3.2014 
3. splátka: do 30.8.2014 
4. splátka: do 30.9.2014 

Termíny splátky je poskytovatel povinen dodržet pouze v případě, že budou poskytovateli převedeny  
finanční prostředky  z Jihomoravského kraje, v případě, že tyto finanční prostředky nebudou krajem 
převedeny poskytovateli tak, aby mohl řádně a včas splnit tyto splátky, posouvá se termín splatnosti 
jednotlivých splátek o dobu, o kterou poskytovatel získal finanční prostředky od kraje později. 

 
IV. 

Podmínky použití dotace a povinnosti příjemce 
 
1. Příjemce se zavazuje použít prostředky dotace výhradně pro účel uvedený v čl. II., odst. 1 smlouvy. Příjemce  

se zavazuje využít prostředky dotace dle Metodického pokynu vydaného poskytovatelem k zajištění 
jednotného postupu při vyúčtování ekonomické části dotace poskytované Jihomoravským krajem na zajištění 
regionálních funkcí. 
Příjemce je povinen dodržet rozpočet dotace, který je přílohou této smlouvy – příloha č.1. V případě změny 
rozpočtu nad 10% v jednotlivých položkách je příjemce povinen písemně požádat ředitele poskytovatele o 
tuto změnu rozpočtu. 

 
2. Příjemce odpovídá po celou dobu čerpání prostředků dotace za její hospodárné, účelné a  efektivní použití. 

 
3. Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a oddělené sledování použitých 
prostředků dotace. Účetní doklady prokazující použití dotace z finančních prostředků poskytovatele musí být 
viditelně označeny. 

 
4.  Příjemce je oprávněna čerpat dotaci v průběhu celého kalendářního roku 2014 a v lednu 2015, a to od 1. 1. 

2015 do 31. 1. 2015. Prostředky dotace nelze převádět do roku 2016 ani do roku 2015 na úhradu nákladů 
souvisejících s rokem 2014. Použití prostředků v období od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015 je možno pouze na 
úhradu nákladů účetně souvisejících s rokem 2014 (úhrada mezd za 12/2014).  

 
5. Příjemce předloží kdykoliv v průběhu roku 2014  na požádání přehled čerpání dotace a umožní průběžnou 

kontrolu pověřeným pracovníkům poskytovatele a Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to jak po stránce 



věcného naplnění předmětu smlouvy, tak po stránce finanční.  
 
6. Za účelem sledování efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti využití prostředků dotace příjemce zpracovává 

zprávu o hodnocení výkonu regionálních funkcí v kraji. Tuto zprávu předloží poskytovateli v termínu 
nejpozději do 5.2.20142015.  

 
7. Příjemce dotace předloží poskytovateli nejpozději v termínu do 5.2.2014 2015kompletní závěrečné vyúčtování 

poskytnuté dotace, a to soupisem prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících vznik výdajů hrazených 
z prostředků dotace. Nejpozději k tomuto termínu je rovněž povinen vrátit na účet poskytovatele případnou 
nepoužitou část prostředků dotace.  

 
8. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání 

neoprávněně zadržených nebo použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky. Zejména je příjemce povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli svůj případný zánik, transformaci, 
sloučení, změnu statutárního zástupce apod., či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace 
poskytuje.  

 
9. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, dotačního titulu a výše poskytnuté dotace. 
 
10. Příjemce je povinen při zajištění výkonu regionálních funkcí dodržet platné právní předpisy. 

 
V. 

Důsledky porušení povinností příjemce 
 
1. Pokud se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně, je povinen provést odvod, který odpovídá částce 

neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, poskytovateli. Porušením rozpočtové kázně je každé 
neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele definované 
v § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Dotace či její část se považují za vrácené dnem, kdy byly připsány na účet poskytovatele. 
 
3. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet 

poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí. 
 
 
 

VI. 
Ukončení smlouvy 

1.  Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo 
výpovědí. 

 
2.  Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 

činí 14 dní a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě 
pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3. dnem od jejího odeslání. 

 
3.  Ve výpovědní lhůtě poskytovatel pozastaví uvolňování finančních prostředků. 
 
4.  V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci poskytovateli ke dni 

ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena za podmínky poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského poskytovateli k účelu výkonu regionálních funkcí a současně poskytnutí dotace 
poskytovatelem příjemci. 

2. V případě, že Jihomoravský kraj dotaci neposkytne vůbec a poskytovatel ji neposkytne příjemci, tato 
smlouva zaniká. 

3. V případě, že Jihomoravský kraj poskytne poskytovateli dotaci pouze z části a poskytovatel ji jen z části 
poskytne příjemci (prodlení poskytovatele s úhradou splátek dle čl. III. odst. 2 této smlouvy o více než 
60 dnů), má příjemce právo od této smlouvy odstoupit nebo omezit přiměřeně výkon regionálních funkcí 
dle výše přidělené dotace. V případě tohoto omezení výkonu je povinen o tomto omezení informovat 
písemně poskytovatele nejméně 30 dnů před tímto omezením. V případě, že poskytovatel nebude 



s tímto omezením souhlasit, vzniká poskytovateli právo od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení 
od smlouvy kteroukoliv stranou, vzniká příjemci povinnost vyúčtovat ihned poskytnuté finanční 
prostředky a přeplatek na nich vrátit poskytovateli do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy.  
 
4. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy. V případě vzniku sporů budou tyto 
řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran. 

 
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních 
smlouvy. 

 
6. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu. 

 
 
 
V Brně dne             V Kuřimi dne  
 
 
…………………………………..                                          ……………………………….. 
Mgr. Tomáš Gec          Mgr.Ing. Drago Sukalovský 
ředitel MZK v Brně                                                              starosta města Kuřim 
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Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
Zpracování PD a auditu na zateplení MŠ Zborovská 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

   
 
Materiál předkládá:  Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jindřiška Honců 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Do konce dubna 2014 je možné podat žádost o dotace na zateplení veřejných budouv, jedná se o 
jednu z posledních výzev OPŽP ve které jsou alokovány nevyčerpané prostředky. 
Na objekt MŠ Zborovská je zpracován projekt na nadstavbu vč. stavebního povolení, o realizaci 
projektu doposud nebylo rozhodnuto. V lońském roce ředitelka MŠ vypsala VŘ na výměnu oken , 
které jsou v havarijním stavu, RM toto výběrové řízení zrušila. 
OI doporučuje podat žádost  na zateplení a výměnu oken na původní objekt a využít tak na revitalizaci 
objektu  případných prostředků z OPŽP.  OI provedl poptávky na projekt a audit (byly obeslány čtyři 
firmy - ing. Titl, ing.arch.Němec, ing.arch.Sirná a atelier WIK) , poptávky budou zaslány 26.3.2014 do 
8,00 hod. ráno, o výsledku bude RM informována v dodatečném materiálu. 
OI žádá RM o vyčlenění finančních prostředků na projekt +audit + podání žádosti o dotace z ORG 
"Projekty a studie". 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s o u h l a s í   s vyčleněním částky .............. KČ z ORG 1008 000 00 "Projekty a studie" na 
zpracování energetického auditu, projektové dokumentace a zpracování žádosti pro zateplení a 
výměnu výplní otvorů objekty MŠ Zborovská. 
 
Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI) 
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Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
ZŠ Tyršova - oprava umývárny chlapci -výb ěr zhotovitele 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - zpráva-ZŠ Tyršova-oprava umýváren  
 
Materiál předkládá:  Ing. Oldřich Štarha - Místostarosta 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Jindřiška Honců 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Rozhodnutí o p řidělení zakázky m ěsta Ku řimi  
Název (předmět) zakázky: „Stavební úpravy ZŠ Tyršova - oprava umývárny chlapi“ 
Zajišťující odbor (ZO):              OI 
Zajištěno v rozpočtu města: úhradu provede ZŠ Tyršova z inv. fondu 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Stavební úpravy ZŠ Tyršova - oprav umývárny chlapci". Jedná o zakázku v limitu do 250 tis. Kč bez 
DPH.  
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 7. 3. 2014 a sejmuta dne 25. 3. 2014. Na 
výzvu byly upozorněny e-mailem celkem 3 firmy (výběr firem byl proveden s ohledem na reference a 
zkušenosti). Nabídku odevzdalo celkem 7 firem. Hodnotící komise se sešla dne 24. 3. 2014 na prvním 
jednání, na kterém provedla otevření obálek s nabídkami a po té kontrolu úplnosti.  Na druhém 
jednání dne 26. 3. 2014 provedla komise rozbor položkových rozpočtů, zda obsahují požadavky na 
doplnění položek v dodatečných informacích. Vzhledem k tomu, že první čtyři nabídky zcela 
neobsahovaly položky požadované v dodatečných informacích nebyly zařazeny do posouzení. 
Jediným hodnotícím kritériem byla cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka firmy KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o., Českobratrská 136, 679 61 Letovice, IČ 60704624, 
která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 299.907 Kč vč. DPH. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s o u h l a s í   s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek 
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy ZŠ Tyršova - Oprava umývárny 
chlapci“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o., 
Českobratrská 136, 679 61 Letovice, IČ 60704624, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 299.907 Kč vč. DPH. 
 
Termín plnění: 31. 12. 2014 (OI)  
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Příspěvek do 11. sch ůze Rady m ěsta Ku řimi konané dne 26.03.2014  
 
„ Schválení investi čního zám ěru Parkovišt ě Popkova“ 
 
 
Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 A - situace parkoviště 
B -příčný řez komunikace 
C - odhad nákladů 
D - průvodní zpráva ke stavbě 
E - celková situace stavby  

 
Materiál předkládá:  PaedDr. David Holman - Radní 

 
Materiál zpracoval:  Ing. Dagmar Ševčíková 

 
 
 
Důvodová zpráva:  
 

Z důvodu nedostatku parkovacích míst v lokalitě ulice Popkova byl zpracován investiční záměr na 
zřízení parkoviště pro osobní vozidla s 6 parkovacími stáními a obratištěm. 
Předpokládané náklady na zřízení parkoviště jsou stanoveny odbornou kalkulací ve výši 298.900 Kč 
bez DPH (361.700 Kč vč. DPH). 
 
 
Návrh na usnesení: 
 

RM  s c h v a l u j e   investiční záměr na zřízení parkoviště pro osobní vozidla s 6 parkovacími 
stáními a obratištěm na ulici Popkova a souhlasí se zpracováním dokumentace pro SP. 
 
Termín plnění: 30. 6. 2014 (OI) 
 
  

 
 

 
 
 







ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLAD� 
PRO AKCI 

PARKOVIŠT� POPKOVA – 6 STÁNÍ; KU�IM 

Zemní práce 
 -odstran�ní strom� 3 ks x 680,- K�/ks = 2.100,- K� 
 -rozebrání dlažeb chodník� 39 m2 x 40,- K�/m2 = 1.600,- K� 
 -vybourání obrub silni�ních 30 m x 45,- K�/m = 1.400,- K� 
 -vybourání obrub záhonových 50 m x 35,- K�/m = 1.800,- K� 
 -odkopávky komunikace 95 m3 x 92,- K�/m3 = 8.800,- K� 
 -ru�ní odkopání kabelových tras 9 m3 x 680,- K�/m3 = 6.100,- K� 
 -odvoz odkopávek do 6 km 83 m3 x 180,- K�/m3 = 15.000,- K� 
 -poplatek za uložení zeminy na skládku 126 t x 200,- K�/t = 29.000,- K� 
 -úprava plán� 149 m2 x 11,- K�/m2 = 1.700,- K� 
 -rozprost�ení zeminy a osetí trávou 105 m2 x 60,- K�/m2 = 6.300,- K� 
 -výpl� otvor� veget. dlažby ŠD 8/16 81 m2 x 42,- K�/m2 = 3.400,- K� 
    77.200,- K� 

Komunikace a zpevn�né plochy 
 -komunikace obratišt� zámk. dlažba; tl. 42 cm 29 m2 x 860,- K�/m2 = 25.000,- K� 
 -parkovací stání NIPI zámk. dlažba; tl. 42 cm 21 m2 x 860,- K�/m2 = 18.100,- K� 
 -parkovací záliv vegeta�ní dlažba; tl. 42 cm 81 m2 x 800,- K�/m2 = 64.800,- K� 
 -zapravení živice po osazení obrub; tl. 5 cm 7 m2 x 425,- K�/m2 = 3.000,- K� 
 -chodníky bet. dlažba; tl. 25 cm 18 m2 x 450,- K�/m2 = 8.100,- K� 
    119.000,- K� 

Ostatní práce 
 -tkaná separa�ní geotextilie podloží 131 m2 x 48,- K�/m2 = 6.300,- K� 
 -silni�ní bet. obrubníky do betonu 80 m x 340,- K�/m = 27.200,- K� 
 -chodníkové bet. obrubníky do betonu 25 m x 300,- K�/m = 7.500,- K� 
 -za�íznutí živi�ného krytu + zálivka 29 m x 130,- K�/m = 3.800,- K� 
 -svislé dopravní zna�ení 2 ks x 4500,- K�/ks = 9.000,- K� 
 -kabel. chráni�ky na stávající kabely 31 m x 650,- K�/m = 20.200,- K� 
 -vodorovné dopravní zna�ení 30 m x 55,- K�/m = 1.700,- K� 
 -odvoz suti komunikace do 6 km 11 t x 120,- K�/t = 1.400,- K� 
 -poplatek za uložení suti 11 t x 260,- K�/t = 2.900,- K� 
 -p�esun hmot 39 t x 147,- K�/t = 5.800,- K� 
    85.800,- K� 

REKAPITULACE NÁKLAD� 
Mezisou�et    282.000,- K� 
Práce nezahrnuté 6%    16.900,- K� 
    298.900,- K� 
DPH 21%    62.800,- K� 

CELKEM    361.700,- K� 
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PR�VODNÍ ZPRÁVA 
STAVBA 

PARKOVIŠT� POPKOVA, KU�IM 

INVESTI�NÍ ZÁM�R 

1. IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE 

Název stavby Parkovišt� Popkova, Ku�im 
Místo stavby Ku�im 
Okres Brno - venkov 
Stavebník M�sto Ku�im, Jungmannova 968/75, 664 34 Ku�im 
Datum b�ezen 2014 

2. TECHNICKÝ POPIS, ZD�VODN�NÍ NAVRŽENÉHO �EŠENÍ 

P�edm�tem dokumentace je vybudování nové parkovišt� na ul. Popkova v Ku�imi pro pot�ebu 
okolní zástavby. Parkovišt� je navrženou formou parkovacího zálivu podél bo�ní v�tve ul. Popkova. 
Záliv obsahuje 6 šikmých parkovacích stání (60°). Sou�ástí stavby je dále obratišt�, p�eložka �ásti 
chodníku a dopravní zna�ení. 

Dopravní napojení jednotlivých parkovacích stání je p�ímo na stávající místní komunikaci ul. 
Popkova na v�tev vedoucí ke knihovn�. Tato v�tev je jednopruhová, obousm�rná a slepá. 

Parkovací stání jsou pro osobní vozidla (rozm�ry 4,75 x 1,75 m dle �SN 73 6056). Obratišt� je 
navrženo z d�vod�, aby vozidla zbyte�n� neprojížd�la pr�jezdem na koncové parkovišt� nebo 
nevycouvávala na hlavní v�tev ul. Popkova. 

�ešení je v souladu se schválenou územn� plánovací dokumentací m�sta Ku�imi. 
Stavba leží v ochranných pásmech inženýrských sítí. 

Stavba je na pozemcích v katastrálním území Ku�im (okres Brno - m�sto); 677655: 

2086/1 ostatní plocha/ostatní komunikace, vlastník M�sto Ku�im 

Stavba nemá nárok na zábor pozemk� ZPF, ani na zábor pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa. 
Majetkoprávní vypo�ádání s vlastníky dot�ených pozemk� dokumentace ne�eší a musí být provedeno 
stavebníkem p�ed zahájením stavby. 

Na ploše budoucího staveništ� nebyly v rámci zpracování této dokumentace provedeny ani 
objednatelem požadovány žádné pr�zkumy. 

B�hem stavby je nutné respektovat podmínky a požadavky dot�ených orgán�, státní správy a 
vlastník� a správc� ve�ejné dopravní a technické infrastruktury. 

3. VÝCHOZÍ PODKLADY 

- Územní plán M�sta Ku�imi 
- Pasport místních komunikací a dopravního zna�ení v Ku�imi, Urbania, s.r.o., 10/2011 
- GIS m�sta Ku�imi (polohopis, výškopis, katastrální mapa, údaje o poloze inženýrských sítí) 
- prohlídky na míst�, zápisy z výrobních výbor� a jednání, vyjád�ení 
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4. NÁVRH ZPEVN�NÝCH PLOCH 

5.1 Sm�rové �ešení 

Parkovací záliv sm�rov� kopíruje stávající komunikaci, která je v p�ímé a �áste�n� ve sm�rovém 
oblouku cca R=15 m. 

Min. polom�r nároží obratišt� je 2 m. 

5.2 Výškové �ešení 

Parkovací záliv výškov� kopíruje stávající komunikaci, která stoupá cca +1,75%. 

5.3 Ší�kové uspo�ádání 

Stávající komunikace p�ilehlá k parkovacímu zálivu má ší�ku min 3,35 m mezi obrubníky. 
Šikmá parkovací stání pro osobní vozidla mají rozm�ry 5,20 x 3,10 m (skute�ná 2,685 m, krajní 

stání je rozší�eno o 0,25 m), vyhrazené stání pro vozidla p�epravující osoby t�žce pohybov� postižené 
(OTPP) má skute�nou ší�ku 3,50 m. 

Obratišt� má délku 5,50 m a ší�ku 4,50 m. 
Chodník má ší�ku 1,50 m. 
P�í�ný sklon chodníku je 2%. 
Maximální p�í�ný sklon parkovacích stání je 1,75%, podélný sklon parkovacích stání je 2,0%. 

5.4 Doprava v klidu 

Stání jsou navržena ve stávající zástavb� a p�isp�jí tak ke zlepšení parkovacích možností v okolí. 

5.5 Konstrukce zpevn�ných ploch 

Skladby konstrukcí parkovacích stání, obratišt� a chodníku jsou navrženy dle Technických 
podmínek pro navrhování vozovek pozemních komunikací (TP 170). Skladba vozovky byla navržena 
dle následujících vstup�: 

- t�ída dopravní zatížení (TDZ) VI 
- návrhové období 25 let 
- návrhová úrove� porušení vozovky D2 
- návrhový modul podloží Epd 45 Mpa 

Konstrukce parkovacích stání a obratišt�: 
betonové vegeta�ní dílce  60/40/8 �SN 73 6131-3 80 mm 
hrubé drcené kamenivo  HDK 4/8 �SN 73 6131-1 40 mm 
št�rkodr�  ŠDA 0/32 GE �SN 73 6126-1 min. 150 mm 
št�rkodr�  ŠDA 0/63 GE �SN 73 6126-1 min. 150 mm 
netkaná separa�ní geotextilie (polypropylen, 300 g/m2) 

celkem  min. 420 mm 

Konstrukce parkovacího stání pro vozidla p�epravující OTPP: 

betonová dlažba  20/10/8 �SN 73 6131-1 80 mm 
hrubé drcené kamenivo  HDK 4/8 �SN 73 6131-1 40 mm 
št�rkodr�  ŠDA 0/32 GE �SN 73 6126-1 min. 150 mm 
št�rkodr�  ŠDA 0/63 GE �SN 73 6126-1 min. 150 mm 
netkaná separa�ní geotextilie (polypropylen, 300 g/m2) 

celkem  min. 420 mm 

Konstrukce chodníku: 

betonová dlažba  20/20/6 �SN 73 6131-1 60 mm 
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hrubé drcené kamenivo  HDK 4/8 �SN 73 6131-1 40 mm 
št�rkodr�  ŠDB 0/32 GN �SN 73 6126-1 min. 150 mm 

celkem  min. 250 mm 

Aktivní zóna a zemní plá� tvo�ící podloží zpevn�né plochy parkovišt� musí odpovídat 
požadavk�m �SN 73 6133. Plá� musí být zhutn�na na únosnost charakterizovanou modulem 
p�etvárnosti podložní zeminy min. Edef2 = 45 MPa. Tato hodnota musí být prokázána kontrolními 
zkouškami. Stejn� tak musí být prov��eny další charakteristiky zeminy a vodní režim v podloží dle 
TP 170. Pokud zemina nevyhoví, je t�eba provést její úpravu (zlepšením p�ím�sí pojiva, vým�na 
nevhodné zeminy). Plošný rozsah a tlouš�ka úpravy podloží musí být up�esn�ny na základ� 
skute�ného stavu. Stejn� tak je nutné posoudit použití geotextilie. 

Betonová dlažba parkovacího stání pro vozidla p�epravující OTPP a chodník je z dlaždic tvaru 
pásk� nebo �tverc� kladená s �ádkovou vazbou (spáry dlažby jsou vyst�ídány s p�esahem o polovinu 
délky dlaždice) kolmo k ose stání nebo chodníku. 

Barva betonové dlažby a betonových vegeta�ních dílc� je šedá, jednotlivá parkovací stání jsou 
odd�lena �ádkem �ervené dlažby menšího rozm�ru ší�ky 0,10 m. 

Tvar a barvu dlažeb je zhotovitel povinen odsouhlasit se stavebníkem p�ed zahájením stavby. 
Betonová dlažba musí vyhovovat požadavk�m �SN 73 6131 Stavba vozovek, dlažby a dílce a 

�SN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti p�sobení vody a chemických 
rozmrazovacích látek. Betonový povrch dlažby, pokud není upraven už z výroby, je v celém rozsahu 
impregnován polyakrylátovým roztokem �editelným vodou. 

Výpl� spar betonové dlažby je drobným drceným kamenivem frakce 0-2, pop�. 0-4. 
Výpl� otvor� betonových vegeta�ních dílc� je št�rkodrtí 8/16. 

Parkovací záliv a obratišt� jsou od vozovky místní komunikace odd�leny sníženými nájezdovými 
betonovými obrubníky 100/15/15 s výškovým rozdílem +0,02 m od vozovky. 

Plochy zelen� jsou od parkovacího zálivu a obratišt� odd�leny betonovými obrubníky 100/15/25 
s výškovým rozdílem +0,10 m od vozovky. 

Chodníky lemují ze strany ploch zelen� betonové obrubníky 100/10/25 na vyšší stran� 
s výškovým rozdílem +0,07 m (vodicí linie) od chodníku a ty oboustrann� umíst�né v plochách zelen� 
na nižší stran� zapušt�né s výškovým rozdílem –0,01 m (odvodn�ní, odtok vody) od chodníku. 

Osazení všech obrubník� podél místní komunikace musí prob�hnout s minimálním zásahem do 
stávající vozovky. Sty�ná spára je následn� zalita asfaltovou modifikovanou zálivkou. 

Všechny obrubníky jsou uloženy do lože z betonu C 25/30 XF3 tl. 100 mm. Konce obrubník� 
ukládaných do oblouk� nebo šikmo navázaných je nutno �ezat ve sm�ru radiálním tak, aby vznikla 
spára konstantní tlouš�ky (uložení obrubník� na sraz). 

5.6 Zemní práce 

Bez vyty�ení a p�esného ur�ení uložení podzemních inženýrských sítí a za�ízení nesmí být zemní 
práce zahájeny. 

Zpevn�né plochy jsou navrženy zhruba v úrovni stávajících ploch. Zemní práce proto p�edstavují 
odkopávky stávajících konstrukcí zpevn�ných ploch, výkopy pro konstrukce zpevn�ných ploch a pro 
odvod�ovací prvky, vyrovnání a zhutn�ní plán�. Jako zásypový materiál lze bez úpravy použít pouze 
zeminy vhodné dle �SN 73 6133. Násypy a zásypy budou zhutn�ny po vrstvách na míru dle �SN 73 
6133. 

P�i výkopových pracích musí dodavatel zajiš�ovat soustavné odvád�ní povrchových vod 
systémem svahových ploch, p�íkop� a provizorních drén� tak, aby nedošlo ke zhoršení únosnosti 
zemní plán�. 

Úprava zemní plán� a aktivní zóny zpevn�ných ploch – viz odstavec 5.5. 
Aktivní zóna a zemní plá� tvo�ící podloží nových zpevn�ných ploch musí odpovídat požadavk�m 

�SN 73 6133 a TP 170. Plá� musí být zhutn�na na únosnost charakterizovanou modulem p�etvárnosti 
podložní zeminy min. Edef,2 = 45 MPa. Pokud zemina tyto požadavky nespl�uje, musí se provést její 
úprava nebo odstran�ní a nahrazení jiným vhodným materiálem. Hodnoty p�edepsané �SN (CBR, 
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Edef,2, namrzavost, atd.) a TP musí být prokázány kontrolními zkouškami. Stejn� tak musí být 
prov��eny další charakteristiky zeminy a vodní režim v podloží. 

V realiza�ní dokumentaci stavby musí být stanoveny na základ� podrobného IG pr�zkumu 
podmínky pro provád�ní zemních prací a ostatních prací ve výkopech (stanovení t�ídy horniny, 
hranice smykového klínu nezat�žovaného na povrchu provozem, �ešení stability st�n výkop�, 
up�esn�ní zp�sobu zajišt�ní st�n výkopu, zajišt�ní okolních objekt� ohrožených zemními pracemi 
atd.). 

Výkopy hloubky nad 1,0 m musí být opat�eny pažením schopným p�enést i statické a dynamické 
ú�inky vyvozené stavebními stroji. 

Výkopy v ochranném pásmu 1,0 – 1,5 m (dle druhu sít�) na každou stranu od všech podzemních 
inženýrských sítí (trubních i kabelových) se musí provád�t ru�n�. 

Prostor za koncem v�tve A bude srovnám tak, aby p�edlážd�ný chodník vlevo podél hlavního 
schodišt� byl odvodn�ný do tohoto prostoru. 

5.7 Inženýrské sít� 

Poloha inženýrských sítí byla p�evzata z podklad� jejich správc� a je informativn� zakreslena v 
p�íloze "Situace". P�ed zahájením zemních prací je stavebník povinen nechat sít� od správc� vyty�it v 
terénu a jejich polohu a krytí ov��it ru�n� kopanými sondami. Krytí podzemních sítí musí odpovídat 
�SN 73 6005, aby nedošlo p�i provád�ní a následném provozu k poškození sítí. P�ípadné zjišt�né 
nedostate�né stávající krytí musí stavebník vy�ešit s p�íslušným správcem p�ed zahájením stavby. Toto 
se týká i všech p�ípadných p�ípojek. 

Z podzemních inženýrských sítí se v dot�eném území nachází kanalizace jednotná, plynovod, 
kabely NN (EON), kabely V.O. a sd�lovací kabely (Telefónica, TKR). 

Délky všech stávajících armatur podzemních vedení, osazení poklop� a rám� šachet a samotné 
šachty se musí výškov� upravit pro nové povrchy zpevn�ných ploch. 

Pod nov� navrženými pojížd�nými plochami jsou kabely uloženy do chráni�ek a jejich krytí je 
zvýšeno na hodnoty dle �SN 73 6005 pro pojížd�né plochy uložením do v�tší hloubky, neur�í-li jejich 
správci jinak. Aby bylo možné kabely uložit do v�tší hloubky, musí se odkrýt na pot�ebné délce. P�i 
uložení chráni�ek se musí p�i k�ížení a soub�hu se stávajícími nebo novými podzemními sít�mi 
dodržet �SN 73 6005. Všechny chráni�ky p�esahují pojížd�nou plochu na každé stran� o min. 0,50 m 
a na obou koncích jsou �ádn� ut�sn�ny. Poloha chráni�ek bude up�esn�na p�i provád�ní dle 
skute�ného pr�b�hu kabel�. Po odkrytí všech kabel� musí být p�izváni zástupci p�íslušných správc� a 
navržený zp�sob uložení a ochrany kabel� musí být s nimi na míst� projednán a odsouhlasen. 

Kabely NN (EON), kabely V.O. a sd�lovací kabely (Telefónica, TKR) jsou uloženy do p�lených 
plastových chráni�ek φ 110 mm, jako rezervy jsou p�ipoloženy plastové chráni�ky φ 110 mm. 

P�i uložení chráni�ek se musí p�i k�ížení a soub�hu se stávajícími nebo novými podzemními 
sít�mi dodržet �SN 73 6005. Uložení kabel� do chráni�ek musí být provedeno oprávn�nou firmou a 
pracovníky s odpovídající kvalifikací a p�ed záhozem výkop� musí být p�izváni ke kontrole zástupci 
p�íslušných vlastník�. Zam��ení skute�ného provedení všech chráni�ek je t�eba p�edat p�íslušným 
správc�m. 

Stavebník i zhotovitel musí p�i realizaci respektovat podmínky vlastník� a správc� inženýrských 
sítí. Všechny p�ípadné zásahy do inženýrských sítí je možné provést pouze s jejich souhlasem a dle 
jejich požadavk�. 

S dalšími opravami a zásahy do stávajících inženýrských sítí se v rámci této akce nepo�ítá. 
Stávající krytí podzemních sítí, v�etn� p�ípadných chráni�ek stávajících kabel�, nebude sníženo, 
rozvodné sk�ín� a stožáry nadzemních vedení nebudou dot�eny. 

5.8 Vegeta�ní úpravy 

Vegeta�ní úpravy p�edstavují pouze úpravu rozprost�ením ornice na dot�ených plochách zelen� 
v min. tl. 100 mm a jejich osetí trávou. Veškeré plochy dot�ené výstavbou musí být uvedeny do 
vegeta�n� funk�ního stabilizovaného stavu. 
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5.9 Vyty�ení 

Hlavní a podrobné body os ú�elových komunikací lze vyty�it bu	 polárn� nebo ortogonáln� 
z bod� použitých p�i zam��ení stávajícího stavu. V p�íloze „Sou�adnice hlavních bod�“ jsou 
sou�adnice t�chto bod�. 

Ostatní body p�dorysných a výškových lom� ploch se vyty�í z kót uvedených v p�íloze „Situace“. 
Sou�adnicový systém je JTSK, výškový systém je Balt p.v.. 

5. ODVODN�NÍ 

Odvodn�ní povrchu parkovacího zálivu a obratišt� je �áste�n� vsakem do otvor� betonových 
vegeta�ních dílc� vypln�ných propustným materiálem a �áste�n� p�í�ným sklonem k p�ilehlé vozovce, 
kde jsou umíst�ny stávající uli�ní vpusti. 

Chodník je odvodn�n p�í�ným sklonem do ploch zelen�. 
Plá� parkovacího zálivu a obratišt� jsou odvodn�ny podélným (p�í�ným) sklonem do ochranné a 

podsypné vrstvy stávající vozovky. 

6. DOPRAVNÍ ZNA�ENÍ A ZA�ÍZENÍ 

Nové svislé a vodorovné dopravní zna�ení je vyzna�eno v p�íloze „Situace“. Vlastnosti, 
provedení a zp�sob osazení dopravních zna�ek musí odpovídat platné �SN 01 8020 Dopravní zna�ky 
na pozemních komunikací a souvisejícím TP (TP 65, TP 133, TP 169). 

Svislé dopravní zna�ky ani jejich nosná konstrukce nesm�jí zasahovat do vymezené �ásti 
dopravního prostoru stanovené volnou ší�kou a volnou výškou pozemní komunikace dle �SN 73 6101 
a �SN 73 6110. 

Vodorovné zna�ení kolmých parkovacích stání V10b na dlážd�ném krytu je provedeno souvislým 
pásem dlažby ší�ky 0,10 m s rovnými okraji. Vodorovné dopravní zna�ení V10f musí být provedeno 
nát�rem barvou a strukturovaným plastem. 

P�ed zahájením stavby musí stavebník v sou�innosti s dodavatelem v závislosti na harmonogramu 
prací a použitých technologiích požádat p�íslušný odbor dopravy o stanovení p�echodného dopravního 
zna�ení k zajišt�ní bezpe�nosti silni�ního provozu po dobu provád�ní stavby (dopravní ozna�ení 
pracovního místa) a o zvláštní užívání komunikace. 

Na dopravní zna�ení pracovního místa budou použity svislé dopravní zna�ky dle vzorových 
schémat pro ozna�ování pracovních míst na pozemních komunikacích v obci. 

Zna�ky budou osazeny na za�átku, na konci a podél celého staveništ�. Zábrany budou za snížené 
viditelnosti osv�tleny. Po skon�ení stavby bude provizorní dopravní zna�ení ihned odstran�no. 

7. �EŠENÍ P�ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Navržený objekt zajiš�uje p�ístup a podmínky pro jeho užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, dosahuje požadovaných funk�ních vlastností a odpovídá Vyhlášce �. 398/2009 
Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové 
užívání staveb. 

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva musí mít 
sou�initel smykového t�ení nejmén� 0,5 + tg alfa (alfa je úhel sklonu ve sm�ru ch�ze). 

Komunikace ur�ené pro chodce mají celkovou ší�ku nejmén� 1500 mm, výškové rozdíly na nich 
nejsou vyšší než 20 mm a p�í�ný sklon je nejvýše 2%. 

P�irozenou vodicí linií tras pro chodce jsou obrubníky výšky min. 70 mm. Podél p�irozené vodicí 
linie je zachován pr�chozí prostor minimální ší�ky 1500 mm. 
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Parkovací stání vyhrazené pro vozidla p�epravující osoby t�žce pohybov� postižené má rozm�r 
4,50 x 3,50 m. Vyhrazené stání má podélný sklon 2% a p�í�ný sklon 1,75%. 

8. ZÁV�R 

V pr�b�hu výstavby musí být d�sledn� dodržovány Technické kvalitativní podmínky staveb 
pozemních komunikací, práce musí být provedeny odbornou stavební firmou specializující se na 
dopravní stavby a p�i realizaci musí být dodrženy všechny platné �SN a TP. 

Tato dokumentace nezastupuje dokumentaci pro realizaci stavby. 
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